Bewustzijn
verlicht
Paul Smit is non-dualist, cabaretier, auteur en trainer.
Julika Marijn werkt behalve als actrice ook als theatermaakster, presentatrice, voice-over en als trainer van
Art of Living. Onno van Lith treft Paul en Julika in het
Utrechtse film- en cultuurcentrum ‘Louis Hartlooper
Complex’ voor een hartelijk gesprek. >>

Dubbelinterview met Julika Marijn & Paul Smit
Regisseur Robert van den Broek en Paul Smit op de set
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nodig hadden. De oproep voor figuranten leidde tot ruim tweehonderd
aanmeldingen. Zelfs de lichtman diende
zichzelf aan, en de geluid-nabewerker
die nu tussenmuziekjes aan het maken
is. Soms voel je gewoon dat dingen in
flow zijn. Het is echt grappig te zien
hoeveel mensen gepassioneerd voor
nul euro hun bijdrage willen leveren.
Samen met de acteurs, die ook hun
feedback gaven op het script, is er nog
wat bijgeschaafd. Een ruzietje hier, een
grapje daar, dat soort dingen. Was heel
fijn, want als je zo lang met zo’n script
bezig bent, zie je het zelf niet meer zo
objectief.’

Ik vind het
belangrijk dat
dit verhaal
verteld wordt

Over het ontstaan van de film
Paul: ‘Het was mijn vriend - radiopresentator Patrick Kicken - met wie ik
sprak over ‘Life is a dream’, die vroeg of
wij niet eens een film moesten maken.
Ik zei: ‘Ja, dat moesten we maar eens
doen!’ Al had ik geen idee hoe we dat
aan moesten pakken. Een paar weken
later, na afloop van een lezing in Breda,
kwam ineens regisseur en filmmaker
Robert van den Broek naar mij toe.
Hij stelde voor te bellen en daarmee
begon het. Een maand later zei Ismael
Lotz, een cameraman die een gesprek
van Patrick en mij kwam opnemen: ‘Als
jij nou ooit een film gaat maken of zo,
moet je mij effe bellen.’ Ik dacht: oké,
het wordt duidelijk, en ben een scriptje
op gaan stellen. Toen ik er met Robert
naar keek, bleken we dezelfde ideeën te
hebben. In essentie gaat het erom die
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ingewikkelde Indiase a-dvaita-materie
zo down-to-earth mogelijk te presenteren, zodat ook Mien de buurvrouw
ernaar kan kijken zonder af te haken.
Dat doe ik eigenlijk in al mijn werk. Ik
houd erg van Einsteins quote: ‘Je moet
de dingen zo eenvoudig mogelijk maken, maar niet eenvoudiger.’ Tot waar
het kan, versimpel je en dat vind ik leuk
om te doen. Krijg ik ook wel veel kritiek
op hoor, want al die mensen met hun
rituelen vinden dat helemaal niks. Die
zien mij als een soort anarchist.’
Van twee naar tachtig medewerkers
Paul: ‘Robert kende een paar acteurs, ik
ook en op het moment dat de website
online stond, kwam Julika op ons af.
Toen ik haar googlede, ontdekte ik:
wow, die is goed! Zo hadden we vrij
snel de tien acteurs bij elkaar die we

Opbouw van de film
‘De film bestaat uit achttien hoofdstukjes en de rode draad wordt gevormd
door de twee hoofdpersonen die we
gedurende een aantal dagen van hun
leven volgen. Zij maken van alles mee.
Ontmoeten vrienden, collega’s, gaan
naar het park, tennissen, bezoeken
een receptie en de bioscoop. Het zijn
alledaagse situaties, waarbij we laten
zien hoe al ons gepieker ontstaat, onze
projecties, oordelen en verkrampingen.
Soms loop ik dwars door de scènes
heen, alleen of met anderen, en geef
uitleg bij wat er gebeurt en hoe je daar
naar kunt kijken. We hebben er bewust
voor gekozen niet zoals in ‘What the
bleep do we know?’ telkens snoeihard
te snijden in de scènes en dan ineens
middels een interview naar een deskundige te moeten luisteren. Ons leek

het juist leuk om dat in het moment
zelf te stoppen. Zo zitten we op een
gegeven moment in de bioscoop achter
de hoofdrolspelers commentaar te leveren. Meer geïntegreerd dus. We nemen
onszelf daarbij ook op de hak hoor!’
Eigenwijs idee
Julika: ‘Toen ik het script las, vond ik
het meteen een heel grappig, eigenwijs, nieuw idee om commentaar in
de scènes te leveren. Ik heb dat nooit
eerder gezien en vond het een leuke
manier om iets uit te leggen. En prettig
om daar een bijdrage aan te mogen
leveren, want ik vind het belangrijk dat
dit verhaal verteld wordt. Het maakt
een groot verschil als je kunt werken
met allemaal mensen die iets willen
dat de wereld moet weten. Ik krijg best
vaak de vraag om voor niets aan iets
mee te werken, daar moet ik keuzes in
maken. Maar iets in mij zei hier meteen
‘ja’ tegen en voor ik het wist, had ik een
mailtje gestuurd.’

Ik voel me
totaal geen
leraar. Ik heb
niks met
goeroes
Vedische kennis
Julika geeft een paar keer per jaar de
cursussen van Art of Living-oprichter
Sri Sri Ravi Shankar. Het is duidelijk dat
zij bekend is met het gedachtegoed van
de non-dualiteit. Julika: ‘Alle kennis die
we bij Art of Living gebruiken en die je
in de film kunt zien, komt uit de advaita
en de vedische kennis. Eigenlijk is het
gewoon hetzelfde. Ravi Shankar geeft
die kennis ook wel, maar dat is niet wat
je mensen meteen
in een eerste cursus leert. De eerste
stap gaat over de basis: je adem en om

daarmee in het nu te komen, te herkennen dat je een mind hebt die tekeer gaat
en hoe je daar mee om kunt gaan.’
Paul: ‘De hoofdmoot van de deelnemers
was wel bekend met non-dualiteit,
zoals Julika, Jochanan Westra, Guido
Weijers en Steye van Dam. Maar bijvoorbeeld Marieke van de visagie wist
er niks van af en is er nu erg mee bezig.
Doordat toch een behoorlijk deel van
de crew met een bepaald bewustzijn
werkt, sleuren zij de rest mee. Terugkijkend was het non-dualiteit in de
praktijk. Het ikje stond niet voorop.’

Dominee
Op de vraag of hij zich niet een beetje
de dominee van de non-dualiteit gaat
voelen, reageert Paul direct: ‘Nee, ik
voel me totaal geen leraar. Ik heb niks
met goeroes en ook niet de pretentie
dat ik iemand iets kan bijbrengen.
Uiteindelijk is het gewoon een passie
om hier mee bezig te zijn, niets meer.’
Een antwoord waar Julika zich niet
meteen bij neer wenst te leggen: ‘Is dat
echt zo? Maakt het je niet uit of iemand
dit leert kennen?’
Paul: ‘Laat ik het zo zeggen: het ligt >>
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‘Alles over Niets’
FILM + BOEK + DVD
In de afgelopen jaren hebben we
op het gebied van spiritualiteit en
bewustzijnsontwikkeling kennis
kunnen maken met een filmgenre
waarin documentaire en drama
worden verweven, zoals ‘What the
bleep do we know?’ en ‘De wet
der resonantie’. Begin 2013 komt
de eerste Nederlandse film uit op
dit gebied, onder de titel ‘Alles
over Niets’, geregisseerd door Robert van den Broek en Paul Smit.
Onderwerp: non-dualiteit.
Bijzonderheid: alle tachtig medewerkers, van cameraman tot geluidseditor, verleenden onbetaald
hun medewerking.
Paul Smit: ‘De film is bedoeld als
een eerste kennismaking met
het idee dat we misschien wel
allemaal één zijn en ik niet dat ikje
ben, dat denkt alles te moeten
controleren. We hebben een dvd
met interviews toegevoegd, en
een boek met bijdragen van de
bekendste Nederlandse nondualisten. Zij laten zo mooi de
diversiteit zien, want non-dualiteit
is geen vast concept en er is geen
weg om het te bereiken.
We zijn bezig te kijken in welke
filmhuizen ‘Alles over Niets’ kan
gaan draaien en hopen dat het
pakket met boek en dvd’s rond 1
maart in de winkel ligt.
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niet in mijn handen. Al moet ik wel zeggen… Laatst kwam zo’n wereldberoemde
dj bij mij voor een training. Hij pakte het
meteen de eerste de beste keer op en al
bij de tweede keer zat hij middenin de
integratie. Toen ik twee maanden later
een interview met hem las, dacht ik: shit!
Twee maanden en bam, hij pakt het. Ja,
leuk als het resoneert. Maar als dat niet
gebeurt, kan ik daar ook niks aan doen.
Het zou fijn zijn als de wereld inziet dat
we allemaal één zijn. De chaos en ellende
zouden grotendeels verdwijnen, maar op
dit moment is dit wat zich aandient.’
Nog niet helemaal overtuigd gaat Julika
verder: ‘En bang dat je film flopt ben je
ook niet?’ Paul: ‘Nee, haha.’
‘Of bestaat voor jou mislukken niet?’
Paul: ‘Wel hoor, binnen deze realiteit
bestaat mislukken zeker. Soms heb ik een
optreden dat ik denk: holy fuck, hoe lang
gaat dit nog duren? Maar het verschil met
vroeger is dat ik toen nog drie uur met
pijn in mijn buik in de auto naar huis zat
en nu stopt het bij de constatering: vandaag ging het niet. In de auto is het weg.’
Vroeger? Zou hij de tijd voor zijn verlichting bedoelen?
Paul: ‘Toen ik nog dacht dat ik een individu was dat de touwtjes in handen had
en met een hele hoop gestress door het
leven ging. Manmanman, wat een gedoe.
Na de ‘klik’, waarbij ik zag hoe het zat,
begon het integreren. Dat gaat steeds
door, verfijnt en zal waarschijnlijk nooit
stoppen. Het universum schotelt je toch
altijd weer nieuwe situaties voor.
Maar bijvoorbeeld de gedachte ‘ik heb
hier zoveel in geïnvesteerd, nu moet het
wel een succes worden’, komt niet op. Dit
is gewoon wat ontstaat, ongeacht wat
mensen ervan vinden.
Natuurlijk komt er in mijn brein endorfine vrij als mensen de film leuk vinden
of complimenten maken. M’n geluk hangt
er alleen niet vanaf. Ik word niet meer zo
heen en weer geslingerd door kritiek of
complimenten. Er is gewoon dat-wat-is.
Julika: ‘In ieder geval was wel duidelijk
dat er geen egogedoe was, wat je toch op
veel sets tegenkomt en behoorlijk op kan
houden. En stress veroorzaken.
Maar we zaten niet de hele dag te filosoferen hoor!’
Paul: ‘Nee gelukkig niet zeg! Saai! Ik praat

hier eigenlijk nooit over in mijn dagelijks
leven.’

Krachtenvelden
Julika: ‘Ik heb net als Paul zoiets van:
It’s not in my hands, er zijn veel grotere
krachtenvelden, maar ik denk wel dat ik
hier ben om daar iets in te doen. Dat mijn
bijdrage er dus toe doet. Misschien vindt
Paul dat een illusie, maar…’
Paul: ‘Nee, nee, begrijp me goed, dat is
geen illusie en ik denk dat voor ons alle
drie geldt dat wij bezig zijn met onze taak
in het leven. In ons geval bestaat die uit
bewustwording verspreiden. Dat zie ik
heel goed. Maar tegelijkertijd ligt het niet
in onze handen hoe het loopt. Dat het
gebeurt en dat we die passie hebben, valt
niet te ontkennen. En ik word er blij van
als ik zie dat mijn bijdrage er toe doet,
maar mijn geluk hangt er niet van af.’
Julika: ‘Tja, dat herken ik wel. In de Art of
Living-cursussen geef ik wat ik te geven
heb en over hoe iemand het oppikt, ga je
gewoon niet. Dat valt niet af te dwingen.’
Zoiets als: wij doen ons best en god doet
de rest?
Julika: ‘Ja!’ Paul: ‘Hahahahaha!’

Maakbaarheid
Julika: ‘In de film speel ik iemand die
bezig is met ‘The Secret’, die in de hoek
van de spirituele maakbaarheid zit. Als je
maar focust en erin gelooft, kun je alles
krijgen wat je wilt. Ik vind het zelf nog
steeds een interessant fenomeen, want ik
geloof ook dat wat je energie geeft
kan groeien.’
Paul: ‘Positieve gedachten creëren
een positieve wereld en negatieve een
negatieve wereld, dat is duidelijk. Alleen,
wij zijn niet degenen die onze gedachten
creëren. Als we dat namelijk wel konden,
zou iedereen allang gelukkig zijn. Er
zit zeker een kern van waarheid in dat
Secretverhaal. Alleen heeft het ego zich
erop gestort en denkt dat het een gouden
trucje in handen heeft. Zeg maar eens
tegen een negatief iemand: zo, en nou
positief gaan denken! Dat gaat toch niet?!’
Maar hoe zit dat dan, want Paul richt zijn
aandacht op die film, zendt daar positieve gedachten over uit en dan komen er
ineens overal mensen vandaan die willen

helpen. En die film komt er!
Paul: ‘Dat is niet omdat ik er mijn
aandacht op richt, dat is omdat het
gebeurt. Op het moment dat mijn ego
dat trucje zou pakken omdat ik wil
dat die film er komt, ga je verkrampt
handelen en lukt het niet. Ik heb dat
gezien met mijn tweede cabaretshow.
Die moest echt klaar en ik besloot
me op te sluiten in het huis van mijn
vader, die op vakantie was. Ging ik
een beetje grappen zitten verzinnen.
Nou vergeet het maar, kansloos! Uiteindelijk kwam die show er wel, maar
die plopte ergens automatisch op. Als
ik het idee heb dat ik degene ben die
de humor creëert, gaat het mis. Het
luistert heel subtiel, de overgave aan
het universum. Misschien is het meer:
beweeg maar, ik beweeg mee.’
Oké, je moet er ruimte voor scheppen.
Paul: ‘Nee ook dat niet. Gewoon
kijken naar wat er gebeurt. Het is een
illusie dat ik die show maak. Dat bestaat niet. Ik merk zelfs dat ik meteen
blokkeer als ik denk dat er nog even
een grap bij moet. Het is fascinerend
om te zien.’
Meertje
Julika: ‘Was er een moment dat die
criticus in je hoofd er niet meer was?’
Paul: ‘Nee, die is nooit helemaal weg.
Als ik moe ben, dan: plop! Hallo daar
zijn we weer! Dan wordt mijn gedrag
anders, en kan ik zomaar feller doen
naar mijn zoon. Zodra ik het herken,
ontspan ik weer.’
Is dat de hele kwestie waar het om
draait: het onschadelijk maken van
de commentatoren in je hoofd, die
Paul meestal de Muppets noemt?’
Paul: ‘Nee, de hoofdzaak is compassie. Ook de stemmen zijn welkom,
je hoeft je tegen die Muppets in
je hoofd niet te verzetten. En het
wordt steeds minder als je ze niet
meer gelooft. Een voorbeeldje: als
ik tegen jou (wendt zich tot Julika)
zeg: ‘Je lippenstift kleurt niet echt bij
je kleren’, dan is het meteen: bam!
Je ego wordt gekwetst en er ploppen allerlei gedachten op. Zoals: wat
kan mij het schelen dat hij dat zegt.
Of: moet je zijn eigen trui zien... Je

gaat de strijd aan. Wat een bevrijding als je die stemmen niet meer
gelooft en laat doven. Het is als een
meertje waar je een steentje in gooit.
Dat steentje is een gedachte en die
maakt dat er onrust ontstaat in de
vorm van kringen in het water. Als je
wacht en er geen aandacht aan geeft,
is het meertje zo weer glad. Als je er
nog een nieuwe gedachte tegenaan
gooit in de vorm van een steentje, en
nog een en nog een, blijft het water
constant onrustig.’

Delete
Julika: ‘Ik kan daar zo mee strijden
als ik schrijf! Ik zou graag hebben
dat het wat rustiger blijft daarboven.
Daar wil ik het nog wel eens met je
over hebben.’
Paul: ‘Ben jij zo’n piekeraar dan?’
Julika: ‘Privé niet, maar in het creatieproces wel. Ik zou graag van je
leren me daar wat meer aan over te
geven.’
Toch doen die stemmetjes je ook
nadenken of je iets wel of niet moet
doen. Stel je voor dat je als tijdschrift
alles zou plaatsen dat je aangeboden
krijgt! Maar nee, je wikt en je weegt
en uiteindelijk maak je een keuze.
Paul: ‘Natuurlijk! Jij moet bij het in
elkaar zetten van zo’n magazine honderden keuzes maken, alleen deze
keuzes ontstáán simpelweg in jou.
‘Jij’ maakt niet die keuze, maar de
keuze wordt gemaakt. Alleen het ego
doet ons geloven dat wij de keuzes
maken. En als dat idee wordt geloofd,
krijg je dus op het moment dat het
blad gereed is dat de Muppets zich
er nog volop mee blijven bemoeien.
‘Wat zullen mensen vinden van deze
editie, wat als we geen abonnees
erbij krijgen, had ik dat ene artikel
toch moeten plaatsen, heb ik het
interview niet te veel ingekort?’ Nou
ja, dáár gaat de film dus over. Over de
bewústwording van de Muppets in
je hoofd en een andere kijk op hoe je
van ze af kunt komen.’ <<
Interview: Onno van Lith (met
dank aan Julika Marijn!)
Fotografie: Ismaël Lotz
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