
 

 

 

 

 

 
J U I S T  B E W O G E N  W O R D E N  

"Het Boeddhisme deelt veel meer met de wereldreligies 

dan met de moderne wetenschap." 

Edward Conze 1 

De werkelijkheid van je geest is groter dan elke inhoud ervan. 
Onze geest is namelijk de processor van alle fenomenen die zich aan hem voordoen (inhoud) 
en in die processorrol onttrekt hij zich te enenmale aan beoordeling als fenomeen:  
"Het oog kan zichzelf niet zien". 
 
Wij processen vele producten: subject ziet object, mens wordt persoon, geest voedt het 
lichaam, de Weg verlicht de wereld, binnen omvat buiten, potentieel stuurt de condities, 
substantie neemt functies aan, yin en yang, leegte en vorm… 
 
Wie zichzelf als belichaming van die twee kanten van menszijn (innerlijk en uiterlijk) grondig 
wil leren kennen - en zelfkennis wordt niet voor niets beschouwd als betrouwbaarste garantie 
voor kwaliteit van leven en werken - die ontdekt al snel dat de vele uiterlijke condities weinig 
of niets zeggen over wat menszijn wezenlijk te bieden heeft.  
Je weet: uiterlijkheden schenken geen duurzame vervulling, "Geld maakt niet gelukkig."2 
 
Maar wat maakt dan wél gelukkig? 
Daarom speelt de vraag "Wie ben ik?" zo'n belangrijke rol in alle spirituele tradities. 
Wat is die kracht - dit "zelf" hier - die elk moment alles aan het processen is? 
En hoe doe je dat liefst onbekommerd, helder, verbonden, belangeloos, vredig… 

                                          

1 "Buddhism resembles the other world religions much more than it resembles modern science." In: Edward Conze: Buddhist thought in India; three phases 

of Buddhist philosophy. New Delhi 2002, p. 27 
2 En elke neiging om hier een "maar" aan toe te voegen is blindheid. Alle leraren manen ons om voorzichtig te zijn met zintuiglijke, wereldse krachten 

(karma) als bezit, roem en succes. Om diezelfde reden wordt materiële armoede beschouwd als een natuurlijke expressie van immateriële rijkdom. 
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Wat bezielt mij, wat beweegt mij, wat is mijn grondmotief? 
Want als ik me daarvan bewust ben, zal ik de rest van mijn processen ook beter begrijpen. 
Mijn hele doen en laten komt immers voort uit het realiseren van al mijn motieven - hopelijk 
wordt mijn behoeftigheid zodoende opgelost en gaat vervulling heersen. 
 
Er is dus een oorzaak voor mijn bewogen worden: het motief. 
En er is een manier waarop ik beweeg: de methode, de modus die het motief aanneemt. 
 
Over het belang van een juist motief kunnen we kort zijn: daarmee staat of valt je integriteit, 
de betrouwbaarheid van je aanpak, zowel naar jezelf als naar anderen toe: 

 oneigenlijke motieven leiden tot zelfbedrog 
 korte-termijn motieven leiden tot teleurstelling 
 andermans motieven leiden tot afhankelijkheid 
 illusoire motieven leiden tot misverstand 
 gefragmenteerde motieven leiden tot onrust 

 
De vraag "Wat wil ik écht?" is daarom van vitaal belang. 
Bezinning op die vraag maakt ons ervan bewust hoe moeilijk, maar vooral hoe belangrijk het 
is om juiste keuzes te maken: 

 foute keuzes leiden naar verstrikking, onafheid 
 juiste keuzes leiden naar bevrijding, voltooiing 

 
Wat is fout kiezen of goed kiezen? 
Dit is geen morele of maatschappelijke vraag, maar een diep menselijke ongewisheid. 
Daarom is echte spiritualiteit zo belangrijk, op existentieel niveau (niet enkel energetisch). 
Hier luiden de criteria: echtheid, gemoedsrust, waardigheid, vervulling, etc. 
 
Bij nader onderzoek verwijst goed en fout meer naar de manier waaróp we kiezen dan naar 
wát we kiezen: "Een leugenachtig iemand maakt waarheid tot leugen, een waarachtig 
iemand maakt leugen tot waarheid." 
Oprecht zijn in je keuzes betekent dan ook vooral: open navoelen wat de bedoeling is,  
zonder allerlei belangen of veronderstellingen vooraf, zonder verborgen agenda. 
 
Hiermee wordt meteen een grondig misverstand aan de kaak gesteld: individuele vrijheid 
(min of meer doen waar je zin in hebt) werkt heel anders, veel beperkter, dan je denkt. 
Er zit een grote, subtiele portie karma (conditonering) in je systeem. 
De als vanzelfsprekend geldende "vrijheid" van het ik is merendeels een schijnvrijheid, valse 
bewogenheid - op de binnenplaats van je zintuiggevangenis. 
 



Goed leren kiezen is niet de beste afwegingen proberen te maken binnen je geconditioneerde 
"vrijheid", maar heel verfijnd en vol vertrouwen leren gehoorzamen aan je hart. 
Goed kiezen heeft dus te maken met goed kunnen luisteren, rustig kunnen voelen. 
 
Om dat laatste te stimuleren kan het tweede aspect van motivatie ons helpen: de methode 
of modus (motivatie-modus, manier van bewogen worden).  
In feite betreft het hier onze huidige "houding", zowel qua attitude als qua levenshouding; 
die bestaande houding is voortgekomen uit alle achter ons liggende motiefmateriaal.3 
 
Teruggebracht naar hun essentie onderscheiden we twee basale motivatie-modi.  
Zij verschillen nogal van elkaar, al zullen de meesten van ons vertrouwd zijn met beide: 

1. leren ("ik geloof niet zomaar alles") 
2. vegeteren ("ik geloof het wel") 

 
Vegeterend voel je niks - je absorbeert alle biologische, sociale en mentale signalen zonder 
enige bewuste beleving, betekenis, waardering. 
In feite verkeer je dan in een uitgeschakelde toestand, zonder betrokkenheid of inbreng. 
"Kleine ik" denkt: misschien wel luilekkerland; "grote ik" weet: dit is de dood in de pot! 
 
Voel de pijnlijkheid van een onbetrouwbaar, bedrieglijk bewogen worden: 

 gemakzuchtige verlangens 
 oneigenlijke motieven 
 verwarde impulsen 
 behoeftig opereren 
 bedrieglijke aannames 

 
Leren daarentegen - in de spirituele context noemen we dat oefenen - schenkt een stabiel 
traject, vol helderheid, directheid en vertrouwen: alle ontdekkingen worden rechtstreeks 
ingeschakeld, toegevoegd aan je functioneren. 
Zelfkennis maakt ons duidelijk dat alle groeien van binnen naar buiten plaatsvindt en dat dit 
innerlijk groeipotentieel altijd al in ieder van ons volledig voorhanden was, in elk mens. 
 
Welnu, als dit willen leren al zo vruchtbaar blijkt voor de reguliere onderzoekers 4, dan geldt 
dit des te bewuster en uitnodigender voor leerlingen. 
Zij kiezen voor het aangaan van onvoorwaardelijkheid. Dat wil zeggen: op basis van 
waarheidsliefde (in plaats van eigenliefde) onderzoeken zij álle wereldse illusies en condities, 
en wekken op die manier in zichzelf een definitieve, onvoorwaardelijke hartskwaliteit.  
Leerlingen leren onomkeerbaar te leven vanuit innerlijke kwaliteit: 
 
"The bodhisattva or mahasattva [lees: leerling] should view all phenomena as empty, that 
being their true entity. They do not turn upside down, do not move, do not regress, do not 
revolve. They are like empty space, without innate nature, beyond the reach of all words. 
They are not born, do not emerge, do not arise. They are without name, without form, 
without true being. They are without volume, without limits, without hindrance, without 
barriers. It is only through causes and conditions that they exist, and come to be turned 
upside down, to be born. Therefore I say that one should constantly delight in viewing the 
form of phenomena as this." 

[Burton Watson (vert.): The lotus sutra. New York 1993, p. 198] 

                                          

3 De achter ons liggende motieven hebben ons geconditioneerd omdat wij ons hebben laten bewegen door condities. Zodra je een onvoorwaardelijke 

motivatie gaat innemen zal ook de conditionering stoppen. Dán pas ontstaat er werkelijk de juiste houding. 
4 Binnen Dharma centrum Stiltij noemen we deze onderzoekers "deelnemers", en daarin hanteren we "begunstigers" en "beoefenaars". De eersten 

bekwamen zich vooral in verheldering (visie), de tweeden voegen daar belichaming (praktijk) aan toe. 



Stiltij realiseren helpt ons, en in het bijzonder alle medewerkenden en verantwoordelijken, 
om op dagelijks niveau te oefenen, heel concreet, heel praktisch: geen andere doelen, geen 
geheime kastjes - enkel de Dharma dienen, dag in dag uit. 
En zelfs al heb je als leerling legitieme redenen om straks niet in Stiltij te kunnen gaan 
wonen (werk, gezin): je hart leeft in de Dharma. 
 
Zo fungeert Stiltij als een Dharmahaard: tijdloos en betrouwbaar wordt het vuur in ons hart 
aangewakkerd door de werkelijkheidsbries. 
En elke beoefenaar is als een fakkel die het vuur van de haard overneemt, waardoor weer 
nieuwe vuurhaarden kunnen ontstaan. 

Hui-neng, 638-713 

"The reason Hui-neng stresses the transmission of this teaching is that it only exists to be 
transmitted. That's what a teaching is. Otherwise it wouldn't be a teaching. If it isn't 
transmitted, it disappears. It's like when we use one candle to light another candle. Our 
candle goes out, but not the light. Likewise, this teaching is transmitted from one mind to 
another. 
But Hui-neng also warns against indiscriminate transmission. If someone is not ready to 
receive this teaching, and we try to instruct them, and they reject it, this will not only 
alienate them from the Dharma, it will also prolong their suffering on the Wheel of Existence 
and Non-existence. It will be like trying to use our candle to light someone's finger." 

[Red Pine: The Platform sutra; the Zen teaching of Hui-neng. Emeryville 2006, p. 188.] 

Je zult uiteindelijk inzien dat jij op identiteitsniveau écht helemaal niets nodig hebt.  
Op basis van dit inzicht begrijp je Suzuki roshi's intentie: oefenen is niet iets bereiken, maar 
is steeds beter leren uitdrukking geven aan de tijdloze kracht die jouw hart elk moment doet 
kloppen en die de Dharma-oceaan diep en betrouwbaar doet deinen. 
 
In een notedop: 
 

1. Kwaliteit = motief (niet methode) 
2. Motief = leren (niet vegeteren) 
3. Leren = uitdrukken (niet bereiken) 

 


