
 

 

 

 

 

 
R E A L I S A T I E  

"Waarom is het onmogelijk je ogen te openen  

zodra je de wereld doorziet?" (Fatong) 1 

Waar realiteit heerst, ontstaat geen vraag naar realisatie. 
En het omgekeerde geldt ook: als er de vraag naar jezelf ontstaat, is er geen realisatie. 
 
In het algemeen is het slechts in twee gevallen zinvol om te spreken over realisatie: 

1. bij ideële processen 
d.w.z. vormgeving van allerlei ideeën: "projecten realiseren" 

2. bij illusoire processen 
d.w.z. ontnuchtering van allerlei illusies: "jezelf realiseren" 

 
Het eerste geval speelt in het domein van condities, het tweede in het domein van 
potentieel.  
Anders gezegd: het eerste hoort bij de uiterlijke wereld waarin de persoonlijkheid 
functioneel opereert op breinniveau; het tweede maakt deel uit van de innerlijke Weg waar 
menselijkheid existentieel werkt op hartsniveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

1 Thomas Cleary: Rational Zen; the mind of Dogen Zenji. Boston 1992, p. 215 e.v. 
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Dit structurele onderscheid (binnen en buiten, lichaam en geest) wordt door bovenstaande 
schets hopelijk voldoende geillustreerd om te beseffen dat er twee kanten zijn aan mezelf 
en dat die beide aspecten heel concreet functioneren als dagelijkse facetten van mijzélf. 
We zijn persoon én mens - en hoe meer de mens in onszelf erkend wordt hoe wijzer we zijn. 
 
In spiritueel opzicht gaat het om jezelf realiseren. 
Je kunt dit vertalen als het hervinden, temidden van alle geconditioneerde wirwar van "waan, 
woede en wens"2, van een werkelijk en duurzaam betrouwbare (want identiteitsbepalende) 
realiteitsbeleving en -oriëntatie. Simpeler: voorgoed jezelf zijn. 
 
Zelfrealisatie speelt zich af in ons bewustzijn (geest, hart). 
Lichaam en gevoelens zijn zowel de instrumenten als de vruchtdragers van dit intieme 
ontwikkelingsproces. 
 
Spirituele realisatie is innerlijke kwaliteit ervaren, de héle werkelijkheid (niet alleen de 
zintuiglijke) tot leven laten komen.  
Die beleving, die wij bewustzijn noemen, is: 

 onomkeerbaar 
 intrinsiek 
 onophoudelijk 
 vormloos 
 onpersoonlijk 

 gezaghebbend 
 onvoorwaardelijk 
 aldoordringend 
 eenmakend 

 
Bewustzijn is geen incidentele ervaring maar een definitieve staat van zijn. 
In de praktijk komt dit neer op een permanente, levendige "intentie": een diepgaand 
uitnodigende "juiste intentie", op identiteitsniveau.3 
Zeg maar: waarheidsliefde, echtheid, hartelijkheid, diepe spontaniteit. 
 
Zelfverwerkelijking is belevingswaarheid, geen betekeniswaarheid: geen morele of 
filosofische definitie, maar pure existentiële beleving. 
Wie zo rechtstreeks in de beleving staat heeft vanzelf het vertrouwen om zich te laten 
toetsen door welke illusie (of moeite) dan ook. 
 

Blijf in de beleving, stol niet tot betekenis. 
"Just make mind and object into a single thusness." 4 

 
Hoe moet ik me zo'n innerlijke belevingskwaliteit voorstellen? 
Vergelijk het met een heel verfijnde en intensieve fysieke of emotionele beleving - en dan 
duurzaam, en niet opgeroepen door omstandigheden of condities maar heersend van 
binnenuit: innerlijke vreugde, rechtstreekse expressie, open hartelijkheid, verfijnde voeling 
en verbondenheid. 
 
Zo'n staat van zijn heeft voor zichzelf natuurlijk geen speciaal doel of een bijzondere 
bestemming: er is simpelweg geen ruimte voor aanvulling of tekort. 
Er speelt ook geen afhankelijkheid naar iets anders toe, want de volheid is compleet. 
En voor twijfel of bevestiging is er geen aanleiding wanneer het hele proces uit zichzelf 
helemaal kloppend voelt. 

                                          

2 In het Boeddhisme ook wel de 3 vergiften genoemd: onbegrip (misverstand), voorkeur (hebzucht) en afkeer (agressie) - de voedingsbronnen van het 

gangbare ik-gevoel die via de onbeheerste poorten van onze grijpgrage zintuigen dagelijks nieuwe lading ontvangen. 
3 Dit verschilt van een "goede bedoeling" op sociaal/moreel niveau. De "juiste intentie" maakt deel uit van het "achtvoudige pad" dat Boeddha formuleerde 

als de praktische uitwerking van de 4e edele waarheid: "De oplossing van het lijden is beoefening van de Weg (het 8-voudig pad)". 
4 "Maak geest en verschijnsel slechts één enkele beleving [lett.: zodanigheid]." (Cleary, T. & J.C.: The blue cliff record. Boston 1992, p. 455) 



Verwerkelijking als sanering van alle illusies (verwarring, hebzucht, ongemak) is te vinden in 
de onvoorwaardelijkheid van eerlijk oefenen. 
 
Oefenen (zazen, meditatie) is een rechtstreekse uitnodiging om jezelf onbekommerd en 
zonder voorbehoud elk moment opnieuw uit te drukken: onconventioneel. 
Let wel: niet een uitdrukken van persoonlijk aspecten of vaardigheden met alle bijbehorende 
gebaren, gedachten, beelden, gevoelens etc. maar van je Zelf. 
 
Je beseft: ik ben hartsbewustzijn zélf, niet een effect of product ervan. 
Waarheid en werkelijkheid liggen immers vóór alle denken, beeldvorming, interpretatie en 
uitleg - dit maakt wijsheid wezenlijk verschillend van wetenschap, en spirtitualiteit wezenlijk 
verschillend van therapie, bewustzijn wezenlijk verschillend van energie. 
 
Je kunt hiervoor nergens anders te rade gaan dan bij jezelf: goede leraren en betrouwbaar 
onderricht leiden je slechts tot dit éne confronterende en bevrijdende inzicht. 
Ben je eenmaal op dit punt aangekomen dan stimuleren zij je om dit inzicht te vertalen in de 
praktijk: "Beoefen en belichaam deze diepst mogelijke visie en intentie." 
 
Maak dagelijks verbinding met innerlijkheid, liefst 's ochtends vóór de dag begint.  
Neem tijd en ruimte om belangeloos en onbekommerd te Leven, te zakken en te verdwijnen 
in het mysterie van zelveloosheid. 
 
Oefen toegewijd en invoelend, op leven en dood, onvoorwaardelijk vertrouwend op de grote 
waarheid die jou ademt, bezielt, belichaamt. 
Vergeet alles en wijd je elk moment opnieuw aan de oefenvorm "Een" (in een van de drie 
varianten): 

 momentaan tellend - in volle beleving 
 continu volgend - in vrije verandering 
 ruimtelijk luisterend - in vormloze eenheid 

 
Inzicht zal jou geschonken worden, gemoedsrust zal voelbaar worden, vertrouwen zal gaan 
heersen, mysterie zal werken. 
 
 

Meester nietsnut 
heeft een Zenhut, 
hij spoelt karma 
en dient Dharma, 
verder is hij blut. 

 
 

 


