
 

 

 

 

 

 
T R A C E E R  J E  V E R L A N G E N  

"Als het ogen opslaan en weer sluiten 

de grootste kwelling voor je vormt, 

ben jij een ware nietsnutmeester, 

heersend in Verrukking." 1 
 
Een van de instrumenten (hulpmiddelen) die ons ter beschikking staan is het reciteren en/of 
afleggen van een gelofte: 

1. Levensvormen ongeteld, ik zweer hen te behoeden 
2. Wensen onverzadigbaar, ik zweer hen te bedaren 
3. Bronnewerking onbegrensd, ik zweer hem te bevatten 
4. Eenheidswegen eindeloos, ik zweer hen te begaan 

Als je eenmaal de zin inziet van het hanteren van een gelofte in het algemeen (= intentie), 
en als je je ook nog kunt vinden in deze specifieke formulering (= expressie), dan wordt dit 
element al vlug een krachtig onderdeel van je dagelijkse oefening. 

Maar zoals dat geldt voor álle attributen, funkties en rituelen moet je ook hierbij de vrijheid 
voelen of nemen om er je eigen manier van omgaan mee te vinden. 
Daarmee voorkom je niet alleen slaafse navolging, maar het stelt je vooral in staat om je 
bewust en in alle vrijheid van harte te kunnen identificeren met bedoeling en werking ervan. 

Die opstelling - als gezagsdrager - is trouwens bruikbaar voor het héle oefenproces. 
Jij geeft de betekenis aan alles… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

1 Anoniem: Ashtavakra's Zang. Heemstede 1995, p. 66. 
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Waarom zijn deze vier geloften zo interessant? 
Omdat zij een werkzaam tegenwicht vormen tegen drie grote existentiële conditioneringen 
die onze karmische verwikkeling veroorzaken en die de ego-waan in stand houden. 
Daarmee verschaffen zij ons de sleutel tot bevrijding. 

 "Levensvormen ongeteld, ik zweer hen te behoeden": 
alle anderen worden aanvaard, gerespecteerd en op de juiste manier gezien. 

 
 "Wensen onverzadigbaar, ik zweer hen te bedaren": 

alle tijd (verleden, toekomst) lost op door geen behoeftigheid te koesteren. 
 
 "Bronnewerking onbegrensd, ik zweer hem te bevatten": 

alle lichaam (zintuiglijkheid) wordt ontgrensd door te leven van binnenuit. 
 
 "Eenheidswegen eindeloos, ik zweer hen te begaan": 

De voorgaande drie intenties worden hiermee één permanente expressie. 

Niet zo vreemd, overigens, dat je als beoefenaar een gelofte aflegt: het oefenen zelf komt 
immers voort uit een diep gevoeld motief, een grondig verlangen. 
Besluit je om dit verlangen te vertalen in een praktisch beoefenen, dan geef je als het ware 
stilletjes gehoor aan een innerlijke hartsgelofte: "Ik zal mezelf kennen." 

Daar komt bij dat de term "gelofte" - ook al suggereert hij vaak toekomstige werking - vooral 
te maken heeft met "geloven in iets," en met "lofzang, lofprijzen". 
Een gelofte afleggen zegt dus feitelijk: ik geloof in iets dat er is. 
Met andere woorden: mijn gelofte geeft blijk van vertrouwen en inzicht, ik ben drager van 
kostbaar menselijk potentieel - zelfs al sluimert dit onder persoonlijke conditionering. 

Steeds opnieuw komt dit in alle onderricht bovendrijven: de grote waarde van motivatie, 
verlangen, bewogen worden… Zonder een diepe drijfveer gebeurt er heel weinig. 

Dat heeft met de aard van ons bewustzijn te maken en met bewuste kwaliteit van leven: wie 
niet inziet en navoelt hoe het Leven verloopt, moet noodgedwongen achter de feiten 
aanlopen, dolend in het gebied van de gevolgen. 
In moderner jargon: je laat je conditioneren. 

Het leren kennen van oorzaak en gevolg (conditionering) geeft je de ruimte en betrokkenheid 
om de grote krachten van Karma in je eigen bestaan op de juiste manier te hanteren. 
Want er mag dan veel gebeuren waarin we geen stem lijken te hebben: er zijn grote 
gebieden - innerlijk en uiterlijk - waar we als schepper en beheerder verantwoordelijk zijn in 
gedachte, woord en daad voor hoe het leven vorm aanneemt. 

Jezelf leren kennen is het Leven leren kennen. 
Door innerlijk te leren luisteren naar de bedoelingen van je hart neem je niet alleen jezelf 
serieus maar ook het leven in het algemeen: je draagt bij aan een goed verloop van alles. 
Morihei Ueshiba Osensei, grondlegger van de krijgskunst Aikido, verwijst regelmatig naar het 
hanteren van een juiste innerlijke oriëntatie: 

"If a person really looks deeply into the self he will understand by means 
of auditory echoes. More than anything else, Aikido comes to life in the 
echo of auditory sensations. One must progress in concert with the echo. 
The echo and everything else are wholly contained in the self." 2 

                                          

2 R.S. Heckler: Aikido and the new warrior. Berkeley 1985, p. 28. 



"Ontwikkel je in overeenstemming met de innerlijke echo". 
Oftewel: luister goed naar de stem van je hart, maak geen onoprechte manoeuvres, 
aanvaard geen halve waarheden. 

Je zult dan vanzelf oog krijgen voor de natuurlijke wetmatigheden van het bestaan. 
En je zult je niet langer krampachtig hoeven te verdedigen op basis van een onhoudbare ik-
waan. 

Dan wordt het vanzelfsprekend om te gaan staan voor datgene waarin je echt gelooft. 
Dan voelt innerlijke kwaliteit niet zo ver weg. 
Dan blijkt er werkelijk zoiets te bestaan als onvoorwaardelijkheid… 

 
2 0   V A N Z E L F S P R E K E N D H E D E N  
 
1. Leven is groter dan ikzelf 
2. Geen doel, enkel bedoeling 
3. Vervulling is een terechte verwachting 
4. Er is geen grens, alles is verbonden 
5. Schepping verloopt elk moment optimaal 
6. Karma moet worden aanvaard en doorzien 
7. Dharma, zelf geen conditie, doordringt condities 
8. Ware lichaam (innerlijkheid) is onsterfelijk 
9. Wek de goedheidsintentie 
10. Alles transformeert, niets heeft vaste vorm 
11. Vertrouwen is noodzakelijk 
12. Al wat ontstaat vindt plaats binnen de dood 
13. Moeite is toets van innerlijke kwaliteit 
14. Belangrijkste voeding is bewustzijn 
15. Laat het onbekende/mysterie heersen 
16. Je oefent in alle vrijheid en ruimte 
17. Beleving is waardevoller dan betekenis 
18. Duurzaam, tijdloos verdwijnen in moment 
19. Naamgeving (beeldvorming) is extra 
20. Ontspan, laat toe, gedoog: Leven oefent 
 

 

Ons verlangen naar geluk - elk mens wordt in alles door dit verlangen bewogen - is niet een 
hopeloze, romantische of kinderlijke compensatie voor mislukking. 
Verlangen naar geluk verwijst niet naar een onhaalbare verte in de toekomst. 
Noch is het bedoeld als troostrijke belofte van een volgend bestaan. 

Nee, verlangen naar vervulling - hier en nu voelbaar, continu mij dragend en sturend - is de 
echo van mijn innerlijk potentieel.  
De krachtige geur van de levensvulkaan in mijn hart dringt door alle kieren en barsten van 
het langzamerhand opdrogend en smeltend karma. 

Maar let op:  

 verlangen naar geen-onwaarheid is iets anders dan verlangen naar waarheid 
 het kwade niet doen is iets anders dan het goede doen 
 veroorzaakte blijdschap is iets anders dan innerlijke vreugde 
 wegvallende spanning is iets anders dan heersende ontspanning 

 



De sleutel is onvoorwaardelijkheid. 
Wát je ook moge kiezen: als je keuze onvoorwaardelijk is, kom je bij je Zelf uit. 

Koppel daarom al je motieven en bewegingen en belevingen aan je hartsverlangen: 

 ook al kies je aanvankelijk voor allerlei afgeleide motieven 
 ook al word je weer bewogen door geconditioneerde factoren 
 ook al raak je snel afgeleid en geboeid door de zintuigen 

Voel in hoeverre al die belevingen beantwoorden aan je diepste verlangen. 
Kijk of ze in staat zijn je verlangen naar vervulling te stillen. 

Je zult ontdekken wat werkt en wat niet werkt. 
Dankzij het traceren van je verlangen - richting de bron van datzelfde verlangen. 

 

 

 

Die bron zal steeds verfijnder, steeds beter voelbaar worden. 
En als de echo's ervan me nu al zo weten te betoveren, wat voor kracht moet de bron zélf 
dan wel niet bezitten… 

 

 


