
 

 

 

 

 

 
W I J S H E I D  E N  L I E F D E  

"Onze geest kan twee houdingen aannemen:  

hij kan naar binnen kijken en hij kan naar buiten kijken." 1 

 
Er is een mooi Soefi of Chassidisch verhaal over God die genoeg heeft van alle menselijke 
geklaag, gesmeek en gefoeter. Als hij daarom op zoek gaat naar een geschikte schuilplaats 
adviseert men hem: "Verberg je in het hart van de mensen, daar vinden ze je nooit!" 

Het vinden van God - lees: van jezelf - kost aanvankelijk moeite.2  
Er is veel onrust en gedoe in ons systeem: ons hart is minder makkelijk voelbaar dan de vele 
zintuiglijke signalen die we in de loop der tijd betekenisvol hebben gemaakt en die (we) ons 
hebben toegeëigend. Het valt blinde stervelingen niet zo gemakkelijk om natuurlijke 
wetmatigheden en échte kracht helder te zien en rechtstreeks te hanteren: 

 klopt mijn motief wel? 
 waar moet ik zoeken? 
 hoe vertrouw ik het resultaat? 

Gelukkig staan we er niet alleen voor: je bent geen geïsoleerd fenomeen. 
We zijn onderling verbonden met het leven op een uiterst subtiele, liefdevolle manier. 

Maar om ons te openen (hartelijk, belangeloos, vrij leven) en ons te kunnen opnemen moet 
het universum ons persoontje eerst, via bewustwording, terugbrengen in het menselijke 
gareel. Met andere woorden: we worden teruggefloten uit de eindeloos uitwaaierende 
zwerftochten, aangezwengeld door de vele oneigenlijke en onaffe motieven in ons. 
Om definitief innerlijk rust te kunnen vinden moeten er twee dingen gebeuren: 

 je eigen kleinheid doorzien (uit wijsheid - als oplossing van hebzucht) 
 de grote werking toelaten (uit liefde - als oplossing van agressie) 

Als je voldoende rijp bent en de waan ziet - doordat ervaring jou heeft doen beseffen wat 
écht niet klopt en wat wérkelijk klopt - kies je vanzelf ooit, voorgoed gelouterd, voor de Weg. 

Nu zijn sommigen al blij met speciale ervaringen, maar "ervaring" is niet zomaar de optelsom 
van "ervaringen": ervaring is wat bewust blijft dankzij een juiste belevingskwaliteit. 
En ook al kunnen speciale, positieve ervaringen een louterend effect hebben, de kwaliteit van 
je gewaarzijn (beleving) bepaalt uiteindelijk welke ervaringen bijdragen aan je blijvende en 
elk moment werkzame "ervarenheid", je duurzame levenskwaliteit dus. 

                                          

1 Sogyal Rinpoche: Tibetaans boek van leven en sterven, p. 51. Suzuki roshi zegt: Je kunt kijken naar de dingen vanuit het absolute standpunt en vanuit 

het relatieve standpunt - vorm en leegte. Beide facetten zijn tegelijkertijd aanwezig in ons bestaan, en we noemen ze Dharma en karma. 
2 De moeite die de Weg ons kost - en die we dus moeten leren opbrengen - is precies die soort moeite en die hoeveelheid moeite die we in ons egoïsme 

altijd hebben proberen te ontlopen: ben je bijvoorbeeld onbetrouwbaar geweest, dan zul je eerlijk moeten worden. Het oplossen van dit soort specifieke 

voorkeuren (karma) brengt je thuis in de eenvoudige, universele waarheidswerking (Dharma): dit is onze eigenlijke menswording. 
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Belevingskwaliteit schenkt levenskwaliteit. 
Mijn kwaliteit van beleving, mijn manier van beleven, is belangrijker dan wát ik beleef.  
Want het hele aanbod van rijke beleving blijft volkomen levenloos voor een doodse of volle 
geest. En een grassprietje bevat hele universa voor een open, vitale, invoelende geest. 

Hoe activeer je deze belevingskwaliteit? 

 Onze naar buiten gerichte, geconditioneerde geest ontmoet eerst de overdonderende 
impact van allerlei ervaringen. Van de werkelijk betekenisvolle ervaringen blijft altijd 
wel iets "hangen", d.w.z. de essentie ervan weet dóór alle filters te dringen tot op 
hartsbewustzijn waar we van nature voelen wat waardevol is. 
Lerenderwijs veranderen we dus op grond van uiterlijk materiaal: omstandigheden, 
ontmoetingen, geestesgesteldheden etc. We leren van wat we tegenkomen, we 
worden wakker ervan, we transformeren, groeien, worden ons bewust. 

 Naarmate deze werking plaatsvindt in onszelf en naarmate er steeds opnieuw een 
beroep wordt gedaan op onszelf om te kiezen, te bepalen, betekenis te geven etc. - 
dat wil zeggen, omdat we steeds opnieuw innerlijk bewustzijn moeten gebruiken om 
goed te kunnen omgaan met alles - gaat deze kracht (bewustzijn) vanzelf 
vertrouwder voelen en prominenter ruimte innemen, gezag krijgen. 
Onze identiteit, onze zelfbeleving, wordt gaandeweg niet langer vooral bepaald door 
wát we beleven maar steeds meer door hóe we beleven: blind of bewust. 

Dit is hoe verinnerlijking en bewustwording (of volwassenwording) verloopt op individueel 
niveau - en als gevolg daarvan ook op collectieve schaal: 

1. de harde schil van conditionering filtert alle waarnemingen: 
- je reageert primitief: biologisch niveau (schepsel) 

2. er ontstaat steeds meer ruimte en licht om zelf te bepalen: 
- je leert relativeren: energetisch niveau (persoonlijkheid) 

3. jezelf invullen en/of afsluiten voelt onnatuurlijk en overbodig: 
- je bent verbonden: spiritueel niveau (menselijkheid) 

In termen van zelfbeeld of identiteit zou je dit continu plaatsvindend "proces" als volgt 
kunnen typeren: 

 voel je je een object en bescherm je dat hachje: 
- dan koers je op de zintuigen, je fysieke vermogens 

 voel je je een vitaal veld en stimuleer je zelfstandigheid: 
- dan koers je op je gevoel en intellect 

 voel je je innerlijk bewogen en stel je je in dienst van het leven: 
- dan koers je op wijsheid en liefde 

Maar wát je ook denkt, wáár je je ook bevindt en hóe jouw karma er ook uitziet: de 
oefenweg staat elk moment voor je open - in alles kun je definitieve kwaliteit zoeken en 
eindperspectief herkennen. Ga hier en nu innerlijk op Weg; aanvaard jezelf (karma) en begin 
je bedoelingen en mogelijkheden eerlijk te onderzoeken: leren, bewust worden, rijpen… 

Er zijn geen voorwaarden verbonden aan onvoorwaardelijkheid. 

De staat van rijpheid (het niveau van ontwikkeling) maakt slechts provisorisch deel uit van 
ons tijdelijk (want in wezen overbodig) zelfbeeld. Sterker nog, onze ware aard valt helemaal 
niet te beoordelen: elke poging ertoe is al dualistische vervreemding, hoogmoed, een bij 
voorbaat hopeloos door de werkelijkheid achterhaald tekortschieten. 



Zie dit soort beelden en overwegingen simpelweg als een welkom, noodzakelijk startpunt om 
te beginnen met bevrijding: het loslaten van egoïsme en het toekomen aan je ware Zelf. 

Bodhicitta3 gaat dwars door alle conditionering heen - elk moment kan de werkelijkheidsbries 
ons ten volle raken en wekken. 
En daarmee komt een grondintentie in je hart definitief tot leven: 

 de grondigste intentie waartoe je als mens in staat bent 
 de laatste intentie die nodig is om je leven één en al expressie te laten worden, één 

en al bodhisattvaschap 

Als beoefenaar kun je deze grondintentie heel concreet inspirerend en corrigerend toepassen, 
in elk van de drie facetten van je bestaan, dus ook in je oefenen (lichaam, adem, geest): 

1. Echtheidsintentie 
 
Het lichaam is onze bruikbaarste ingang naar verwerkelijking: eerlijk, neutraal, 
voelbaar, levendig. Identificeer je met deze kwaliteiten ervan zodat jouw oefening 
(lees: beleving) in een stabiele sfeer van echtheid en betrouwbaarheid verloopt. 
Dit is het operatieterrein van de instromer die proeft en onderzoekt of echtheid 
(waarachtigheid, waarheid) wel mogelijk is als mens: vertrouwen. 

2. Voelingsintentie 
 
Echt zijn is de noodzakelijke ingang, anders is er geen echte connectie (is er illusie). 
Maar de begrenzing ervan - het object-gevoel - werkt beperkend. Voeling krijgen met 
de adem, oog krijgen voor de ware, transformatieve aard ervan, opent en verdiept je. 
Dit is het werk van de beoefenaar die op grond van keuze en vertrouwen zoekt naar 
de verbinding met leven en naar de diepgang ervan: innerlijkheid. 

3. Gezagsintentie 
 
Tenslotte krijg je zicht op de kern van het probleem, de stevigste knoop in je karma: 
de ik-kramp. Je hebt te maken met subtiele eigengereidheid, schijngedrag, blinde 
vlekken, oneigenlijkheid - en dus met een grondig onvermogen om toe te komen aan 
juist die kwaliteit die hieraan een einde kan maken: een belangeloos, open hart. 
Dit is de toegang tot leerlingschap omdat je beseft dat slecht een toelaten van 
onvoorwaardelijk toewijding jou tot een vrije kracht zal maken: overgave. 

Wanneer je alle gezag definitief overlaat aan het leven (inclusief het gezag dat jou doet 
sterven) en bereid bent om hierin dagelijks getoetst te worden door diezelfde kracht die we 
"leven" noemen, dan zul je geen specifieke context of rol of identiteit meer nodig hebben. 
Je leeft dan zo open en intensief - onvoorwaardelijk - dat je vanzelf vóór elke zelfdefinitie 
blijft: geen scheiding meer met anderen, geen verleden en toekomst, geen lichaamsgrenzen. 

Belevingskwaliteit van de leerling blijkt uit identificatie met: a/ de leraar en b/ de dood. 
Beide zijn niets anders dan belichaming van de kern van ons bestaan: innerlijkheid. 
Dit van harte aangaan is schakel naar en bezegeling van Eenheid. 

 

                                          

3 Bodhicitta: letterlijk "het besef van (citta) verlichting (bodhi)", waarheidsliefde, verlangen naar verwerkelijking, diepe motivatie om te gaan oefenen. Deze 

term wordt bijvoorbeeld begin 8e eeuw gehanteerd door Shenhui, een leerling van Huineng (John McRae: Seeing through Zen. Berkeley 2003, p. 55) 


