
 

 

 

 

 

D E  P O O R T  V A N  L E E R L I N G S C H A P  

"Het duurt tien jaar om je te oriënteren, 

twintig jaar om te weten wat oefenen is, 

en dertig jaar om vertrouwd te raken." 1 

Zelfverwerkelijking: ieder moet zélf het valse vuur doven en het ware vuur wekken.  
Niemand anders kan zich voor ons verwerkelijken, we moeten het zelf doen. 

De Weg luistert nauw, het hangt helemaal van mij af of ik bewust word of blijf slapen. 
Richt je dus niet op een onzinnige manier op anderen: 

 als excuus voor egoïsme 
 als bron van irritatie 
 als hoop op vervulling 
 als steun of troost 

In de meest wezenlijke zin is enkel je leraar een bruikbare "ander" voor je identiteit - omdat 
je dankzij die specifieke verbinding de loosheid van elke vorm van identiteit zult voelen. 

Zelfs jezelf maak je tot een "ander": presentatie, constructie, beeldvorming, belangenspel.  
Bevangen door subtiele waan en verblinding fluctueert je identiteit voortdurend tussen 
binnen en buiten, tussen wezenlijk en oppervlakkig, tussen leugen en waarheid. 

Op basis van de Trikaya-visie2 zou een concrete werkdefinitie van het ego kunnen luiden: 
"een ander tijdelijk lichaam".  
In feite druk je hiermee het inzicht uit: 

 het "ik" is niet mijn eigen ware aard 
 het "ik" is niet mijn tijdloos spontane beleving 
 het "ik" is niet mijn fijnste innerlijke kwaliteit 

Je vertoont je aan jezelf als "een ander", vergelijkbaar met de overige anderen in je leven: 
de vreemde, de vriend, de buitenstaander, de belanghebbende - niet jouw Zelf.3 

Maar ach, die kleine ik is als "ander" zelfs nog beperkt bruikbaar voor ons ware Zelf want de 
confrontatie met het egoïsme ervan maakt ons wakker. Het ego helpt ons de kracht van 
illusie (karma) te doorgronden - maar voor ware kracht moeten we ergens anders terecht. 

Maak geen ander van jezelf. De bewuste beoefenaar die jij bent zal zich waarschijnlijk 
herkennen in deze aansporing. 

                                          

1 Gezegde uit de budowereld (de wereld van krijgskunst). 
2 De boeddhistische leer van de drie lichamen: waarheid, energie en transformatie; als praktische bestaansaspecten: geest, adem, lichaam. 
3 De formulering "Een ander tijdelijk lichaam" maakt niet alleen de vervreemding en dus eenzaamheid van mezelf voelbaar ("ik ervaar mezelf als een 

ander"), maar ook de vluchtigheid en onrust van tijdsbesef, en de doodsheid en zinloosheid van een bestaan als sterfelijk object. 
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Op het moment dat we ons bewust worden van onze "ware aard" - gezaghebbender en 
bepalender dan alle kleine gepruts - verschuift onze innerlijke opstelling en oriëntatie:  
de verwarde karmische intentie transformeert tot een stabiele dharmische intentie, de oude 
motieven van welbevinden worden één, diep en levendig waarheidsmotief. 

Dit is het moment om te stoppen met mechanisch "hanteren" van de oefenvorm. 
Je waardering verdiept zich, het leven heeft jou voldoende verhelderd om de natuurlijke, 
liefdevolle aard van het oefenproces te begrijpen. Dit maakt het alleen maar uitnodigend om 
je hele gezag (afkomstig van het grote gezag) voorgoed te schenken aan dit grote oefenen. 

Je opent je eindelijk: oefenen is werking van het leven zélf, het ware Zelf in actie.  
Voortaan láát je je daarom beoefenen, je láát je beleven door de oefenvorm: 

 lichaamswerking (instromer) 
 ademlichaamswerking (beoefenaar) 
 hartsademlichaamswerking (leerling) 

Zo groeit de echte leerling van egoïsme naar liefde. 
De aanvankelijk nemende houding wordt steeds meer een gevende intentie: jezelf geven, 
openen, verliezen. Dat blijkt de grootste bron van vreugde. 
Er ontstaat een definitieve overgave in vrij stromende kracht en rijkdom: je ervaart 
verbinding, betrokkenheid, deelname. 

De Weg bewandelen (oefenen) gaat niet over het aanleren van fysieke techniek - dat doet 
iedereen al op een of andere manier - maar over je onvoorwaardelijk openen voor waarheid. 
Leerlingschap is gelegenheid nemen en krijgen om de onvoorwaardelijke aard van onze 
innerlijkheid te onderzoeken en definitief aan te gaan. 

Wat is onvoorwaardelijk oefenen dan? 

Onvoorwaardelijk oefenen is het Zelf zélf zijn, niet een zelf in relatie tot allerlei processen 
(inclusief "oefening") of objecten en omstandigheden. 
Staar je niet blind op wisselende panorama's van betekenissen, maar laat beleving heersen - 
oorzaakloos, vormloos, doelloos: innerlijke kwaliteit. 

Rujing4 zegt: "Ken jezelf 

als een gestorven persoon 

zonder resterende geest." 

Dogen zegt: "Hoe laat 

de persoon zich dood verklaren 

als er geen geest resteert?" 

Ik zeg: "De geest laten 

sterven brengt zelfs 

persoonsvormen tot leven." 

Echte leerlingen zijn zeldzaam - het doorzien van stervelingschap is niet zo eenvoudig. 
We geloven graag in makkelijke antwoorden die ruimte laten voor wat we gewend zijn. 

Waarheid klinkt aanvankelijk bedreigend en liefdeloos - het verkondigt dat jouw spel vals is 

                                          

4 Leighton, T. & Okumura, S.: Dogen's  Extensive Record; a translation of the Eihei Koroku. Boston 2004, p. 449. 



en ten einde loopt. Geleidelijk herken je de boodschap van het onderricht: egoïsme voelt 
inderdaad niet af, veroorzaakte blijdschap is niet vervullend, en uiterlijke vrijheid is schijn. 

Daarom is er de poort van leerlingschap, een vormloze toegang tot pure vrijheid. 

 

 


