
 

 

 

 

 

 O N D E R S T E B O V E N  V A N  L I E F D E  

"Maar boven alles moeten we onze geest vereenzelvigen 

met de onvoorwaardelijke vreugde die in ons leeft." 1 

Leerlingschap is een subtiele, delicate aangelegenheid.  
Juist omdat er zoveel overgave en inzet in het spel is, dient het proces geborgd te worden in 
een context van onvoorwaardelijke vrijheid en echtheid. 
Wie waarheid zoekt moet de mens (of boeddha) in zichzelf kunnen blootleggen. 

Het doel van leerlingschap op deze innerlijke wijsheidsweg overstijgt te enenmale het 
persoonlijke domein van schijnvrijheid, excuses, troost. 
Dit maakt dat je een grote helderheid en vertrouwen nodig hebt om de juiste bedoeling te 
vatten van de dingen die leraren zo al zeggen en doen. 

Onlangs verwees een leerling in haar afscheidsbrief naar onderstaand citaat: 
"Het blijven menselijke ondernemingen, met hang naar autoriteit." 

Deze woorden hebben een tweevoudige werking: ze relativeren en ze waarschuwen. 
Dat klinkt zo op het eerste oog niet onverstandig - maar op hartsniveau nodig je met zo'n 
gammele insteek de dood aan tafel: 

 relativering = onvoorwaardelijkheid niet serieus nemen 
 waarschuwing = advocaat van de duivel spelen 

Juist op deze grondige Weg moeten we onze goddelijkheid aandurven. 
Je moet 100% kunnen geloven in de waarheid van dit dagelijkse mysterie - in de 
haalbaarheid, leefbaarheid en daadwerkelijke realiteit van innerlijke kwaliteit. 

Het is al moeilijk genoeg, vanwege de vele karmische conditioneringen, om je te willen 
heroriënteren en te opereren vanuit een ander richtpunt dan wereld en zintuiglijkheid.  
Daar hebben we juist alle steun en inspiratie bij nodig. 

Voor relativering zie ik dus weinig aanleiding - het is eerder een ziekte dan een medicijn.  
Om de doodsheid en verkramping van het denken op te lossen hebben mensen juist behoefte 
aan enthousiasme, aan ruimte, plezier, kracht, en aan ongelimiteerde porties geloof en visie. 

Wat waarschuwingen betreft: zij horen vooral thuis in gevorderde fases, in de intimiteit van 
persoonlijk overleg, als de rijpheid aanwezig is om helder bewust te zien en te beseffen 
welke verfijnde valkuilen karma steeds weer weet op te hoesten. 

Dus nee, niet bang zijn: identificeer je! De Weg bewandelen is uiteindelijk vooral mogelijk 
dankzij ons ongeboren vermogen tot identificatie, ook wel Liefde genoemd… 

                                          

1 Cyril Scott: De ingewijde; schets van een grootmoedige ziel. Oudendijk 1994, p. 183. 
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In dit proces identificeer je je met niets anders dan met Waarheid2 - in alle opzichten, in alle 
situaties, in alle verschijningsvormen. 
Wie dit toepast gaat de kostbare, intieme lading van de term "waarheidsliefde" beseffen. 

Neem waarheid serieus als dragende factor in je bestaan, dan zul je vanzelf gezag geven aan 
de kracht ervan, tot in de volledige dagelijkse belichaming. 
Zo smelt de aanvankelijks scepsis en groeit de herkenning van innerlijke kwaliteit in jezelf en 
in anderen: de deur van je hart is geopend, en liefde kan stromen. 

Liefde is geen tweeslachtig verhaal, geen dualistische uitwisseling tussen ik en de ander. 
En al helemaal geen autoriteitsdeuntje. 

Denk aan Boeddha's viervoudig huisverlaten. 
Uit de luxe van zijn paleis zag hij een zieke, een oude, een gestorvene en een asceet. 
Dat maakte hem bewust van de existentiële keuze die elk mens maakt: 

 welbevinden (zintuiglijkheid - het paleis) 
 waarheid (innerlijkheid - de Weg) 

Hij voelde de kracht en noodzaak van onvoorwaardelijkheid - en de zwakte en beperktheid 
van aangename condities.  
De waarheidsliefde die in hem leefde deed hem inzien dat échte  betrouwbare innerlijke 
kwaliteit een niet-veroorzaakt karakter heeft. 

Met andere woorden: ware vervulling heeft geen oorzaak of doel, zij heerst en stroomt 
permanent van binnenuit. 
Het verlangen naar deze liefdevolle en bevrijdende hartskwaliteit werkte zo onontkoombaar 
en echt, dat het hem deed besluiten op zoek te gaan naar verwerkelijking ervan. 

Zoals het Boeddha vergaat, zo vergaat het ieder van ons. 
We worden op het juiste punt geraakt en gewekt, en dan start bewustwording, ontwaken: 

 aanvankelijk menen we in onze ego-blindheid dat het leven er is voor onszelf, dat wij 
de vrije baas zijn en dat we alles mogen gebruiken in dienst van ons eigen 
welbevinden. Er heerst geen greintje twijfel in ons dat deze visie wel eens niet kon 
kloppen. 

 uiteindelijk worden we volwassen, we ontmoeten de moeilijkheden die ons bewust 
maken van allerlei tekortkomingen en onwenselijkheden in onszelf. Je voelt je niet 
langer automatisch de baas want de geheimen van het leven (sterven, liefde, 
verandering) blijken de baas.3 

Er vindt een grote omkering plaats in je. 
De eigengereide, kleine doelen veranderen in een groter, liefdevol navoelen van wat definitief 
en kernachtig de Bedoeling van jouw leven en sterven is. 

Langzaam gaan jou de ogen open: 

 wat heb ik me toch druk gemaakt 
 wat heb ik toch een onzin gebouwd 
 wat heb ik toch een pijn veroorzaakt 
 hoe kom ik toe aan wat het wél kan zijn?? 

                                          

2 Ook wel werkelijkheid genoemd, in technische termen: Dharma, Leegte, goddelijkheid, ware aard, boeddhanatuur, de Ene geest, hartsbewustzijn. 
3 Wie voelt dat deze groei een organisch en natuurlijk proces weerspiegelt, zal aangaan en voortzetting ervan alleen maar verwelkomen. Stel je voor hoe 

de omkering compleet zou zijn: Leven mag jou uiteindelijk net zo vrijelijk bespelen en gebruiken als jij het leven aanvankelijk gebruikte. 



Niets is meer wat het vroeger leek. 
Ik zit er niet alleen naast, ik zie het helemaal verkeerd, volledig omgekeerd: 

 de wereld lijkt vrije, kleurrijke ruimte;  
verinnerlijking (oefenen) voelt als een gat waarin ik alles verlies 

 maar feitelijk bevind ik me in een cocon van conditionering;  
verinnerlijking voelt als het geboortekanaal naar vrijheid 

Gaandeweg wordt ons de omgekeerdheid (en bedrieglijkheid) duidelijk:  

Wat buiten lijkt is binnen

Wereldbeeld is zintuiglijke beeldvorming
«-» Wat binnen lijkt is buiten 

De geest omvat alle verschijnselen 

Vooruitgang is achteruitgang

Lineair toekomstdenken is verarming
«-» Achteruitgang is vooruitgang 

Achterwaarts leunen is efficiënte transparantie 

Liefde is eigenbelang

Helpen vanuit eigen behoeftigheid is egoïsme
«-» Eigenbelang is liefde 

Zelfverwerkelijking is oplossen van egoïsme 

Veranderlijkheid is zeker

Dat alles verandert is levende waarheid
«-» Zekerheid is veranderlijk 

Vasthouden aan bestaande patronen is onbetrouwbaar 

Ik ben onbekend

Ik weet niet wie ik ben
«-» Het onbekende ben ik 

Het leven is groter dan ikzelf 

Geboorte is sterven

Alles wat ontstaat is aan het vervallen
«-» Sterven is geboorte 

Overwinnen van sterfelijkheid is transformatie 

Het grootste is het kleinste

Zintuiglijke aktie is zwakste manifestatie
«-» Het kleinste is het grootste 

Spirituele intentie is krachtigste werking 

Wijsheid is onwetendheid

Menen dat je wat weet is waan
«-» Onwetendheid is wijsheid 

Weten dat je niets weet is wijsheid 

Gemak is moeite

Moeite bestrijden schept engte
«-» Moeite is gemak 

Moeite verwelkomen is schept ruimte 

Zo'n ommekeer van perspectief en ervaring kan duizelingwekkend zijn. 
Dat wil zeggen: de Weg kan angst wekken. 

Dit is normaal, want de Weg legt álles bloot. 
Wat sluimert of verborgen is wordt gewekt, ook angst of begeerte. 

Maar de ware beoefenaar wil alles eerlijk zien en kennen, ook al voelt het beschamend, 
onwennig of confronterend. 

Liefde gooit alles ondersteboven: het kan je betoveren.4 

Word daarom leerling van Liefde, en je zult leren toveren. 

                                          

4 De betovering kan plaatsvinden zowel in de richting van het kleine en behoeftige als in de richting van het grote en belangeloze: liefde kan verblinden en 

liefde kan bevrijden. Verblind worden we tussentijds, bevrijd worden we definitief. 



Ter afsluiting enkele notities van een dierbare vriendin over dit thema (misverstand van 
"sociale liefde"). 

Grondprobleem: misverstand van de "horizontale verbinding". 
Dat is het (aangeleerde) uitgangspunt van de menselijke context. 

Omdat dit grondprincipe niet klopt, gaat het langzaam knagen. 
Wat we ook doen, liefde lijkt nooit vervuld te kunnen worden. 
Dit is het begin van de ommekeer, want liefde zoekt z'n natuurlijke vervulling. 
Ons heil blijkt verticaal te liggen....  

Maar we zijn zo diep geconditioneerd dat het "even" duurt voor we deze diepgewortelde 
horizontale insteek met alle misvormingen die hieraan gekoppeld zijn doorzien.  
Het ik-idee dat we hierop gebouwd hebben moet volledig op de schop en dat doet pijn. 
Ons hele mensbeeld staat op z'n kop, daarmee ook ons aangeleerd idee van liefde. 

Het is flink wennen aan dat er niks te halen valt bij "de ander". Alle "horizontaal 
gezochte" vervulling blijkt een illusie: te armoedig om waarachtig te kunnen vervullen.  

Het aan den lijve ervaren dat het aangeleerde concept niet werkt, noodzaakt vanzelf tot 
een herijking van het begrip Liefde.  
Want het eerste dat we op het pad van verinnerlijking tegenkomen in onszelf en om ons 
heen is het wapen van de zintuiglijke wereld die ons "binnenboord" wil houden: verwijt 
van egoïsme (je hebt geen oog voor anderen). 

De mate waarin dit verwijt nog macht over ons heeft is tekenend voor de mate waarin 
we de ware visie belichamen: 

 veel macht = werk aan de winkel  
 geen macht = gevestigde wijsheid en onbaatzuchtige liefde 

Egoïsme veronderstelt dat geluk valt of staat met horizontale overdracht van liefde.  
Dit degradeert ons tot bedelaars, afhankelijk van de mate waarin "een ander" zich 
verwaardigt mij enige liefdesbrokjes toe te werpen. Als kwijlende hondjes gaan we mooi 
zitten in de hoop dat het baasje dat we daartoe hebben ingehuurd ons geeft waar wij zo 
naar hunkeren.  
En als we dan niet krijgen wat we willen, gaan we grommen en brullen en als dat niet 
helpt gaan we gewoon weer op zoek naar een ander baasje dat we vervolgens opnieuw 
de macht geven naar believen over onze vervulling te beschikken. 

Nu eens hebben we de rol van kwijlend hondje - dan weer van liefhebbend baasje. 

De valkuil van liefhebbend baasje is minstens even groot (keerzijde van medaille).  
Veilig, die rol van begripvol, helpend, zichzelf wegcijferend baasje. 
Je wordt door de wereld op handen gedragen, maar feitelijk ben je net zo blind want je 
houdt "de ander" gevangen in illusie van afhankelijkheid.  
Het is een subtiele vorm van macht: je voelt je goed als de ander je nodig heeft. 

Kenmerken van echte liefde:  

 is zichzelf genoeg 
 bevrijdt 
 stroomt waar het niet gaan kan 
 heeft geen eigenaar 

 


