
 

 

 

 

 

 K R I J G S K U N S T   E N   M E D I T A T I E  

"Om de Vredeskunst tot leven te brengen moet je je vrij kunnen bewegen 

in de drie rijken van het zichtbare, het verborgene en het goddelijke." 1 

In het algemeen - en zeker als iemand leerling wil worden - raad ik iedereen aan die de Weg 
van zelfkennis wil bewandelen om zich eerst zo breed mogelijk te oriënteren. 
Natuurlijk onderzoek je je motief heel grondig: wat is nu echt belangrijk voor mij? 
Bestudeer ook achtergonden, geschiedenis en biografieën van de tradities die jou aanstaan. 
Tenslotte: bezoek diverse oefenplekken om te proeven van de visie en praktijk. 

Bij het kiezen van je uiteindelijke oefenplek moet je je niet laten leiden door allerlei details of 
afgeleide zaken (contacten, aantallen, ligging, rituelen, processen). 
Kijk naar de essentie: "Stelt deze plek, deze leraar, mij in staat thuis te komen in mezelf?" 
Want dát is wat er moet gebeuren, en dat is dus ook het perspectief dat je concreet moet 
kunnen herkennen en waar je volledig en voorgoed in moet kunnen vertrouwen. 

Hoe bewuster jij je keuze maakt, hoe stabieler het volledige proces zal verlopen. 

Als je zo, nuchter en oprecht, waarheid onderzoekt 
heeft het geen zin lang te twijfelen en te zwabberen: je 
voelt dat waarheid geleefd en belichaamd wil worden, 
en je weet dat er enige bewustwording en oefening bij 
komt kijken, vanwege onze geconditioneerde staat. 
Bovendien besef je dat jij niet de enige bent die door 
waarheidsliefde wordt bezield en dat er dus plekken zijn 
waar deze Weg al bewandeld wordt. 

Potentiële oefenplekken (zendo, dojo) dienen altijd 
slechts één doel: verwerkelijking. 
Als het goed is zul je dit tijdens de eerste trainingen al 
kunnen voelen en je zult je eigen motivatie en intentie 
herkennen in het onderricht. 
Met dit herkennen eindigt je eeuwenlange pelgrimstocht 
van komen en gaan door het onvoorspelbare en 
bedrieglijke terrein van karma. 

Vanaf nu opereer je op basis van innerlijke kwaliteit.     Shunryu Suzuki op pelgrimage, ca. 1930.2 
Je hart gaat waarheid (Dharma) volgen: heel eenvoudig,  
met onvoorwaardelijke inzet. 

                                          

1 Morihei Ueshiba: Vrede als Kunst, 1993, p. 99. De drie rijken in dit citaat van de grondlegger van aikido komen overeen met de in het boeddhisme 

gehanteerde drie lichamen (of velden) van lichaam, adem en geest: het zintuiglijke, het energetische en het bewustzijnslichaam. 
2 David Chadwick: Kromme komkommer; leven en zenonderricht van Shunryu Suzuki. Rotterdam 2002 (foto's tussen pag. 256 en 257). 
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D  H  A  R  M  A  B  E  R  I  C  H  T  



In Stiltij beoefenen we deze Weg via meditatie en krijgskunst - de twee kanten van de éne 
werkelijkheid: leegte en vorm, intentie (innerlijk) en expressie (uiterlijk). 

Meditatie 

Meditatie is uitdrukking van definitief thuis zijn, niet toewerken naar thuis komen. 
Suzuki roshi definieert zazen (meditatie) als "uitdrukking geven aan onze ware aard". 
Houd het dus eenvoudig: je hart is je thuis - en elke inbreng van leraar en onderricht beoogt 
niets anders dan je hieraan te herinneren, dag in dag uit. 

Meditatie is kracht toelaten: gezag schenken aan de werking van het leven zelf. 
Het is immers juist vanwege de ervaring van zwakte (gebrek aan kracht) dat we ons bewust 
worden van onze kwetsbaarheid, verstrooidheid, inefficiëntie en onvervuldheid. 
En positief gezien: verkeren we eenmaal in optimale kracht, dan gaan we heel natuurlijk op 
in de volheid van dit vanzelfsprekende beleven. 

Bij kracht denk je al snel aan de fysieke of energetische uiting ervan. 
Maar ware kracht ligt dieper, niet op expressieniveau maar op intentieniveau: 

1. ik ben een centrum vanwaaruit al mijn funktioneren stroomt 
2. dit centrum is innerlijk verbonden met het leven zelf 
3. de kracht hiervan werkt elk moment onvoorwaardelijk 

Dit is de intentie van de ware beoefenaar. 
Maar de intentie moet uitgedrukt worden, belichaamd worden, anders blijft het slechts bij 
brave bedoeling of mooie woorden. 

 

De doordringende gloed van het zwaard 

gehanteerd door een beoefenaar van de Weg 

klieft de kwade vijand 

die diep schuilgaat 

in eigen lichaam en geest.3 
 

 
Het kernachtigst drukken we waarheid uit in meditatie. 
In dit oefenen zijn alle condities geminimaliseerd (je zit roerloos en geruisloos) en zo is er 
alle ruimte om de directheid en diepgang van je bestaan te ervaren. 

Ter ondersteuning kun je teksten reciteren, ontspanningsoefeningen doen of adem- en 
klankwerk gebruiken als reiniging - alles wat vruchtbaar voelt is welkom. 
Bovendien completeer je het thuis oefenen met deelname aan collectieve trainingen, overleg 
je regelmatig met je leraar, studeer je achtergronden en geschiedenis. 

Zo raak je vertrouwd met de realiteit van innerlijkheid in je leven.  
Op deze basis kun je dagelijks werk maken van expressie van deze innerlijke kwaliteit in alle 
wereldse omstandigheden. 

Meditatie: 

één centrum/kern 

vanuit onvoorwaardelijke kracht. 

                                          

3 Het zwaard dient vaak als symbool (denk aan Manjushri) en verwijst naar bewustzijn: een heldere, waakzame geest is het betrouwbaarste zwaard. 

Morihei Ueshiba (ed. John Stevens): Budo; teachings of the founder of Aikido. Tokyo 1991, p. 29. De oorspronkelijke tekst luidt: "The penetrating brilliance 

of a sword / wielded by a man of the Way / strikes at the evil enemy / lurking deep within / one's own body and soul." 



Krijgskunst 

De dag begint (en eindigt) met meditatie,  
verbonden met de Dharma, de grote werkelijkheid.  
Vanuit de leegte brengt diezelfde Dharma ons in  
beweging richting vorm om te opereren in de wereld  
als een bewuste krijger in opdracht van zijn goede heer4. 
Je hebt een belangrijke opdracht ("wees beschikbaar") ontvangen en aanvaard; al dan niet 
geholpen door een gelofte doe je uiterste best om die tot een goed einde te brengen. 

De wereld is je werkterrein, en jouw doel is het realiseren van optimale kwaliteit in je 
opereren. Bedenk goed: niét de wereld is het doel, maar jijzélf bent het doel. 
Wat wij wereld noemen is in feite een extensie van onze geest: belevingsgebied. 
En met ons hele instrumentarium (inclusief zintuigen) zegenen we of ontheiligen we alle 
dingen die we tegenkomen, afhankelijk van de mate 
van bewustheid die er in ons heerst. 

Op pad gestuurd door de Dharma-vorst leert de 
waakzame en moedige bodhisattva-krijger omgaan 
met de grote krachten van karma (zintuiglijke 
conditionering, stervelingschap). 
Aanvankelijk valt ons dit niet gemakkelijk, maar 
gaandeweg voelt onze taak vertrouwder, ruimer en 
lichter: werken op vreemd terrein van veranderlijkheid 
wordt dagelijkse kost. 

Geleidelijk ga je de werking van Dharma zien in alles. 
Waar je voorheen vooral karmische werking zag, zie je 
steeds duidelijker de werking van innerlijk potentieel in 
plaats van de beperking van uiterlijke condititonering. 
Dat komt omdat het onderscheid tussen zazen en 
dagelijks leven vanzelf minder wordt. 

De innerlijke krijger weet: mijn taak is niet veroveren    Morihei Ueshiba op pelgrimage, ca. 1930.5 

maar beheren, de grote orde dienen. 
En laat ik maar bescheiden beginnen, bij de vijanden die het dichtst bij zijn en daarom lastig 
te bestrijden: de innerlijke vijanden in mijn eigen geest en lichaam. 

Naarmate deze innerlijke kern gezuiverd wordt zal het veld dat we "ik" noemen zich vanzelf 
verruimen en verfijnen en dan zal dezelfde heilzame aktiviteit - zelfoverwinning - waarmee ik 
mezelf heb bevrijd ook bevrijdend werken voor anderen. 

Krijgskunst: 

grenzeloos extensie 

vanuit innerlijke ontspanning. 

 

                                          

4 De "heer" is de diepste werkelijkheid die jij zélf bent - alle namen en symbolen hiervoor (leven, Dharma, God, Zelf, Leegte) zijn tijdelijke hulpmiddelen 

om ons te herinneren aan de goedheid, de kloppendheid van onze ware aard. Een klassieke formulering uit het onderricht luidt: "De Dharma die goed is 

aan het begin, goed in het midden, en goed aan het eind." 
5 Morihei Ueshiba (ed. John Stevens): Budo; teachings of the founder of Aikido. Tokyo 1991, p. 13. 

Waarheid en vervulling is hetzelfde.

Illusie en lijden is hetzelfde. 


