
 

 

 

 

 

 W A A R H E I D S L I E F D E  E N  E I G E N L I E F D E  

"Een zoon of dochter van goede afkomst die de ene-oefening-samadhi wil ingaan,  

moet op zichzelf leven, moet iemand worden die geen gezelschap zoekt;  

hij moet zitten met gekruiste bnenen, zonder aandacht te schenken aan enig signaal;  

maar hij moet aandacht schenken aan de Tathagata en alle dharma's,  

via globaal gewaarzijn." 1 

De manier waarop mensen de Weg bewandelen is te vergelijken met diverse soorten 
hengelaars of vissers. Je hebt: 

 probeervissers 
 jojovissers 
 levensvissers 

In het land van condities bereikt jou de geur van de dharma-oceaan: er daagt 
waarheidsbesef. Die geur wekt een diep verlangen in je, voelt als een echo uit je hart. 
Dus begeef je je naar de oever, op zoek naar de vervullingsvis. 

Maar de manier waarop je daar te werk gaat, weerspiegelt je motivatie, je besef. 
Is je verlangen helder en diepgaand, en bewust gewogen temidden van alle andere 
verlangens? Heb je er alle moeite voor over, weiger je namaak en compensatie, investeer je 
alle potentieel waarover je beschikt? 

Probeervissers zijn als pasgeboren kuikens, halfblind de omgeving aftastend, snel 
beschutting zoekend onder de vleugels van de veilige, biologische moederkloek. Zij neigen 
naar snel opgeven, beschikken over weinig eigen kracht, hebben ondersteuning nodig. 
Maar ze vinden het wel spannend om te gaan vissen, om nieuw terrein te verkennen, de 
horizon te verbreden: bewuster te worden. Kenmerkend voor deze groep: goede 
bedoelingen, idealistische beeldvorming en therapeutische motieven. 

Jojovissers zijn de sukkelaars onder de beoefenaars: ze zijn te lui of zwak of eigenwijs om 
definitief en onvoorwaardelijk werk ervan te maken, maar tegelijkertijd zijn zij te bewust en 
te gretig om te blijven hangen in zelfmelij of zelfbedrog. Hun onderzoek zwenkt van links 
naar rechts: dan eens toegewijd en vol perspectief, dan weer ontmoedigd en kleingeestig. In 
de veelheid van motieven kunnen zij niet kiezen tussen het enkelvoudig innerlijk potentieel 
en de veelsoortige uiterlijke condities. Kenmerkend voor deze beoefenaars: argumentatie, 
rationalisatie, dooddoeners. Hun weg stagneert vaak tot een platitude: "hier-en-nu zijn". 

                                          

1 A son or daughter of good family who wants to enter on the concentration on one single array, must live apart, must become one who is not fond of 

company; he must sit down with his legs crossed without paying attention to any sign; but he should pay attention to the Tathagata, and to all dharmas, 

by way of nonobservation. Bron: The Perfection of Wisdom in 700 Lines (Saptasatika), vertaald door Edward Conze, ook bekend als de Prajnaparamita 

soetra van Manjushri. (http://www.fodian.net/world/0220_7th.htm) 
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Tenslotte zijn er de echte levensvissers die de doodsheid van beeldvorming en bedenksel 
achter zich laten, die de verblindende valkuil van egoïsme doorzien en zich voorgoed 
vestigen aan het bevrijdingsstrand, zich wijdend aan de kunst van het vissen. 
 

Je moet beseffen dat hier iets op het spel staat  

dat je niet oplost met woorden of spreuken:  

het is als vonken van een ontvlammend lont,  

als de schittering van bliksemflitsen.  

Hóe je deze klus ook zult klaren,  

je komt er niet omheen dat je je lichaam  

en je leven gaat verliezen.2 
 

 

Bevraag jezelf eens eerlijk: 

 voel ik echt een reden tot zoeken, of wil ik in feite liever niet veranderen? 
 wat vormt het criterium in mijn oefenen: het aangename of het echte? 
 geloof ik in de onvoorwaardelijke, betrouwbare aard van innerlijkheid? 

Gelukkig bezitten zowel waarheid als egoïsme (zelfzucht) eenzelfde herkomst: liefde. 
Al ons bewegen komt voort uit een wetmatig en liefdevol verlangen naar en besef van 
vervulling, eenheid, klaar zijn. 
Liefde is de verborgen lading in alle zoeken, in aantrekking, perspectief en inspiratie. 

Alle menselijke motieven (zelfs de blindste en wreedste) zijn in essentie 
bevrijdingsmotieven: we zoeken naar het duurzaam en grenzeloos blootleggen van ons 
wezen, levend vanuit onze ware aard, in de vervulling die wijsheid en liefde schenken.3 

Maar om die bevrijding daadwerkelijk te realiseren en dagelijks te belichamen moeten al 
onze motieven een grondige bewerking ondergaan: 

1. reductie van veelheid naar eenheid 
2. ordening van centrum en periferie 
3. vervanging van ideaal door realiteit 

Deze bewerking wordt geactiveerd zodra we stoppen onszelf via de filters van conditionering 
te blijven zien en gewoontegetrouw onszelf goed te blijven praten. 
Een eerlijker, neutraler visie openbaart al snel hoe krakkemikkig en kinderlijk ons zelfbeeld 
is, onze geconstrueerde identiteit van "de sterveling", zich bewegend in "de wereld". 

We zijn geen object, en we verkeren niet in een proces. 
Anders gezegd: we zijn niet gesloten en we zijn niet gebrekkig. 

De proces-gedachte maakt ons onaf, grijpend, liefdeloos: we bevinden ons immers volop in 
groei, niet in staat tot geven, hebben hulp nodig, verontschuldigen ons al bij voorbaat voor 
gebrekkig funktioneren (woede, hebzucht). Het is het perfecte excuus voor egoïsme. 

                                          

2 Yuanwu, in the Blue Cliff Record. Geciteerd in: Urs App: Master Yunmen; from the record of the Chan Teacher "Gate of the Clouds". New York 1994, p. 79 
3 Onvoorwaardelijke liefde en identificatie spreekt uit Manjushri's woorden als hij zegt: "Ik zal het nooit moe worden om de Tathagata te zien, hem te eren 

en te bewonderen." (The Perfection of Wisdom in 700 Lines. Bron: http://www.fodian.net/world/0220_7th.htm) 



En het idee van onszelf als een (psycho-somatisch) object4 isoleert ons in een cocon van 
afstand, vervreemding, begrenzing - dag in dag uit. We veroordelen ons daarmee onnodig 
tot een verwarrende lijdensweg: enerzijds het (schijn)houvast van een eigen existentie, 
anderzijds de (schijn)dreiging van een onvervulde verbinding, van incomplete beleving. 

Maar wat ben ik dan wél? 
Je bent een krachtveld: een veld (geen object) van kracht (geen proces). 

Je bent schepping in actie. 

Ik ben niet zozeer een fluctuerende, geconditioneerde persoonlijkheid (gedaante), maar 
veeleer een levende kern van oorzaakloze, onveranderlijke menselijkheid (hartsbewustzijn). 

Spirituele oefening is expressie van onze ware aard. 
Dit inzicht vormt een heel praktische basis voor juiste oefening, het neutraliseert alle dikte, 
traagheid en gewichtigheid in ons systeem. 
Het leven zélf - de ware aard van ons bestaan - krijgt hiermee alle gezag, tot en met het 
mysterie van sterven. 
En jij, beoefenaar, bent expressie van dit grote leven: de golf die deint in de grote oceaan 
van Eenheid. 

Zie je jezelf eenmaal in dit juiste perpectief dan ervaar je een definitieve omkering die jou 
voortaan onomkeerbaar zal maken: je gaat leven van binnen uit. 
Op basis van een kernachtig centrum ("leegte") leer je hoe je lichtjes en efficiënt kunt 
omgaan met alle verschijnselen ("vorm"). 

Je begrijpt nu dat eigenliefde niks immoreels is, maar slechts een tijdelijk onvermogen: 
eigenliefde is de incomplete variant van waarheidsliefde, zolang innerlijke kwaliteit 
(waarheid) ons vanwege onze verblinding verborgen blijft. 
Maar de rijpe, complete beoefenaar rust in de branding van de schepping, in de momentane 
werking van werkelijkheid zélf, en daardoor weet hij of zij zich verzekerd van een in ieder 
moment volmaakt gedoseerd verloop van alle processen. 
Zó groot kan vertrouwen zijn. 

Aanvankelijk lijken karma en dharma tegengestelde krachten te zijn: uiterlijke 
conditionering en innerlijk potentieel, de wereld en de Weg, profaan en heilig. 
Maar gaandeweg zie je (dankzij bewerking nr. 2: de ordening van centrum en periferie) hoe 
zij onderling samenhangen en dat zij twee aspecten van de Eenheid zijn die jij bent. 

Leegte is vorm, en vorm is leegte. 
Binnen is buiten en buiten is binnen. 
Geest is lichaam en lichaam is geest. 
Geen verschil - nergens een begin of een einde te bekennen: "Geen begin, Subhuti - dat is 
de hoogste waarheid."5 

Het is geruststellend om te beseffen dat we niets verliezen, maar juist verrijkt worden 
dankzij het achterwaartse pad van verinnerlijking. 
Gaandeweg krijgen we zicht op een terrein dat altijd braak heeft gelegen, vaag vermoed 
werd, zich en af en toe voelbaar maakte, maar nooit bewust gezag kreeg. 
Dit verandert zodra je inziet dat innerlijkheid wel degelijk een heel acuut, urgent en bepalend 
domein van je bestaan is: dan verschuift je oriëntatiepunt van hoofd naar buik/hart. 

                                          

4 De persoonlijkheid is het geheel van psychologische en fysieke aspecten; de oude Indiërs kenden dit al: nama-rupa (letterlijk: naam en vorm). 
5 "No beginning, Subhuti, is the highest truth." (Red Pine: The Diamond Sutra; the perfection of wisdom. Washington 2001, p. 18) 



En daarmee herstel je de natuurlijke verhouding van de beide domeinen dharma 
(innerlijkheid) en karma (uiterlijkheid): alle uiterlijke condities ontvangen dan als vanzelf het 
juiste licht van innerlijk gewaarzijn. 
Met andere woorden: je wordt niet meer bevangen en verblind door zintuiglijke 
verschijnselen en je grijpt niet meer naar de dingen, maar gedragen door de juiste bedoeling 
schenk je voortdurend een waakzaam, betekenisgevend licht aan alles. 

Zo komt de Weg tot leven: niet als een in de tijd 
uitgezet traject (proces), maar als een in de volheid 
van het moment vorm vindend krachtenspel. 
Vorm en leegte vinden tegelijkertijd plaats - karma 
en dharma zijn twee expressiekanten van de éne 
beoefenaar die we zijn. 

Dit is de onconventionele, rechtstreekse aanpak van 
Zen. Waar traditionelere scholen een geleidelijk pad 
aanbieden van shila (moraal, discipline) via samadhi 
(meditatie, verinnerlijking) naar prajna (wijsheid, 
verwerkelijking), draait Zen deze drievoudige 
oefening (vergelijkbaar met de 3 lichamen) om, en 
start aan het eind: bij prajna. 

 
Wie moedig genoeg is om zichzelf een onpersoonlijke, diep-menselijke kern van liefde en 
wijsheid toe te staan, die kan hiermee rechtstreeks leren staan in die kracht (wennend aan 
dit nieuwe, definitieve standpunt), en ervaren hoe meditatie en ethisch handelen als vanzelf 
voortvloeien uit het natuurlijke gezag van innerlijke wijsheid.  

Zo komt het achtvoudig pad (de 4e edele waarheid) van Boeddha heel nabij. 
Nirvana is vredige (want "doelloze") dagelijkse expressie van eerlijk, anoniem oefenen:  
1. juiste visie, 2. juiste intentie, 3. juiste spraak, 4. juiste handeling, 5. juist 
levensonderhoud, 6. juiste toewijding, 7. juiste aandacht en 8. juiste concentratie.6 

"Wat betreft de vier edele waarheden hebben wij vier taken te vervullen:  

De eerste edele waarheid is duhkha, de aard van het leven, het lijden, de zorgen en vreugden, 

de onvolmaaktheid en onvoldaanheid, de vergankelijkheid en onstoffelijkheid. Onze taak is om 

dit helder en volledig, als feit te begrijpen.  

De tweede edele waarheid is de oorsprong van het 'lijden', namelijk begeerte of 'dorst', 

vergezeld van alle andere hartstochten, smetten en onzuiverheden. Het louter begrijpen van dit 

feit is niet voldoende. Hier is onze taak on het terzijde te schuiven, het op te heffen, te 

vernietigen en uit te wissen. 

De derde edele waarheid is de beëindiging van het 'lijden', nirwana, de absolute waarheid, de 

uiterste werkelijkheid. Hier is onze taak om dit te verwezenlijken.  

De vierde edele waarheid is het pad dat leidt naar de verwezenlijking van nirwana.  

Een louter kennen van dit pad, hoe volledig ook, is niet voldoende. In dit geval is onze taak het 

te volgen en er aan vast te houden." 7 

 
                                          

6 Deze acht aspecten van de oefenweg zijn te koppelen aan de drievoudige bodhisattva-oefening (prajna, samadhi, shila) en aan de drie lichamen 

(dharmakaya, sambhogakaya en nirmanakaya): 1 & 2 horen bij prajna/dharmakaya, 3,4 & 5 bij shila/nirmanakaya, en 6,7 & 8 bij samadhi/sambhogakaya. 
7 Walpola Rahula: Wat de Boeddha onderwees. Amsterdam 1990, p. 64 

(voor toelichting: 
zie het citaat van Walpola Rahula hieronder) 


