
 

 

 

 

 

 O P L U C H T I N G  O F  V E R V U L L I N G  

"Zie, ik maak alle dingen nieuw." 1 

Gisteren startte de training - eerst overleg (visie), dan oefening (praktijk) - met de vraag: 
"Wat valt er nog veel nieuws te ontdekken? Waarom kom je nu hier? Heb je niet intussen dit 
verhaal al vaak gehoord?" 

Na het aanvankelijke enthousiasme van een nieuw perspectief ontstaat het risico dat je op 
automatische piloot gaat koersen, of dat er consumptisme gaat sluipen in je houding. 
Bovendien neigen we ertoe alle informatie met ons hoofd te verwerken in plaats van met ons 
hart, en dat schept ook de nodige afstand en geslotenheid. Dus: 

 hoe voorkom je gewenning en zelfgenoegzaamheid? 
 hoe bestrijd je onverschilligheid, verveling, afleiding? 
 hoe doorzie je hoogmoed, eigen invulling en interpretatie? 
 hoe ontstaat ontmoediging, gewenning, twijfel, verwijdering? 

Er zijn niet zoveel beoefenaars voor wie de Weg definitief helder is, die weten waar het écht 
om gaat en die dus een constantheid hebben verworven in hun betrokkenheid. 
De meeste mensen fluctueren in een procesgevoel: nu eens behoeftig, dan weer sterk, nu 
eens helder, dan weer verward, nu eens verbonden, dan weer geïsoleerd. 

Het is de mysterieuze dans van karma en Dharma, 
de oude tredmolen van conditionering en potentieel: 
we waaieren naar buiten en zakken weer naar 
binnen. Zolang "leegte" en "vorm" niet natuurlijk 
verbonden zijn, ontbreekt er eenheidsbesef. 
Conclusie: ik ken mezelf niet - de wereld verwart me, 
en de Weg verontrust me. 

En dat is niet zo vreemd, want als ego hoeven we 
van beide zijden - binnen of buiten - geen vervulling 
te verwachten: de wereld blijft ons eindeloos 
opslokken en leegzuigen, en de Weg ziet ons niet staan ;-)  
Daarom is je hart nog steeds onbeantwoord en verlang je naar vervulling. 

Aansluitend bij de beginvraag: er moet iets nieuws te ontdekken zijn, anders haken we af. 
Het bekende verliest al snel zijn aantrekkelijkheid, het boeit ons niet meer wanneer iets 
voorspelbaar wordt, als het terrein bekend is, als herhaling ontstaat.2 

                                          

1 Bijbel, Openbaring 21:1-5 
2 We investeren kapitalen in amusement, reizen, kunst etc.; bestrijding van zinloosheid mag wat kosten - terwijl het oplossen ervan gratis voorhanden is. 
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Voor de bewuste beoefenaar zijn er twee mogelijkheden om nieuwheid te ervaren: 

1. bewogen door onafheid 
2. bewogen door afheid 

Onafheid 

Zolang er geen onvoorwaardelijk punt, geen verbinding met een innerlijk centrum in jezelf 
voelbaar is, zal jouw beleving blijven fluctueren op grond van de steeds wisselende (uiterlijke 
en innerlijke) omstandigheden.  
Je zult dan gelukkig proberen te zijn via het optimaliseren van je specifieke condities. 
Als het je lukt gunstige condities te scheppen voel je je vervuld zolang die condites hun 
werking niet verliezen. Maar begrijp goed: dit is veroorzaakte vervulling - geconditioneerd, 
van condities afhankelijk. Het is opluchting… 

Wie vanuit dit motief opereert ziet het grondige verschil niet tussen binnen en buiten: de 
behoeftige, aangeleerde kleinheid (eigenliefde) van persoonlijke beeldvorming domineert 
jouw beleving, en de waardige grootsheid van ingeboren menselijkheid (waarheidsliefde) 
blijft een sluimerend besef, een onaangeroerd kapitaal. 

Zolang de staat van eigenliefde het wint van waarheidsliefde, zul je de onafheid voelen van 
een dieper, onbeantwoord verlangen, van een onvervuld innnerlijk potentieel. 
Welnu, wie de moed en eerlijkheid heeft om de eigen onaffe staat van zijn (feitelijk een 
tijdelijk misverstand, een verblinding) te aanvaarden en te leren doorzien als oude, zich 
herhalende karma-patronen en dus als "niets nieuws", die zal het onderricht herkennen als 
fundamenteel contrasterend met deze beleving - en dus als "iets wezenlijk nieuws". 

Immers, het onderricht zegt dat "ego" geen entiteit is maar een verzamelnaam voor onbenul, 
dat karma (illusie) deel uitmaakt van Dharma (waarheid), dat de werkelijkheid hier en nu 
volkomen betrouwbaar is, en dat zélfs jij een boeddha bent… 

Veel nieuwer kun je als oprechte beoefenaar niet worden. In dit absolute licht is elk extra, 
elke toevoeging overbodig, elke toeëigening onwenselijk, elk initiatief zonder doel of 
verdienste, elk houvast remmend, elk beeld, interpretatie of uitleg niet relevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karmische gebrekkigheid (invulling) en dharmische voltooiing (vervulling). 



De onaffe beoefenaar kan zich volledig wijden aan en verliezen in je best doen, toewijding, 
enthousiasme, onderzoek, waarheidsvinding. 
Zo zul je je elk moment vanzelf vernieuwen, of beter: zo zul je steeds verfijnder en 
efficiënter vernieuwd kunnen worden door het leven. 

Op basis van deze intentie en houding zal jou duidelijk worden dat de oude, soms 
weinigzeggende termen als spiritualiteit of verwerkelijking echte krachtbronnen zijn. 
Je gaat voelen hoe innerlijkheid een kostbaar stuk eigen realiteit is. 

Afheid 

Waar nu de onaffe beoefenaar dit perspectief aanvankelijk nog als onwennig of zelfs 
beangstigend kan ervaren3 en leergierig zijn best zal moeten doen om karmasluiers te 
ontrafelen, daar wordt deze visie door de rijpe beoefenaar vreugdevol herkend als een 
kernachtige, duurzame en enig mogelijke oriëntatie: definitief, kloppend, bevrijdend. 

Het vroegere, kleine correctieverhaal van "karma bestrijden" heeft zich nu verruimd en 
verdiept tot één en al goedheid, echtheid, vertrouwen: "Dharma toelaten". 
Innerlijke kwaliteit voelt als thuis zijn. 

Wie denkt dat hiermee alle levendigheid, alle nieuwheid verdwenen is,4 heeft het goed mis. 
De zintuigen worden juist verfijnd en gesterkt dankzij de verrijking van innerlijke kracht. 
En de stroperigheid of verwatering van tijdsbesef is ook verleden tijd. 

Beeldvorming wordt beleving - resultaat boeken verschuift naar intentie wekken. 
Verwachtingen, eisen, oordelen: ze dienen hun momentane doel. 
Maar onderhuids is het genieten geblazen. 
En keihard je best doen. 

Want dat typeert het hele oefenproces: een bewust verstrengelen van kracht en ontspanning 
(je best doen en genieten) herstelt onze organische heelheid. 
Op deze basis kun je als bodhisattva5 je gedragen weten door de Dharma en tegelijkertijd 
een Dharmadrager zijn: expressie van je ware aard. 

In de zaal waar Ramana Maharshi altijd darshan gaf, stond een schoorsteen die aan alle kanten 

gesloten was, behalve aan de onderzijde. Op een dag kroop een klein, mooi vogeltje naar binnen en 

kwam vast te zitten in de schoorsteen. Meteen begon het fanatiek omhoog te fladderen en tegen de 

wanden te botsen, maar vergeefs. Bhagavan zei: "De vogel heeft zijn natuurlijke, onbegrensde 

omgeving verlaten en raakt gevangen in beperking. Omdat hij geen uitweg ziet, wordt hij onrustig en 

angstig. Zo vergaat het ook de stervelingen die hun natuurlijke verblijfplaats van de grenzeloze ruimte 

van bewustzijn prijsgeven. Door de illusies van onbegrip raken zij verstrikt in de gevangenis van 

lichamelijkheid. De onophoudelijke inspanningen van de vogel om weer zijn natuurlijke omgeving te 

bereiken zijn vruchteloos, omdat hij zich omhoog wendt in de richting van begrenzing, in plaats van 

naar beneden, de richting van zijn herkomst. Zo ook blijft het voortdurende zoeken van stervelingen 

naar vrijheid vruchteloos zolang zij zich naar buiten richten, in de richting van begrenzing, en niet 

naar binnen, de richting van hun herkomst." 6 
 

                                          

3 "Welnu, Manjushri, als een zoon of dochter van goede afkomst na het horen van deze lering geen ontmoediging ervaart, dan verklaar ik dat hij of zij 

onomkeerbaar verbonden zijn met verlichting." (E. Conze: The Perfection of Wisdom in 700 Lines - http://www.fodian.net/world/0220_7th.htm) 
4 Met deze bedenking testte Bodhidharma een verlichtingservaring van zijn leerling. Huike zei tegen Bodhidharma: “Ik houd er niets meer op na dat ook 

maar iets met condities te maken heeft.” Bodhidharma: “Is daarmee niet alle leven verdwenen?” (Zie de Grote Kwestie, onder Huike) 
5 Letterlijk: "verlichtingswezen", ook wel vertaald als "spirituele krijger". 
6 Muruganar: Guru Vachaka Kovai. Boulder 2008, p.268 



Dankzij "de achterwaartse stap" laat de bewuste leerling zich bewegen door een steeds 
levendiger besef, door een zich permanent vernieuwende intentie (gelofte). 
De ene bron van leven stuwt van binnenuit door ons heen. 
Zó krachtig dat er niets anders overblijft. 

Conclusie 

Je kunt bewustwording schetsen in de vorm van een proces. 
Er zijn dan drie (achterwaarts verlopende) rijpingsfasen te onderscheiden: 

1. blindheid 

 gestremd in de wereld, betoverd door zintuiglijkheid, gevangen in een ik-beeld, 
kwetsbaar dromend van verbetering, diepgang, vrijheid: bezwaard. 

2. gewaarzijn 

 in staat om karma te bestrijden, neutraal waarnemend, onthecht van ruwe 
belangen, waakzaam maar geen onvoorwaardelijke overgave: aanwezig. 

3. kloppendheid 

 door Dharma bewogen, betrokken bij alles wat er gebeurt, vervulling belevend 
zonder aanleiding, onpersoonlijk inzicht, ruimte, vertrouwen: verdwenen. 

Ware vervulling wordt nergens door veroorzaakt. 
Innerlijke kwaliteit gaat veel verder dan tijdelijke opluchting. 
Verander voorgoed. 

 

 


