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 S T E V I G  O N T W O R D E N  

Dan is de uiterlijke mens tot aan zijn dood 

gehoorzaam aan de innerlijke mens.1 

We zijn persoon en mens, uiterlijkheid en innerlijkheid. 
Zolang onze uiterlijke (wereldlijke) persoonlijkheid de innerlijke mens domineert, zullen we 
vervulling blijven zoeken in aangename omstandigheden en interessante ervaringen - in 
uiterlijke condities dus. 

Omdat verschijnselen en condities (alle dingen die we met onze zintuigen kunnen beleven) 
voortdurend veranderen, heeft deze aanpak drie consequenties: 

1. mijn vervulling is niet blijvend 
2. mijn vervulling is niet compleet 
3. mijn vervulling is niet authentiek 

Oftewel: de vervulling die ik steeds weer verwacht van externe condities is in feite helemaal 
geen vervulling, maar een tijdelijk, gedeeltelijk en ingevuld raken eraan. 
Daarom komt de vraag ook steeds weer terug of je nog gelooft in vervulling, in gelukkig zijn; 
dit gevoel van onafheid zal blijven terugkomen zolang vervulling niet is gerealiseerd. 

Zodra innerlijke oriëntatie het zwaartepunt (centrum) gaat vormen, via echte interesse in 
zelfonderzoek en oprechte inzet van oefening, identificeren we ons niet langer automatisch 
met de verleidelijke of bedreigende werking van de verschijnselen die we waarnemen. 

De fixatie op omgevingsaspecten ontspant: de anderen, het lichaam, verleden en toekomst - 
ze zijn minder boeiend dan de directe beleving van werkelijkheid. Geleidelijk zie je hoe de 
woekering van het denken - lange tijd voor lief genomen als onschuldig en vrijblijvend - jou 
heeft verwikkeld in een web van beeldvorming, in een waan van illusies. 

ojee 
zorgen 
woede 

 joepie 
dromen 
wens 

 waan2  

Het ik-verhaal begint als een kinderlijke, uitnodigende droom maar blijkt uiteindelijk een 
lastig, ondermijnend gedrocht te zijn. Dat is de reden waarom we moeten oefenen: om de 
ego-constructie (egoïsme) te deconstrueren, om af te kicken van de ik-verslaving. 

                                          

1 Meister Eckhart: Over God wil ik zwijgen II (Preken). Groningen 2001, p. 90. 
2 Waan, woede en wens zijn de drie klassieke vergiftigingen in het Boeddhisme: onbegrip, afkeer en hebzucht. 
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Dit inzicht - je bewust geworden van het lijden aan de dagelijkse kramp van egoïsme - is het 
begin van bevrijding. Je gaat zoeken naar een ander perspectief, een betere invulling van je 
bestaan, een betrouwbaarder context van echtheid, gemak, vreugde. 

Het doet er niet toe waar je begint: de karmische staat waarin je verkeert (eigenliefde) is 
geen belemmering voor dharma-oriëntatie (waarheidsliefde). 
Anders gezegd, de ballon van ego-illusies mag nóg zo indrukwekkend groot of zwaar of 
duister zijn en je leven mag nóg zo problematisch voelen: in je hart brandt onaangetast de 
vlam van ware aard. En die bron kan elk moment aangeboord en ten volle benut worden. 

De adel, de innerlijke waardigheid van de ware mens die je bent verandert nooit; zelfs de 
grootste boef kan liefde ontdekken en rust vinden. Je hoeft slechts de neiging tot grijpen los 
te laten en je persoontje niet langer te blijven gebruiken als identiteitsbasis en 
presentatieplatform. Schuif of schakel naar je ware aard: de mens die je bent. 

Begin aan het einde: hanteer eindperspectief, geloof in eindkwaliteit, in volheid van bestaan.  
Voel dit na, leef je in, zie de voorbeelden van vervulling, geef gezag aan onderricht. 
Zie de waarde van een juiste, krachtige intentie, van bewuste identificatie. 

En ook natuurlijk: je moet gaan eindigen met alle onzin. 
Dán pas begin je echt. 

Om te eindigen hoef je slechts de ingeboren waarheid op te zoeken om van daaruit elk 
moment te kijken, te voelen, gewaar te zijn. Dan zul je vanzelf ervaren dat innerlijke 
kwaliteit nooit verandert: het einde van de weg is voelbaar, want je beseft dat egoïsme kan 
worden opgelost en dat je leven daarmee verandert in openheid, diepgang, hartelijkheid. 

Stel je eens voor hoe snel je klaar zou zijn als alle problemen illusies zouden blijken. 
En kijk dan eens eerlijk, uit hoeveel procent werkelijkheid of beeldvorming jouw problemen 
bestaan. Je zult je verbazen: er blijkt zoiets te kunnen bestaan als probleemverslaving… 

Ben je voldoende gewekt (m.a.w. is visie voldoende helder), dan rest je niets anders dan er 
werk van maken in de praktijk van alledag.  
De intentie die je voelt moet expressie vinden, wil je compleet en vanzelfsprekend kunnen 
funktioneren. 

Begin eenvoudig en bewust met "karma selecteren": weeg je uiterlijke verwikkelingen, de 
veelheid van al je motieven, processen en connecties, en laat steeds opnieuw los wat niet 
wezenlijk en feitelijk overbodig voelt. Intensiveer en verfijn dit dan via "karma reduceren", 
dus door de lading en gehechtheid te verminderen van het overblijvend materiaal.  
Je zult uiteindelijk ontdekken: alle wezenlijks is er al, ik heb niets nodig. 

Je bent stevig ontworden: innerlijk krachtig als een diamant, uiterlijk zacht als zijde. 
Dat is ware vervulling. 

 
Het meest romantisch is de plek 
waar geen romantiek heerst.3 

 

 
                                          

3 Leighton, Taigen Daniel: Vruchtbare Leegte; de stille verlichting van zenmeester Hongzhi. Bloemendaal 2002, p. 100. 


