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 E N T H O U S I A S T  E N  C O N S E Q U E N T  

"Wie puur van hart is, vindt het hoogste Levensdoel 

in de richting die een leraar wijst, hoe terloops ook aangeduid. 

Wie werelds oogmerk heeft, studeert en zoekt zijn leven lang 

maar zal Verlichting nergens vinden." 1 

Diverse routes zijn er die ons definitief naar huis leiden.  
Eén ontmoeting - een boek, een woord, een besef - is voldoende om het perspectief te 
herkennen van vervulde innerlijkheid: de visie van verwerkelijking is geboren, het hart is 
ontvlamd. Maar jouw visie moet werkelijkheid worden, anders is er niet veel veranderd. 

Vervulling moet gevoeld en belichaamd worden, elk moment tot uitdrukking gebracht: dat is 
de praktijkkant van spiritualiteit - meditatie, oefening, expressie. 
Om wat je in je hart gelooft dagelijks onvoorwaardelijk te gaan toepassen heb je een leraar 
nodig, dat wil zeggen: een omgeving met geschikt, betrouwbaar materiaal. 

Het doet er niet toe waar jouw visie vandaan komt of welke route jij hebt genomen:  
zen, mystiek, vedanta, soefi, esoterie, filosofie, therapie, lichaamswerk of simpelweg lijden - 
als je waarheid daadwerkelijk wilt realiseren, ben je welkom bij Stiltij. 

Hoe opener ik als leraar deze insteek kies, hoe nauwer de aanpak luistert - en hoe groter de 
verantwoordelijkheden. Enerzijds is er de wezenlijke motivatie om niemand uit te sluiten,  
en anderzijds is er de even wezenlijke motivatie om waarheid recht te doen. 

In de praktijk versterken deze twee 
motieven elkaar, of beter gezegd, ze blijken  
samen te vallen: de ware mens blijven zien 
in iedere ontmoeting is hetzelfde als 
waarheidslicht laten vallen. 

Dat vraagt een grote fijngevoeligheid, want 
je mag mensen geen geweld aandoen, maar 
je mag mensen ook niet links laten liggen.  
Gelukkig helpt de integriteit van beoefenaars 
me om het midden te blijven vinden en me 
te behoeden voor deze twee valkuilen van 
fanatisme2 en onverschilligheid. 

                                          

1 Ashtavakra's Zang (Heemstede 1995, p. 58). 
2 Zie de expressie van Hub ter afsluiting van de retraite in mei 2010 (http://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/impressies/retraites/) 
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In dit verband herinner ik me graag het gezegde: "C'est le ton qui fait la musique".3 
Dus muzikant: zing lieflijk, sla de Dharmadrum stevig en ontspannen.  
Laat het leven ons elk moment vervoeren. 

De funktie van leraar naar leerling is een tweevoudige, getuige Subhuti's woorden in de 
Diamant-soetra: 

1. beschermen (bless) 
2. stimuleren (entrust) 

 
"It is rare, Bhagavan, most rare, indeed, Sugata, how the Tathagata, 
the Arhan, the Fully-Enlightened One blesses fearless bodhisattvas 

with the best of blessings. And it is rare, Bhagavan, how the 
Tathagata, the Arhan, the Fully-Enlightened One entrusts fearless 

bodhisattvas with the greatest of trusts." 4 
 

ad 1 - Karma 

Enthousiasme stelt je als beoefenaar in staat om een goed, stevig begin te maken. 
En dat is nodig, want aanvankelijk krijg je vooral te maken met karma-besef. 
Dankzij het oefenen worden nieuwe mensen zich pas voor het eerst werkelijk bewust ervan 
hoezeer ze vastzitten in conditionering: onrust, angst, behoefte, verwarring, etc. 

Je kunt dan de bescherming van een leraar heel goed gebruiken: het is een noodzakelijke 
ondersteuning die ons op hartsniveau bevestigt. Je leert te werken vanuit je potentieel in 
plaats van gezag te blijven geven aan conditionering, ego-patronen, wanen... 
Zo wordt ons aanvankelijk ongepolijste beginners-enthousiasme verdiept en verfijnd tot een 
betrouwbaarder en definitiever kloppend motief. 

In deze fase van "karma bestrijden", waarin je je egoïsme leert aanvaarden en loslaten, zijn 
vooral de eerste twee van de vier grote bodhisattva-geloften (pranidhana) van toepassing: 

 Levensvormen5 ongeteld, ik zweer hen te behoeden [= aanvaarden] 
 Wensen onverzadigbaar, ik zweer hen te bedaren [= loslaten] 

ad 2 - Dharma 

Consequent zijn stelt je als beoefenaar in staat om innerlijkheid definitief te realiseren: 
"De Weg leidt naar het einde van de Weg", zegt Boeddha in de Dhammapada. 
Geleidelijk besef je dat conditionering niet het hele verhaal is en dat innerlijke kwaliteit een 
ingeboren en onvoorwaardelijk (= niet-geconditioneerd) vermogen van mens-zijn is; 
innerlijke kwaliteit is onze ware aard of boeddhanatuur: Dharma. 

In deze fase van "Dharma toelaten", nu je je bodhisattvaschap leert toelaten en belichamen, 
zijn vooral de laatste twee bodhisattva-geloften van toepassing: 

 Bronnewerking onbegrensd, ik zweer hem te bevatten [= toelaten] 
 Eenheidswegen eindeloos, ik zweer hen te begaan [= belichamen] 

                                          

3 "De klank bepaalt de muzikale beleving." 
4 "Het is uitzonderlijk, Welzijnsschenker, ja, hoogst uitzonderlijk, Juist-Gegane, hoe door de Aangekomene, de Bevrijde, de Volledig-
Verlichte onbevreesde bodhisattva's worden gezegend met allerhoogste zegening. En het is uitzonderlijk, Welzijnsschenker, hoe door 
de Aangekomene, de Bevrijde, de Volledig-Verlichte aan onbevreesde bodhisattva's het allergrootste vertrouwen wordt 
toevertrouwd." (Red Pine: The Diamond Sutra; the perfection of wisdom. Washington 2001, p. 2) 
5 Dit betreft niet alleen externe, fysieke levensvormen maar ook alle interne, immateriële verschijnselen - je eigen "spooksels". 
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Je wordt als bodhisattva6 in staat geacht (entrusted, gestimuleerd) om de Weg elk moment 
bewust te belichamen: verwerkelijking is geen proces, geen persoonlijk verbeteringstraject, 
maar simpelweg de dagelijkse, tijdloos transformerende werking van het universum. 
Voeling met deze werking (waarheidsliefde) is de diepste drijfveer van de bodhisattva. 

Maar het is niet zo gemakkelijk om alle illusie en beeldvorming te doorzien, om belangen los 
te laten, kleinheid te bestrijden - om zoiets vaags als "waarheid" of "innerlijkheid" de 
voelbare realiteit te laten zijn die jijzélf bent… 
Daarom zijn er de hulpmiddelen van het onderricht, en is er de leraar als uitdrukking en 
belichaming van dat onderricht. 

Het ego is een bangerik (Subhuti spreekt niet voor niets van "fearless bodhisattvas" 7). 
Als blinde, gefixeerde stervelingen compenseren we onze angst.  
Dat maakt ons tot benepen burgers, verborgen dromers, brallende conflictzoekers, 
veeleisende consumenten, luie familiedieren, protserige carrièremakers. 
Maar ach, jíj bent het maar: vreemdeling in je eigen vel, vrolijk dansend op flinterdun ijs… 

Gelukkig komen al die afgeleide poses, al jouw karmische steegjes, vanzelf ten eind. 
Je conditionering, het investeren in uiterlijkheden, raakt uitgewerkt en komt uiteindelijk tot 
stilstand in het besef: ik ben nog steeds onvervuld, niet klaar… 
Wat drijft me toch? Wat is mijn doel? 

Zodra je serieus overweegt dat het kleine ik met al zijn gedoe toch nooit zó belangrijk kan 
zijn, dat het eigenlijk niet meer is dan een rare fixatie, een neurose, een opgelopen 
gewoonte, en zodra je daardoor de ruimte krijgt om iets verder te kijken dan je neus lang is, 
dan kan innerlijkheid definitief in beeld komen: zingeving, hartsvervulling, waarheidsliefde. 

Heeft levenservaring en inzicht je voldoende gewekt, dan zal deze wending naar binnen een 
duurzaam karakter hebben, met andere woorden: je oriënteert je consequent. 
En als je zo het materiaal hebt gevonden waarin je je kunt vinden en waar je door geboeid 
en overtuigd wordt, dan zul je dat ook consequent gaan toepassen: oefenen. 

Ben je eenmaal een beoefenaar, dan heet de laatste consequentie: overgave. 
Je kunt je egoïsme slechts achter je laten door te beseffen dat je het niet nodig hebt, dat je 
beschikt over een grotere rijkdom, een liefdevollere houding, een betrouwbaarder kracht. 
Je geeft je over aan de heersende, innerlijke werking van Leven: diep hartsbewustzijn. 

De kracht van het leven, van de grondigste werkelijkheid (Dharma), is groter dan wijzelf, 
daarom is er slechts één manier om die te ervaren: overgave. 
Hoe beoefen je overgave? 

1. door oprecht te geloven in de betrouwbaarheid van jouw pad, in de wezenlijke 
goedheid en zin van jouw bestaan 

2. door je met hart en ziel - en nuchtere discipline - te wijden aan het oefenen 
3. door je te identificeren met leraren in het algemeen en specifiek met jouw leraar 

"Waarom zijn mensen bang voor intimiteit?" vroeg iemand onlangs tijdens de training. 
Mijn antwoord luidde: intimiteit is overgave - je opent je en "verdwijnt". 
Er zijn twee soorten overgave: gedwongen overgave en vrijwillige overgave. 
Voor de eerste ben je terecht bang, maar voor de tweede ben je onterecht bang. 

                                          

6 Letterlijk: verlichtingswezen (bodhi = verlichting, ontwaken, wijsheid; sattva = een zijnsvorm, een wezen) 
7 Onbevreesde bodhisattva's. 
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Je bent bang voor het onbekende, en dat is niet natuurlijk. 
Vormen veranderen: dat is natuurlijk - Leegte is onveranderlijk: ook dat is natuurlijk ;-) 
Het is onnatuurlijk om je te wapenen tegen onzekerheid, het is een kinderlijke illusie om 
uitgerust met talloze "zekerheden" te verwachten dat het leven echt goed kan gaan voelen. 

Dus ga in tegengestelde richting, tegen de stroom in als het moet: 

 stop met je wapenen, met beeldvorming, met verzamelen van bezit, met gezag geven 
aan negativiteit (advocaat van de duivel spelen), met afstand houden, met twijfelen, 
met innerlijk schelden, verbergen, compenseren… 

 begin je te aanvaarden, open je voor inspiratie, vertrouw kloppend perspectief, geef 
ruimte aan gevoel, zeg wat je denkt, breng rust in je denken, verheug je in groeien, 
geniet van het oefenen, verbind je met goed gezelschap… 

Het onbekende - wat is dat eigenlijk? 
Misschien kun je heel eenvoudig zeggen: dat wat ik niet ken. 
En zal er niet altijd iets zijn - in grote vormenspel - dat jij niet kent? 
Is het dan niet heel natuurlijk om dit te beseffen? 

En verder nog: het onkenbare - wat is dat eigenlijk? 
Alles wat niet te kennen is voor ons verstand, alles wat niet in detail waarneembaar is en dus 
niet exact benoembaar of meetbaar. 
Bijvoorbeeld de ervaringen die spelen op intiemer gevoelsniveau, of het verloop van adem en 
motivatie, of fijnstoffelijke processen als dromen, visualisatie of helderwetendheid. 
Kernachtiger nog: liefde, wijsheid, echtheid - hartskwaliteit dus. 

Oefenen is oog krijgen voor en recht doen aan de compleetheid van leven. 
Er zijn dingen die we meekrijgen en kunnen benoemen - maar veel méér nog ontgaat ons 
simpelweg. 
Onze zintuigen vangen maar een héél beperkt deel van het grote belevingsgamma. 
Dat wil niet zeggen dat je tekortschiet, of dat het leven "nu eenmaal beperkt" is. 
Nee, dat wil zeggen dat je rekening ermee moet houden dat je veel groter bent dan je denkt. 

Wennen aan verlichting… 
Je laten verrassen… 

Open geest… 

Een laatste overweging: het ego is een cryptautist. 
Ik ben geen psychiater, maar voorzover ik weet staat autisme8 voor een gesloten geest, voor 
een particuliere belevingswereld en voor dwangmatig handelen. 
Het voelt als een schrijnende vorm van lijden voor wie eraan onderhevig is. 
Wellicht zijn wij als ego's in het verborgene (crypto) net zo vatbaar voor dit fenomeen. 

Verberg je niet, alsjeblieft. 

 
                                          

8 Autisme is een pervasieve (diep doordringende) ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, 
de communicatie en zich steeds herhalend gedrag. De stoornis is al aanwezig voor de geboorte, maar voor het derde levensjaar niet 
duidelijk zichtbaar, en het kan niet genezen worden. Een persoon met een ernstige vorm van autisme kan niet zelfstandig leven. 
Vroeger dacht men dat alleen mensen met een verstandelijke handicap autistisch konden zijn. Tegenwoordig wordt autisme als 
grotendeels onafhankelijk van de intelligentie beschouwd. [http://nl.wikipedia.org/wiki/Autisme] 


