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 H E T  G R O O T S T E  G E H E I M  

Ze zeggen dat ik nu aan het sterven ben, 

maar ik ga niet weg. 

Waar zou ik heen kunnen? 

Ik ben hier... 1 

Voor mensen wie de dagelijkse wonderlijkheid van lichaam, adem en geest ontgaat, zijn er 
drie alternatieve mysteries om "de grote kwestie" voelbaar te krijgen: 

1. creativiteit - het wonder van inspiratie, bezieling, inzicht, energie 
2. liefde - het wonder van aantrekking, hartelijkheid, betrokkenheid, mededogen 
3. sterven - het wonder van transcendentie, vrijheid, gezag, waardigheid 

De grote kwestie is niets anders dan zelfkennis, het oude thema van alle filosofie en 
spiritualiteit: de kernbelevingen in je eigen bestaan, de uitingen van onze diepste kracht als 
mens. Dan hebben we het niet over het kleine zelf van de persoonlijkheid (aktie of 
psychologie), maar over de grote kracht van diepste innerlijke kwaliteit: verwerkelijking. 

Het "ik" dat we hanteren wordt in de kern bewogen en geraakt door het leven zelf - en dat 
leven blijkt bij nadere beschouwing en bij eerlijke opstelling een groot mysterie. 
Want wie weet nou werkelijk wat liefde is, of inspiratie, of sterven? 

Oefenen is het serieus nemen van deze vraag. 
Met andere woorden, je beseft dat je concreet beschikt over diepere vermogens en dat je er 
dagelijks mee te maken hebt, en dus maak je er bewust werk van: 

 de realiteit ervan aanvaarden 
 de wenselijkheid ervan voelen 
 de belichaming ervan uitdrukken 

 
 

Vergeet nooit hoe snel dit leven zal eindigen; als een bliksemschicht 

in zomers onweer, als het wuiven van een hand.  

Jullie hebben de mogelijkheid om de Dharma te beoefenen.  

Verlies geen tijd aan andere dingen, verspil geen moment.  

Doe je uiterste best om de Dharma te beoefenen.2 
 

 
                                          

1 Ramana Maharshi (Philip Kapleau: The zen of living and dying. Boston 1998, p. 119) 
2 Dhilgo Khyentse Rinpoche (Sushila Blackman: Waardig heengaan. Utrecht 1998, p. 149) 
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Dit bewustwordingsproces verloopt in grote lijnen voor ieder mens hetzelfde:  
loslaten (doorzien) van conditionering (karma) en toelaten (inzien) van potentieel (dharma). 

Ook doet het er niet toe in welke tijd of cultuur je geboren bent: verwerkelijking vindt plaats 
op het diepste menselijke niveau en staat in wezen los van alle persoonlijke en culturele 
invloeden. In ieder van ons leeft de existentiële grondvraag: wat maakt mijn bestaan zinvol? 

Precies diezelfde vraag die voor ons nu actueel is, was 2500 jaar geleden op dezelfde manier 
actueel voor bijvoorbeeld iemand als Shakyamuni Boeddha. 
Boeddha werd zich bewust van die vraag toen hij geconfronteerd werd met ouderdom (een 
bejaarde), kwetsbaarheid (een zieke), dood (een lijk) en onthechting (een asceet). 
Die ontmoetingen openden zijn blik en wekten een diep verlangen naar het overwinnen van 
alle ondermijnende en verlammende factoren: er moest een grotere kracht te vinden zijn dan 
het voortdurend rennen achter de vluchtige behoeften van het lichaam. 

 
 

Boeddha overwoog: 

"Als ieder mens die geboren is weer gaat eindigen, waarom zijn alle 

mensen dan niet bang? 

Hun hart moet wel verhard zijn, want ik zie iedereen gewoon zijn 

werk doen alsof er niets aan de hand is." 3 
 

Toen ik Boeddha's biografie (her)las, troffen mij vooral twee dingen: 

 de enorme vastberadenheid waarmee deze mens zijn pad kiest, bewaakt en 
bewandelt 

 de aanhoudende terugkeer van Mara [personificatie van de dood, ego en het kwaad] 
in Boeddha's beleving, zelfs ná zijn verlichtingservaring 

Doelbewustheid, d.w.z. besef van innerlijk potentieel en van eindkwaliteit, heeft een 
belangrijke functie in ons ontwaken - ook al gonst de mantra "maak geen doelen" door 
oefenland, met name in de Zen-contreien. Deze paradox heeft te maken met het verschil 
tussen motief en methode: doelbewustheid hoort bij de juiste motivatie, doelloosheid maakt 
deel uit van de methode om dat doel te kunnen realiseren. 

Oefenen is het realiseren van je innerlijke kwaliteit, je ware aard. 
En die kracht stelt ons in staat om toe te komen aan de diepst menselijke belevingen, zoals 
inspiratie, liefde en transcendentie. 

Wat is er nodig voor deze realisatie? 
Kort en bondig: je hele hebben en houden. 
"Kleine ik" wordt "grote ik" - naarmate die verandering van binnenuit plaatsvindt, openbaart 
zich steeds helderder en directer het wonderlijk karakter van mens-zijn. 

Verinnerlijking is een groot mysterie: je wordt jezelf onbekend. 
Temidden van alle dagelijkse zintuiglijke beleving openbaart zich het Ongeborene4, een 
kracht die zelfs door de dood niet ongedaan gemaakt kan worden. 

                                          

3 Sherab Chodzin Kohn: The awakened one; a life of the buddha. Boston 1994, p. 12-13. Zie ook Siltij weblogitem: 
http://www.stiltij.nl/weblog/weblog/leraren/meditatie/historisch/boeddha/leven-van-boeddha 
4 Een bruikbare vertaling van het Ongeborene is onvoorwaardelijkheid; besef van en voeling met het onvoorwaardelijke karakter van 
ons bestaan gaat veel verder dan het je oefenen in simpelweg aandachtig zijn. 
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In zazen (meditatie) vindt het aanboren van die kracht plaats: je geeft je over aan de 
werking van innerlijke beleving, en naarmate die beleving puurder en fijner wordt beschik je 
steeds minder over uiterlijke referenties. 
Zo kom je toe aan voeling met en besef van heersende eenheidswerking5; in deze staat is 
mijlenver geen kleine ik te bekennen. 

Dit proces van verinnerlijking - of liever: deze bevrijding uit uiterlijke afhankelijkheden - 
hangt heel concreet samen met het stervensproces van ons lichaam. 
Niet voor niets spoort het onderricht ons aan in bewoordingen als: "Zitten is letterlijk 
sterven", "Je moet daadwerkelijk sterven om tot leven te komen." 

 

Nu nachtlicht de aarde duistert in haar baan 

wentelt het rad, ontstaan wordt vergaan. 

Laat elke adem in je slaap je helpen verwerven 

een wakker worden voorbij de dag, voorbij sterven.6 
 

Van de in het begin genoemde drie alternatieve mysteries is sterven wel het moeilijkst te 
plaatsen voor ons mensen - zoals ook het lichaam de moeilijkst los te laten conditie is van de 
drie grote conditioneringsfactoren (de anderen, de tijd, het lichaam).7 

Sterven is onze grootste verandering.8 Vaak zeggen mensen dat de dood hun grootste angst 
is. Maar angst is een effect. De oorzaak van dat effect zou wel eens kunnen zijn dat de dood 
niet te beheersen is, d.w.z. groter is dan ikzelf, machtiger dan het werelds leven… 
In deze zin is de dood niet onze grootste angst maar ons grootste geheim. 

Die angst/dat geheim bestrijden we doorgaans met onze grootste leugen: "Ik besta" (dit 
lichaam sterft niet). We doen er alles aan om ons niet te hoeven bezinnen op de aanstaande 
feitelijkheid en de reeds plaatsvindende werking van sterven/onzekerheid/vergankelijkheid. 
Egocultuur is - noodgedwongen - een cultuur van zelfbedrog. 

                                          

5 Eenheidskracht is het kernprincipe van de krijgskunst Aikido; aiki betekent letterlijk kracht (ki) van eenheid (ai). 
6 Tekst die elke nacht gereciteerd wordt in Zen kloosters. Engelstalig origineel: Even as night darkens the green earth / the wheel 
turns,death follows birth. / Strive as you sleep with every breath / that you may wake past day, past death. (P. Kapleau: The wheel 
of death. London 1972, motto + p. XI) 
7 Zie mijn artikel "Bevrijding" in Zenoniem 35, najaar 2008 (http://www.stiltij.nl/weblog/publiciteit/materialen/archief-zenoniem) 
8 Als je veranderingsprocessen interessant vindt, durf je dan ook sterven op te nemen in je onderzoek? 
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Maar het kan ook anders, edeler, vrediger, levendiger en vreugdevoller. 
Zie eens bijvoorbeeld hoe waardig het sterven is weergegeven in de expositie "Life before 
death", met prachtige portretten van mensen voor en na hun sterven.9 
Of lees de levendige en leerrijke anekdotes over Zen meesters met hun vrije, 
onconventionele manier van "afscheid nemen".10 
Of bestudeer de Tibetaanse wijsheidstraditie en zijn gedetailleerde uitleg over alle concrete 
stadia en belevingsmogelijkheden van het stervensproces. 

 

Birth and death have no essence, 

so in between the two is merely the unborn, free from fabrication. 

Self and other have no essence, 

so in between the two is merely the unborn, free from fabrication.11 
 

Terug naar onszelf: wat zijn de vragen die jou reëel bezig houden, wat is het existentiële 
probleem dat opgelost moet worden?  
Heeft het te maken met de grootsheid van het universum en de wonderlijkheid van de 
schepping - met waarheidsliefde dus? Of ligt het eerder in de persoonlijke sfeer van vrijheid, 
gemoedsrust, liefde - in het zoeken naar vervulling? 

Waarheidsliefde en verlangen naar vervulling zijn allebei een directe ingang naar jezelf.  
Houd ze eens naast elkaar: universum-majesteit en ideale relatie. 
Hoe werken ze, hoe raken ze je: de nachtelijke sterrenhemel (of nano-microscoop) en de 
ideale relatie? 
De sterren in de ogen van een ander verwijzen naar opgaan in zelveloze eenheidsbeleving - 
zoals de sterren aan het firmament ons verwijzen naar opgaan in zelveloze vormloosheid, 
ruimte, leegte. 

Waar het om gaat is dat je op hartsniveau geroerd en bewogen wordt - op welke manier dan 
ook - zodat de doodse staat van ontmoediging, vervreemding, starheid en ijdelheid langzaam 
kan gaan smelten. Enkel zo geven we ons innerlijk potentieel de kans om te gaan stromen en 
ons volledig en voorgoed te doen zijn waartoe we in staat zijn.  

 

Hoe dieper je zakt in je centrum, 

hoe verder je reikt in je extensie. 
 

Hoe bewuster je weet wat je écht wilt, des te beter je ziet in welke staat je je nú bevindt. 
Voor een bloeiend ego resteert er per saldo maar één perspectief: wanhoop. 
Want alle egomotieven komen voort uit de illusie van zelfzucht, zelfbehoud - in zo'n gesloten 
geest van berekening, beeldvorming en constructie zoek je vergeefs naar oprecht 
vertrouwen, rechtstreekse hartelijkheid, onvoorwaardelijke overgave. 

En dan is die illusoire constructie die zich "ik" noemt ook nog eens gedoemd te verdwijnen - 
op een onbepaalbaar moment en op een onbepaalbare manier.12 
Het is om gek van te worden, de subtiele verblinding en hardnekkige waan van zelfbedrog. 

                                          

9 http://www.wellcomecollection.org/whats-on/exhibitions/life-before-death.aspx 
10 In "De grote kwestie" vind je talloze voorbeelden. Zie ook het in een vorige voetnoot genoemde boek "Waardig heengaan". 
11 Dzogchen Ponlop: Mind beyond death. Ithaca 2006 (voorwoord van Khenpo Tsültrim Gyamtso Rimpoche).  
In dit citaat worden "het lichaam" en " de anderen" genoemd. Eenzelfde formulering kun je ook toepassen op de 3e grote 
conditioneringsfactor, de tijd: "Past and future have no essence, so in between the two is merely the unborn, free from fabrication". 
12 Zelfdoding lijkt bepaalbaar sterven - maar vormt in feite slechts een wisseling van de wacht: grondproblemen blijven onopgelost. 
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De moedige beoefenaar weet dat er uiteindelijk geen opties zijn. 
De Ene werkelijkheid moet gekend worden. 
Bewust laat je je zakken in de transformatietrechter van oefenen, wetend dat wanhoop de 
snelste weg is naar overgave, naar geopend worden. 

 

Zo schenk je jezelf dagelijks een kleurrijk drie-gangen-bevrijdingsmenu: 

1. loslaten van activiteit (m.n. denken) - door beleving van lichaam 
2. loslaten van agitatie (hijgen) - door beleving van adem 
3. loslaten van object-idee (lichaam) - door beleving van bewustzijn 

Licht en warmte zullen concreet voelbaar worden, dan weet je dat je op de goeie weg bent. 
Wijsheid en liefde zijn jou aan het bestoken. 

 

Bewustzijn van de dood is de essentie van het pad. 

Zolang je dat bewustzijn niet hebt ontwikkeld 

kunnen andere oefeningen geen doorgang vinden.13 
 

Zolang er nog hoop is voor het ego, is er nog onrijpheid bij de beoefenaar. 
Het is definitief duidelijk: dit lichaam gaat sterven, en Mara, de dood, is een reële kracht - 
maar niet de grootste… 

We kunnen gerust zijn. 
Niet Mara maar Mani14 is vanaf het begin der tijden onze familienaam. 

 
 

                                          

13 Dalai Lama (Sushila Blackman: Waardig heengaan. Utrecht 1998, p. 76) 
14 Afkorting van Cintamani, het belevingsjuweel (mani = juweel, cinta = wensvervullend bewustzijn). 


