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 D E  W E G  -  E X P R E S S I E  

Een wijze heeft geen zelf, 

maar er is niets dat hij niet zelf is. 1 

Dag in dag uit, moment na moment druk je jezelf uit, maak je je kenbaar: gedachte, woord, 
gebaar. En dat doe je op verschillende terreinen: innerlijk, persoonlijk, maatschappelijk. 

Maar wat is de kwaliteit van dit "zelf", van deze kracht die zich hier en nu uitdrukt: 

 open of gesloten 
 oprecht of bedrieglijk 
 aandachtig of afgeleid 

Mocht jouw leven werkelijk groot en onbevangen voelen, dan is er geen reden voor 
zelfonderzoek - dat zou kunstmatig zijn en getuigen van een ongezonde argwaan (hetgeen 
natuurlijk wél reden zou zijn voor zelfonderzoek ;-). 

Maar de meeste mensen blijken dagelijks te worstelen, vaak zelfs vanuit een innerlijke nood, 
met het wisselvallige en ongrijpbare karakter van het bestaan. 
Vrijwel niemand is werkelijk thuis in zichzelf, ervaart diepe gemoedsrust, een licht en open 
hart, onbaatzuchtige beschikbaarheid, onvoorwaardelijk vertrouwen. 

Het feit dat je op zoek bent (naar wát het ook mag zijn, vluchtig of belangrijk) geeft al aan 
dat je niet klaar bent, dat je je niet vervuld en gedragen voelt door het leven.  
Daarom druk je onrust uit, onafheid, behoefte, irritatie, verwarring - blindheid, zegt Zen. 

Natuurlijk leven is elk moment onbelemmerd uiting geven aan wat je werkelijk beweegt. 
Onwerkelijk bewegen (gekunsteld, afhankelijk, onrustig) is niet natuurlijk, d.w.z. vindt niet 
uit zichzelf plaats maar wordt veroorzaakt (bewogen) door een andere factor. 
Dat kun je conditionering noemen: je bent onderhevig aan het gezag van externe condities 
die de vorm aannemen van motieven, belangen, doelen. 

Hoe word ik bewogen door en geef ik uitdrukking aan wat ik écht ben? 
Wat is de échte zin, het diepste motief van mijn bestaan? 
Wie ben ik werkelijk, wat is mijn ware aard, wat is de ware bedoeling van al mijn gedoe? 

Hoe voorkom ik kleinheid, spanning, verwaarlozing, compensatie en al die andere subtiele 
vervormingen die we conditionering noemen (of neurose, trauma, obsessie etc.)? 
Met andere woorden: hoe raak je egoïsme kwijt, de ik-waan die het gevolg is van 
levenslange mentale en emotionele conditionering? 

                                          

1 Zen meester Shitou, in: Thomas Cleary: The Book of serenity (Shoyo Roku). Hudson 1990, p. 391. 
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Het antwoord luidt: oefenen. 
Maar wél op de juiste manier, niet als zoveelste compensatie. 

Een bewust gekozen oefenweg moet leiden naar een definitief doel, namelijk toekomen aan 
wat ik werkelijk ben en oplossen van alle hindernis en onafheid. 
Als die weg mij kan beloven dat mijn motief werkelijk gerealiseerd kan worden, dan beloof ik 
van mijn kant dat ik geen eisen stel aan de manier waaróp dat kan gebeuren.  
Anders gezegd: ik besef dat ik mijn oude ideeën moet loslaten, wil ik echt veranderen. 

Beginnen met oefenen is op de eerste plaats leren om je bereidheid tot veranderen oprecht 
te gaan uitdrukken. Concreet betekent dit: het leren loslaten van wat je allemaal bent gaan 
vasthouden in de loop der tijd (dat is precies wat jou belemmert om te veranderen). 

Op dit moment druk je vooral belemmering uit, kleinheid, houvast - de nemende houding. 
Als je goed kijkt naar je motieven zul je zien hoe achter de vele schijnbaar goed bedoelde en 
innemende en assertieve expressies iemand zit te wachten op resultaat. 
Dat is het ego. En dat is meteen ook geconditioneerd funktioneren: oorzaken uitwerpen die 
effecten sorteren. In het Boeddhisme wordt dit aangeduid met de term "karma".2 

Wil je niet ego maar adel gaan uitdrukken, niet slachtoffer maar krijger spelen, dan zul je 
een ander motief moeten gaan dienen: niet langer de nemende houding innemen die getuigt 
van zwakte en armoe, maar de gevende houding die getuigt van kracht en rijkdom. 
Maar om die kwaliteit werkelijk te kunnen belichamen en uit te drukken zul je eerst iets 
wezenlijkers moeten doen, namelijk geloven in de aanwezigheid van die kracht en rijkdom. 

Dán pas kun je iets betrouwbaars gaan voelen en gaan uitdrukken. 
Want met ego-materiaal ben je in de aap gelogeerd: als je werkelijk zou geloven in al die 
beelden en dromen die je construeert en onderhoudt, als ze écht helder en wenselijk zouden 
zijn, zou je dan soms last van twijfel en verwarring hebben? 

Je voelt op hartsniveau - want door alle persoonlijke onzin heen roert zich onze ware, 
menselijke aard - hoe je dagelijkse investering in aanval en verdediging slechts een ruwe, 
fragiele manoeuvre is, voortkomend uit een primitief zelfbeeld (zelfzucht, hachje). 
En hoe vaker en directer dit voelbaar wordt voor je, via de subtiele signalen van onechtheid, 
beïnvloeding, schaamte etc., hoe dieper je beseft dat er een natuurlijker, waardiger 
alternatief moet zijn voor zo'n gekunsteld en pijnlijk ego-bestaan. 

Uiteindelijk krijg je voeling met je ware aard: de innerlijke mens die je bent roept het 
uiterlijk georiënteerd persoontje tot de orde en neemt het gezag definitief in handen. 
Vanaf dan zul je die diepe, heldere duidelijkheid vanzelf gaan uitdrukken, in het begin wat 
onwennig en aarzelend maar vertrouwend op je hart steeds makkelijker en constanter. 

Zelfzucht wordt - via een fase van zelfmeelij - uiteindelijk zelfopoffering. 
Eigenliefde wordt waarheidsliefde, niet vanuit braafheid of slaafsheid of onnozelheid, maar 
simpelweg omdat het je duidelijk is dat het leven een diepe waarheidswerking in zich draagt 
die zich kenbaar maakt in ons hart. Eenvoudiger gezegd: omdat je je bewust kunt worden 
van wat klopt en wat niet klopt - en laat dit nu in onze fijnste beleving hetzelfde zijn als wat 
goed voelt en wat niet goed voelt… 

Waarheid en welbevinden verschillen niet. 
De mens en de persoon die je bent zijn geen twee werkelijkheden - maar ervaar je dit ook? 

                                          

2 Iemand omschreef karma als "De spirituele variant van de natuurlijke wet van oorzaak en gevolg." 
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We kunnen waarheid pas gaan waarderen en de Dharma (het leven) pas van harte gaan 
dienen als we de verantwoordelijkheid op ons nemen voor onze karmische neigingen. 

Dus niet langer jezelf uit de wind houden en goedpraten, niet meer compenseren en 
marchanderen, niet langer meer je toevlucht nemen tot trots, achterdocht, luiheid, voordeel 
zoeken en oordelen, bekvechten, jezelf bewijzen. 
De rijpe beoefenaar wil echt zijn, vredig, direct voelen en uitdrukken - waarheid dienen. 

In de loop van jouw oefening zal alles wat je bezighield, alle onrust en conditionering, alle 
karma als sneeuw voor de zon verdwijnen in de kracht van pure beleving.  
Zó sterk en direct drukt leven zich uit in de ene werkelijkheid van geest-adem-lichaam. 

Eigendunk en eigenbelang (samen: eigenliefde) maken ons onvrij, kwetsbaar, gesloten. 
Egoïsme verhindert ons om onbevangen gebruik te maken van wat het leven ons elk moment 
te bieden heeft. Als het leven oninteressant voelt zeg je niet "Ik beleef niet goed" maar je 
zegt "Er valt niks te beleven". 

Echte vrijheid is ongehinderd genieten, de volheid beleven van wat er is. 
Maar je vrije expressie wordt gehinderd door je misvatting omtrent vrijheid. 

Ons vals idee van vrijheid doet ons voelen dat het innemen van een bewuste intentie 
(oefenen bijvoorbeeld) niet vrij zou zijn, "onnatuurlijk" noemen we dat.  
En gewoon maar doen wat in ons opkomt noemen we dan vrijheid, terwijl we in werkelijkheid 
niet veel meer doen dan blijven lopen aan de leiband van conditionering. 

Zie hoe blindheid werkt. 
Voel hoe belangen jou doen argumenteren, rechtvaardigen, manipuleren. 
Waarom moet jouw vrijheid beschermd of verdedigd worden? Is die dan zo zwak? 

Laat jouw karma-knoop niet blokkeren wat je het diepst verlangt. 
Wat je het diepst verlangt is immers wat je het meest waarachtig bent. 

Oefenen is werken van blind karma via bewust karma naar geen karma. 
Van maatschappelijke via persoonlijke naar innerlijke oriëntatie. 
Het is een oud beeld in de Zen traditie: uit de markt, via de berg, terug naar de markt. 
"Vorm is leegte, leegte is vorm". 

 

 

Expressie - de vlam 

     de kracht van lava 

     de gloed van vuur 

     de waarde van brandhout 

 

 
 
 


