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 D E  W E G  -  L E E R L I N G S C H A P  

Het besef van diep weten maakt de bodhisattva niet hoogmoedig, omdat dit weten altijd puur is. 

Deze beoefenaar doet zelf weinig: de puurheid van dit besef is niet zijn eigen werk. 

Dit besef is de onvoorwaardelijke werking van Leegte, de onvoorstelbare aard van alle verschijnselen.1 

Een leerling zei onlangs: "Hoe kun je nou zeggen dat ik zuiver ben, met al mijn capsones?" 
Dat typeert de worsteling op hartsniveau: vanwege je conditionering (blindheid) niet kunnen 
geloven dat je goed bent, en dus moeten leren wennen aan je ware, onvoorwaardelijke aard. 

Bovengenoemde vraag spookt in eindeloos vele en onvoorstelbaar subtiele varianten door 
het hoofd van alle zoekers. Het is onze existentiële twijfel: is egoïsme wel op te lossen, 
bestaat waarheid wel, is het onderricht wel betrouwbaar, is liefde wel mogelijk, etc. etc. 
Zó pijnlijk ingesleten is onze gewenning aan externe factoren dat we onszelf vergeten zijn. 
En dus hebben we geen andere keus dan werken aan ontwaken: bewustwording. 

Leerlingen van de Weg hebben geen pijnlijke interactie met de wereld of met anderen nodig 
om wakker te worden. Dagelijks zitten (zazen) maakt de eigen onafheid feilloos duidelijk.  
Bovendien laat de regelmatige inspiratie van het onderricht je steeds sterker beseffen hoe 
vreemd het eigenlijk is dat eigen onafheid ons dierbaarder is dan de afheid van leraren. 
 

 

STAP OVER DE RAND VAN DE STEILE ROTS 

Oefen oprecht en laat je vallen van de rand van de hoge rots, zonder ergens naar 

te grijpen. De touwen rond je voeten zijn losgesneden. Dit is heelheid - stap maar.  

Geen enkele boeddha of stamhouder is in staat om jouw eigen oorspronkelijke en 

wonderbaarlijk lichtende veld te bereiken, dat men het Zelf noemt. 2 

 

Nu kun je je als instromer relatief passief of vrijblijvend oriënteren op de oefenweg.  
De beoefenaar daarentegen staat veel aktiever onderzoekend en betrokken in zijn of haar 
dagelijks bewustwordingsproces. Regelmatig deelnemen aan de trainingen, studie en 
persoonlijk overleg vormen een vast agenda-onderdeel voor de rijpe beoefenaar. 

Maar onze karmische condities zijn zó subtiel en ze spelen zo'n grondige rol in onze 
identiteitsbeleving dat ook beoefenaars niet zomaar in staat zijn om hun karma volledig te 
doorzien en Dharma alle gezag te geven. En hoe langer dit duurt, hoe lastiger het lijkt… 

                                          

1 Etienne Lamotte: The teaching of Vimalakirti. Oxford 1976, p. LXXX. Voor de "samadhi van het Onvoorstelbare", zie ook Garma 
C.C. Chang: A Treasury of Mahayana Sutras; selections from the Maharatnakuta Sutra. Dehli 1991, p. 107. 
2 Onderrichting van Zen meester Hongzhi (T. D. Leighton: Vruchtbare leegte. Bloemendaal 2002, p. 76) 
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Voor leerlingen ligt dit, dankzij de gelofte van 
onvoorwaardelijke toewijding, wezenlijk 
anders: karma kan in het hart van de leerling 
niet langer daadwerkelijk fungeren als drager 
van identiteit, simpelweg omdat de werking 
ervan geen gezag meer heeft door de kracht 
van juiste intentie en houding.  
Het geloof in de macht van uiterlijke condities 
is vervangen door een diep weten dat 
oprechte hartskwaliteit de grootste kracht en 
betrouwbaarste oriëntatie is in ons leven en 
sterven - tot en met alle praktische aspecten. 
Tijdsconcepten als toekomst en verleden bieden 
geen inspiratie meer want je koerst op momentbeleving. En het verkeerd gehanteerde gezag 
van "de anderen" is teruggekanteld naar waar het in oorsprong vandaankwam: jezelf. 

Als leerling weet je dat echtheid en waarheidsliefde de beste ingrediënten zijn voor je 
dagelijkse brandstof, zowel in je innerlijke beleving als in je uiterlijke werkzaamheden. 
Het oefenen heeft je de aantrekkelijkheid van hartskwaliteit duidelijk gemaakt. Daarom 
probeer je de expressie van eindkwaliteit die leraren steeds weer voelbaar maken in hun 
dagelijkse doen en laten zo goed mogelijk te begrijpen, door je in te leven in de bedoeling 
van hun woorden en door je te identificeren met de omstandigheden waarin zij opereren. 

Maar weten is één ding - belichamen echter is een héél ander verhaal. 
Investeren van je lichaam, je bestaan op het spel zetten, zorgt voor de kerntransformatie, 
voor het oplossen van de grondpijn van dualisme en het verschijnen van eenheidsbeleving. 
Want je lichaam is in de loop der jaren gaan fungeren als burcht voor het ego; zolang het ik 
zich kan verschansen gebeurt er in feite, gemeten naar de criteria van echte spiritualiteit, 
helemaal niets.3 En ook je geest-hart blijft slechts een slapende vulkaan; zolang daar geen 
warmtewerking plaatsvindt zal afheid en verbondenheid met het leven niet plaatsvinden. 
 

 

Pas wanneer u het vragen volledig hebt uitgeput, zal de vraag openbarsten;  

en u zult zich nu voelen als een mens, die teruggekomen is uit de dood.  

Dit is de ware bewustwording.  

U zult de Boeddha’s van alle heelals zien van aangezicht tot aangezicht en alle 

Patriarchen uit verleden en heden.  

Wanneer u in dit leven niet tot zelfverwezenlijking komt, wanneer dan?  

Wanneer u een keer gestorven bent, zult u een lange periode van lijden op de 

Drie Slechte Paden niet kunnen ontlopen. Wat verhindert dan verlichting?  

Niets dan uw eigen halfslachtige verlangen naar waarheid.  

Denk hieraan, en span uzelf tot het uiterste in." 4 

 

De dichter-mysticus Rumi zei het al: "Halfhartigheid levert geen majesteit."5 
Maar hoe engageert een mens zich met héél het hart? Hoe overwin je je terughoudendheid, 
je trots, de vele aannames en gewoontes - het blinde idee dat het allemaal wel losloopt? 

                                          

3 Daarom wordt het lichaam in zazen stilgezet als in een stevige mal: het ego krijgt geen ruimte en levenskracht (als specie) kan vrij 
door je heen te stromen - een verlossende werkelijkheidsbries door de waanburcht; verstilling maakt schepping voelbaar. 
4 Zen meester Bassui (1327-1387): Dharmarede over de ene geest (P. Kapleau: De drie pijlers van Zen. Deventer 1980, p. 177). 
Ook te vinden in de teksten-sektie van De grote kwestie. 
5 C. Barks en M. Green: The Illuminated Rumi. New York 1997, p. 58-59 
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Meen je jezelf aan je eigen haren uit het 
moeras te kunnen trekken? 
Heb je trouwens al eens overwogen dat jij, 
Grote Kwestie, helemaal niet omhoog 
gehesen hoeft te worden wanneer het 
moeras van zuigende beeldvorming maar 
voldoende gedempt wordt? 
Hoe dan ook, wees je ervan bewust dat 
zonder hulp, zonder ontvankelijkheid, jouw 
Grote Kwestie gewoon een (onopgeloste) 
Grote Kwestie zal blijven.  

Open jij je echter leergierig en laat je 
verandering toe, dan kan er snel veel 
gebeuren. Hoe wezenlijker je zoekt,  
hoe direkter en krachtiger hulp je zult 
ontvangen. Want ons ontwaken verloopt 
steeds intensiever, via de karmatrechter, 
als een natuurlijke bewustwording en 
oplossing van menselijk lijden:6 

1. Maatschappelijk lijden 
Eerst doorzien we de onwenselijkheid van egoïsme dankzij ons eigen verwikkeld raken in 
allerlei maatschappelijk gerelateerde vormen van hebzucht en agressie: bezitsdrang, 
machtswellust, roem, mislukking, conflict, wereldverbetering, verslaving, etc. 
Die klus kunnen we veelal zelf klaren; het is niet zo moeilijk om beschaafd te leren leven. 
Bovendien ontlenen we de nodige voordelen aan een portie discipline, het vergaren van 
enige kennis en het onderhouden van persoonlijke contacten: "Voor wat, hoort wat." 

2. Psychologisch lijden 
Daarna is ons subtielere egoïsme aan de beurt: onze verborgen of onuitgesproken 
gedachten, wensen, emoties, beelden en overtuigingen - de diepere, onbewuste krachten 
in onze geest. De psychologie van ons eigen bestaan is een heel eind lastiger te klaren.  
Hele industrieën en takken van wetenschap ondersteunen de regulering van een onstuimig 
gemoedsleven dat zich laat leiden door de waan van het ik. De eisen en verwachtingen die 
we erop nahouden lijken onverzadigbaar, en collectief gezien wijst weinig erop dat we dit 
onwenselijk vinden of dat we serieus tegengas willen geven. 

3. Existentieel lijden 
Nadat we ons bewust zijn geworden van de voorgaande gebieden met hun mechanismen, 
komen we uiteindelijk toe aan de kernknoop van egoïsme: een existentiële verblinding 
die ervoor heeft gezorgd dat de in ons aanwezige spiritualiteit (menselijkheid) braak blijft 
liggen en alsmaar gecompenseerd wordt door een ik-fixatie (persoonlijkheid).  
Daarom voelt het alsof je een oneigenlijke invulling geeft aan je leven, ervaar je gemis, 
vervreemding, vluchtigheid. Steeds sterker wordt dan het verlangen naar echtheid, naar 
diepere zingeving en vervulde beleving. Tenslotte zul je in je hart toegeven dat er ook nog 
zoiets als een innerlijke werkelijkheid (inzicht, besef, geweten) in je pulseert en dat je de 
werking daarvan wel héél slaperig of eigengereid aan je laars lapt. 

Ooit valt dan je laatste dubbeltje in het ontnuchteringsapparaat: "Ik heb de kwaliteit van 
mijn leven zélf in de hand, en dag in dag uit organiseer ik domweg mijn eigen lijden." 

                                          

6 Deze drie vormen van lijden weerspiegelen de drie fasen van beoefening: instromer, beoefenaar, leerling. 
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Soepel - of minder soepel - ben je geboorte na geboorte door de karmatrechter gewerveld. 
Nu nader je de bodem van je illusoire, dolende bestaan en kom je jezelf des te harder tegen: 
eenzaamheid, verveling, sterfelijkheid. Verdomme, ik dacht dat ik de grootste obstakels wel 
gehad had: ik stel me toch anders op in werk en relaties, heb meer zicht op mijn echte 
drijfveren, kom meer toe aan gemoedsrust en voldoening - wat schort er nog aan? 

Je snapt wel: zolang die vraag blijft opdoemen, is er blijkbaar onafheid. 
De vraag naar mezelf is het bewijs van mijn blindheid. 
Maar waar kun je terecht, nu je je fragiele identiteit eerlijk tegen het licht durft te houden en 
je hele oude leventje ineens heel onzeker voelt? Hoe verander je je levenslange compensatie 
en onafheid? Bij wie vind ik een betrouwbare toevlucht in mijn diepste nood? 

Eerst wend je je tot een dierbare naaste: je partner, je vader of moeder, broer of zus, een 
goede vriend. Maar het is nog maar de vraag of zij kunnen begrijpen wat jij op dat moment 
doormaakt. Hoe kan iemand jouw grootste pijn en behoefte zien, als het jouzélf al zoveel 
moeite kost om dit materiaal te onderkennen en te voelen? En stel dát je gezien wordt, krijgt 
die ander dan ook van jou de ruimte om je leven te helpen herschikken? 7 

Er is nog een andere mogelijkheid: gebruik maken van de adviezen en onderrichtingen van 
"goed gezelschap", van spirituele leraren die dezelfde ervaringen hebben meegemaakt en die 
ditzelfde proces op eenzelfde manier hebben meegemaakt en beleefd als jij nú.  
Zij weten welke krachten er op hartsniveau spelen voor iemand die oprecht werk wil maken 
van zingeving, van definitief jezelf zijn. 

 

Sengcan, de derde Zen patriarch, zei tegen zijn leerling en opvolger:  

"Wees ervan doordrongen dat de gewijde Weg bewandeld wordt op basis van 

mysterie en niet op basis van uitleg en houvast.  

Het dharmalichaam [de werking van innerlijkheid] is volmaakt vredig en leeg, 

het is niet iets dat met de zintuigen kan worden waargenomen." 8 

 

De verbinding met een leraar is de diepste relatie die je kunt aangaan, dieper dan de meest 
vervullende persoonlijke relatie met een partner. Want ook "normale" relaties voelen dieper 
naarmate er meer ruimte ontstaat voor echtheid, vriendschap, steun etc.: je wordt als het 
ware elkaars leraar want elke betrouwbare relatie speelt op de bodem van mens-zijn. 

Maar zelfs dán is het niet vanzelfsprekend dat je met elkaar, naast het vermogen om elkaar 
te troosten, ook de aktieve helderheid en kracht kunt delen om de oorzaak van alle pijn weg 
te nemen. De kernachtigheid die hiervoor vereist is vind je slechts bij iemand die de kern zelf 
heeft gezocht en gevonden.  
Juist je meest existentiële pijn (eenzaamheid, zinloosheid, verwarring) lost zich op dankzij 
verbinding met het onderricht - en onlosmakelijk hiermee verbonden: juist je grootste 
potentieel aan liefde en echtheid vind je dankzij verbinding met het onderricht. 

Daarom is het verzoek tot leerlingschap de grootste hulpvraag:  
 omdat die vraag getuigt van je besef dat de grootste kostbaarheid je ontgaat 
 omdat dit serieuze verlangen ernaar getuigt van je grootste menselijke bewogenheid 
 omdat jouw concrete verzoek het grootste bewijs is dat je dit echt wilt realiseren 

                                          

7 "You should know that the various inclinations and activities of sentient beings are difficult to discern." (Uit de Ratnakuta soetra, 
hoofstuk 9, The inexhaustible stores of wisdom. Garma C.C. Chang: A Treasury of Mahayana Sutras. Dehli 1991, p. 152) 
8 Red Pine: Zen Baggage; a pilgrimage to China. Berkeley 2009, p. 168 
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Op zoek gaan naar jezelf is een ingeboren opdracht in elk mens - zie de grote mythen, 
sprookjes, romans, etc. Alle kunst en cultuur komt voort uit dit ene, existentiële motief. 

"Op zoek gaan naar mezelf" is een ander woord voor "op zoek gaan naar waarheid".9  
Effectief op zoek gaan naar jezelf doe je door innerlijke kwaliteit te zoeken - d.w.z. door te 
kiezen voor spirituele oefening - d.w.z. door je te comitteren aan het bewandelen van een 
concrete spirituele weg (traditie, school) - d.w.z. door je binnen diezelfde oefentraditie te 
verbinden met een betrouwbare leraar die deze levenskwaliteit zélf belichaamt.10 

Want wat stelt leerlingschap (en oefenen in het algemeen) voor als het niet getoetst kan 
worden aan de concreetheid van alledag, als het geen uitdrukking vindt in werk en relaties, 
als je het niet kunt delen met anderen - te beginnen met je leraar? 
Wat is leerlingschap waard als je er een eigen invulling aan blijft geven, er voorwaarden aan 
stelt, er iets eraan ontleent of als je nog speelruimte (of blinder nog: vrijheid) nodig hebt? 

Zolang dit soort overwegingen in je opspelen zal de realiteit van innerlijkheid niet echt tot 
jou doordringen omdat karma nog steeds zijn hinderlijke deuntjes blaast door je bestaan. 
Je zult de Dharma moeilijk kunnen dienen en waarheidsliefde zal ver weg voelen. 

Leven op basis van waarheid (bodhisattvaschap, dharmadienst) is het einde van alle zoeken.  
Bodhisattva's zwemmen in volledige overgave aan het leven, zij verkeren in permanente 
beleving, leergierigheid, inzetbaarheid, voeling - ontvankelijke samadhi.11 
Het inbrengen van zo'n constante, liefdevolle kracht kan alleen maar plaatsvinden dankzij het 
ontvangen van diezelfde kracht. Verwerkelijking (toelaten van kracht) is als het ware onze 
laatste geboorte - en de leraar fungeert als een vriendelijke, bekwame verloskundige die ons 
helpt de definitieve eeuwigheidshouding in te nemen, thuis te zijn in het "doodloze". 

Praktisch kun je dit bevrijdingsproces (oplossen van karma) zien als het je ontdoen van 
conditionering: loslaten van het bekende. 

Het karma-model 12 
hiernaast geeft aan hoe 
bewustwording - 
"loslaten van het 
bekende" - verloopt van 
vorm naar leegte,  
d.w.z. van wereldse 
verwikkeling naar 
innerlijk ontwaken. 
Onze conditionering lost 
zich op van pregnante 
pijnbeleving naar 
aanvaarding, begrip en 
inzicht in de oorzaken 
van die pijnlijke 
beleving. 

                                          

9 De technische term voor waarheid is Dharma; de grootsheid ervan is, paradoxaal genoeg, ook de grondsubstantie van kleine ik. 
10 Kiezen voor een leraar is kiezen voor connectie, voor levende verbinding, voor betrouwbare historie en expressie. Hieruit blijkt je 
concrete vertrouwen dat de waarheid van dit pad - dus van je hart - onvoorwaardelijk belichaamd en geleefd kan worden. 
11 Term van Dogen Zenji (japans: jijuyo samadhi) in het hoofdstuk Bendowa van diens Shobogenzo. Uitleg over deze term is te 
vinden in G. Nishijima & C. Cross: Master Dogen's Sobogenzo. Tokyo 1997 (4 delen), book 1, pag. 1. 
12 Hier verticaal geordend naar de drie lagen van ons bestaan: lichaam (1), adem (2), geest (3) - "de drie lichamen". 
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Samengevat: alle vormen van lijden die ik nog ervaar komen voort uit innerlijke werking.  
Die constatering geeft rust en ruimte, want hiermee daagt tegelijkertijd het perspectief dat 
het voortzetten van dit traject ook de oorzaken ervan gaat wegnemen13 - zoals Boeddha zelf 
al aangaf in de 3e van zijn 4 edele waarheden: "Er is een oplossing voor het lijden". 

Het bewust laten plaatsvinden van deze innerlijke werking heet "oefenen". 
Meditatie is je vestigen in de scheppingsoven, zonder enig doel of beeld, puur beleving zijn. 
In zulke "ovengave" besef je vanzelf hoe natuurlijk het is om álle innerlijke en uiterlijke 
werking onvoorwaardelijk toe te laten: "De werkelijkheid ként helemaal geen opties, en het 
dóet er helemaal niet toe wat ik er allemaal van vindt." 

 

Hoe kun je vredig slapen, als je gif hebt geslikt? 

Hoe kun je blij zijn, als je stervende bent? 

Hoe kun je standhouden, als je valt in een afgrond?" 14 
 

Zolang er nog interpretatie en denken en beeldvorming is, is dit de beoefening van 
onrustbestrijding, ik-verbetering. Bij bewuste overgave pas ontstaat puur leerlingschap. 
Dit vindt zijn parallel in meditatie: zodra de beoefenaar ervaart dat hij/zij geademd wordt, 
wordt leerlingschap relevant; als leerling laat je je op basis van het gewonnen vertrouwen 
(geademd worden) voortaan woordloos van binnenuit uitzuiveren door de oefenvorm, in 
onvoorwaardelijke overgave aan Leven.15  

Zazen is niet een jezelf reduceren (op eigen gezag) tot geconcentreerde, momentane 
proceswerking, maar het aangaan van de tijdloze diepte van je bestaan via overgave aan het 
wonderlijk gezag van alle karma- en dharmawerking. Geen reductie dus, maar completering 
- thuiskomen in het mysterie, in de "samadhi van het Onvoorstelbare".16 

Dit thuiskomen vindt in het oefenen zakkenderwijs plaats, via: 

1. volheid van lichaam (golf)  = kijken in het lichaam 
2. volheid van adem (oceaan)  = rusten op de adem 
3. volheid van beleving (bodem) = zakken naar de bron 

Oftewel: 

1. geest wordt afgetast op motieven (denken) = oprechtheid 
2. adem wordt afgetast op bewogenheid (emoties) = onthechting 
3. lichaam wordt afgetast op ruimte (vastheid) = ontspannen 

Loslaten in dit drie-gangen-bevrijdingsmenu17 is niet een uit afkeer of onmacht klein worden 
en je afsluiten voor storingen, maar Overschrijden (transcenderen): het achter je laten van 
alle onrust en onwaardigheid. Zoals beleving slechts te vinden is vóór beeldvorming, zo 
werkt grootheid eerder dan het kleine. Laat los, volg de adem, laat je leiden - denk aan de 
aikido-oefening "blind volgen", die je liefdevol uitnodigt het Onbekende gezag te geven. 

                                          

13 Alle oefenvormen, alle thematische materiaal, alle karmabeweging - het zijn evenzovele rivieren die uitkomen in de vredige oceaan 
van Leegte. Daar houdt onze inbreng op - je laat je drijven, doorweken, oplossen. Leerlingschap is één groot onteigeningsfeest; zelfs 
de oefenvorm is niet bedoeld als houvast maar slechts als aanzet. Wat overblijft is niets nodig hebben, bodemloos vertrouwen. 
14 Garma C. C. Chang: A Treasury of Mahayana Sutra; selections from the Maharatnakuta Sutra. Dehli 1991, p. 80 
15 Bij het reciteren van de gelofte (zie pag. 2) realiseert de beoefenaar vooral de eerste twee regels: het oplossen van karma. Met de 
laatste twee regels completeert de leerling de volledige gelofte: het toelaten van Dharma (bodhisattvaschap). 
16 Zie noot 1. 
17 Dharmabericht 28, pagina 5. 
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Wie zegt dat verwerkelijking lang moet duren? Verwerkelijking duurt helemaal niet -  
het heerst. Wél kan het even duren voor je dit doorhebt en vertrouwd raakt met het oude 
gegeven: "Het universele draagt het particuliere." 

Verwerkelijking (vervulling) is niet het resultaat van invulling, maar toelaten van volheid.  
Alle registratie van ervaring, alle ik-besef, is nog invulling, beeldvorming, vormenspel. 
Volheid is de kracht die hiervóór al werkzaam is en die dit alles mogelijk maakt, de ruimte 
waarin alle verschijnselen plaatsvinden. Die ruimte zelf kan niet waargenomen worden want 
is geen object of vorm, en werkt altijd in alles - dus ook in het waarnemen. 

Hoe oefen je dan? 
Door die ongrijpbare werking van het leven te honoreren in dankbare lichtheid, niet in 
illusoire behoeftigheid. Je diepste kracht is geesteskracht, hartswerking, belevingskwaliteit. 
Besef hoe de oceaanbodem dampt van warmte - je hebt vloerverwarming ;-) 

 

Zhaozhou: "Hoe weet ik of ik de Weg bewandel?" 

Nanquan: "De Weg heeft niets te maken met weten of niet-weten.  

Weten is een illusie, niet-weten is afwezigheid. Als je werkelijk de Tao van 

twijfelloosheid verwerft, dan is het als de grote lege ruimte, zo uitgestrekt en 

grenzeloos. Hoe zou je erover kunnen praten in termen van wel of niet?" 

Bij deze woorden ervoer Zhaozhou plotseling verlichting.18 

 

Tijd dus voor de warmte van de Dharma, de vrede, vrijheid en vreugde van je hart. 
Loslaten is niet alleen een karmisch privilege van de sterveling. Er is ook de dharmische 
variant die onophoudelijk en met grote toewijding door de bodhisattva wordt beoefend, 
namelijk toelaten van het Onbekende. 

                                          

18 Zie De grote kwestie - Zhaozhou. 
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Dharma-expressie, het dagelijks werk van een bodhisattva, verloopt van leegte naar vorm 
(zie model op de vorige pagina), in een natuurlijke omkering van karma-intentie. 
Vanuit de innerlijkheid van dagelijkse meditatie treed je naar voren in de dynamiek van 
dagelijkse zintuiglijkheid - en alle hartskwaliteit blijft behouden. 

Zo werkt waarachtig leerlingschap: als een onwrikbare verbinding met de kracht die jijzelf 
elk moment bent - een kracht die ook de kracht is van alle andere oprechte zoekers, en zelfs 
van alle levende wezens.  
Je bent dit allemaal zélf - al je dagelijkse ontmoetingen, observaties en indrukken zijn de 
waarheidswerking van je eigen grenzeloos kloppende geest-hart. 

Alle moeite en problemen dienen slechts jouw ontwaken, als brandstof voor de zojuist via de 
ontnuchteringsfabriek gearriveerde Dharmawagen.  
Neem gerust plaats in de koninklijke cabine en geef gas, zonder om te kijken naar de steeds 
dunner wordende flarden karma in je gammele laadbak. 

Eenmaal ontwaakt, eenmaal herboren, is er geen houden meer aan. 
In de stilte en sterkte van het centrum (kracht én ontspanning) werkt alles intens aktief, 
maar tegelijkertijd diepgaand vredig.  
Overal is het Ongeborene aanwezig, de transformerende kracht die alle vormen doet 
veranderen, die alle mensen naar zichzelf doet zoeken en die de wereld haar zin geeft als 
spiegel van bewustwording, als speelplaats voor innerlijk bewogen worden. 

Heradem je intussen al een beetje in onsterfelijkheid?19 
Zie je het hopeloze potentieel van de hoopvolle bodhisattva? 

 

Wie hoop koestert, 

zal wanhoop krijgen. 

Wie geen hoop koestert, 

verdient geen wanhoop. 

 

 
 

                                          

19 De onsterfelijkheid waarover alle yogi's, taoïsten, alchemisten, mystici en bodhisattva's spreken, is niets anders dan het definitieve 
besef dat innerlijke realiteit een gezaghebbender, bepalender en betrouwbaarder kracht is dan alle zintuiglijke gewaarwording die 
ons zo makkelijk doet praten over een schijnbaar uiterlijke realiteit genaamd "wereld". 


