Volmaakt
Helder
Stil Zijn

david carse

Volmaakt
Helder
Stil Zijn

voorbij het individuele zelf

Dit boek, en de hier uitgedrukte gedachten en concepten,
hebben geen copyright. Zij zijn niet van “mij”.
Het verstaan of misverstaan,
het interpreteren of misinterpreteren,
het citeren of onjuist citeren,
het gebruik of misbruik,
gepaste toepassing of ongepaste toepassing,
kan zich wel of zich niet voordoen.
Alles is Aanwezigheid, Gewaarzijn, waarin alle
klaarblijkelijke gedachten en concepten, gebeurtenissen en handelingen, spontaan oprijzen.
david carse
2006
-Amerikaanse uitgave ISBN 0-9765783-0-1
Uitgegeven door:
Paragate Publishing
PO Box 925
Shelburne, VT 05482
2006
Nederlandse vertaling 2022: Harry Topman
In grote dankbaarheid: voor Ferit Arav, Caroline () en Iris…
(en met dank aan Evert de Vries voor de aanzet…)

kadag-pub@kpnmail.nl
www.uigeverijkadag.nl
Lay-out en zetwerk: Broos&Co
Druk: Brave New Books
ISBN: 9789464655636

De kleine lettertjes
Er zijn vele boeken verkrijgbaar die je zullen helpen om
een beter leven te leiden, om een beter mens te worden,
om te evolueren en je te doen groeien om je volledige potentieel als spiritueel wezen te realiseren.
Dit is niet zo’n boek.
Ten tijde van het schrijven van dit verhaal, leert vrijwel
iedere bekende spirituele leraar in Amerika en Europa
dat de uiteindelijke spirituele verlichting, ooit alleen
bereikt door bepaalde yogi’s, goeroes en andere buitengewone wezens, nu voor jou beschikbaar is, en dat het
lezen van hun boek of het bijwonen van hun bijeenkomsten jou daarnaartoe zullen helpen. Dit boek zal je vertellen dat deze ideeën absurd zijn, omdat het nogal duidelijk is dat noch jij noch wat dan ook verder ooit bestaan
heeft.
In feite, niettegenstaande de enthousiaste oprispingen op
de omslag (superlatieve aanprijzingen op de omslag in de
boekwinkel, (vert.)), zou ik ieder redelijkerwijs normaal
persoon aanraden dit boek niet te kopen. Ik zeg dit omdat het geen zin heeft je goeie geld uit te geven aan weer
een ‘spiritueel’ boek, alleen om te ontdekken dat het voor
jou geen waarde heeft. Het onderwerp is dusdanig dat
slechts zeer weinigen er werkelijk in geïnteresseerd zullen zijn. Waar hier over geschreven wordt is, als het werkelijk doorgrond wordt, zo volslagen vreemd dat het ver
voorbij de grens ligt van wat het normale menselijk brein
kan begrijpen of accepteren. Ik zou het zelf niet begrepen
hebben of het interessant hebben gevonden, voorafgaand
aan wat er gebeurd is in het oerwoud.
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En verder, mocht je het interessant blijken te vinden,
en in staat te zijn om voorbij de woorden, in ieder geval
iets te begrijpen van waar zij naar verwijzen, zul je dat
waarschijnlijk als zeer onthutsend ervaren. Weinig mensen kopen boeken over spiritualiteit om diep onthutst te
worden, dus wees vooraf gewaarschuwd.
En tot slot, mocht je het toch lezen, en indien dat waar
hiernaar verwezen wordt resoneert en in dat hele kleine
kansje tot het einde toe wordt gevolgd, dan zal dat ook
waarschijnlijk het einde van jou zijn. Dus opnieuw, een
waarschuwing. Met een beetje geluk keer je hier niet van
terug met een leven dat je dat van jezelf kunt noemen;
“jij” zal helemaal niet terugkomen.
Het is met geen mogelijkheid te zeggen wat de kansen
zijn dat dit gebeurt, maar de Upanishads zeggen dat
“slechts eens in de duizend jaar een ziel ontwaakt”, dus
waarschijnlijk is er geen reden voor ongerustheid. Waarschijnlijk.
Dat gezegd hebbende, geniet ervan.
david carse
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Toelichting bij deze vertaling:
Zoals de schrijver in zijn inleiding al een beetje cryptisch
tracht te verduidelijken (blz. v) is dit niet zomaar een
boek. Het is een indringend verslag, dat, na aanvankelijk
onbegrepen verwarring, vanuit en met behulp van de
Advaita Vedanta context, terugkijkt op iets mysterieus.
Waarvan het lezen niet zonder risico is, zo meldt hij. Dus
u bent gewaarschuwd.
Het blijkt een zeldzaam accurate getuigenis van een
doorleving, van het oplossen van een illusie, knap en
treffend prachtig doorweven met een indrukwekkende
keur aan parallelle relevante bronnen: zonder vooropgezette intentie, en dus ook, kom er maar eens om, …zonder copyright…Het kan daarom dus niet anders zijn dan
dat ook deze (in grote dankbaarheid in de vroege ochtenduren bewerkstelligde) vertaling, in druk (zonder winstoogmerk, in dank) uitgebracht de uitgeverij Ka.Dag.
De grootste grap is dat wie zich in dankbaarheid voor
het zomaar beschikbaar zijn wil wenden tot de auteur,
zal ontdekken dat ‘wat ooit david leek te zijn’, evenwel
geen enkele behoefte voelt om voor inspirerend voorbeeld,
leraar of voorganger door te gaan: om redenen die bij het
lezen van het boek wel of niet duidelijk worden.
Dit verhaal gaat over ‘Dat’ en over ‘Gij’. Over wat er rest,
nadat de misvatting van afgescheidenheid is weggevallen.
Over dat er daar niemand is. Dat er slechts de onuitsprekelijke ervaring is van wat voorbij de woorden ligt. Steeds
opnieuw, voorbij naam en vorm, tijdloos….
Opwellend, in eindeloze dankbaarheid.
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Tot slot: Noten? Vertalen is toch alleen vertalen? Er is
waarschijnlijk geen ander boek waar deze vrijheid zo
helder gevoeld kon worden, en die is hier genomen. De
Noten bij de vertaling zijn door de vertaler ter verduidelijking toegevoegde toelichtingen, om redenen die wel of
niet duidelijk worden, en uiteraard voor eigen ‘verantwoording’. Maar onder meer omdat er ook na 2006 vanuit allerlei bronnen (YouTube, dat startte in 2007) heel
erg veel moois beschikbaar kwam, ook in het Nederlands,
in bewoordingen die de ‘david carse cryptiek’ mogelijk
kunnen verhelderen.
Tot slot verwijs ik graag even op de website arav.live,
een ware schatkamer voor eenieder die zich in de Advaita Vedanta en daarmee in de werken van Vasistha,
Shankara, Ramana Maharshi en verschillende anderen
zou willen verdiepen. Aldaar ook zeer uitgebreid allerlei
slechts even aan te klikken links naar zowel lezingen als
vertaald materiaal van de grootse, zeer verhelderende en
inspirerende Advaita Vedanta meester en leraar van deze
tijd: Swami Sarvapriyananda van de Vedanta Society
(Ramakrishna-orde) in New York.
De vertaler
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Vanaf het begin heeft dit leven nooit geklopt.
Gedurende vierenzestig jaar werd het leven ervaren als
arbitrair, chaotisch, en pijnlijk.
Er zijn er vele geweest:
ouders, broers en zussen,
leraren, klasgenoten, vrienden,
vriendinnen, echtgenoten,
collega’s en zakenpartners,
adviseurs en coaches,
sjamanen, priesters en profeten,
doctoren, therapeuten, genezers van allerlei aard,
en meer dan een paar relatief onschuldige voorbijgangers;
die, ieder op hun eigen wijze,
troost en steun, hulp en gemak,
wijsheid en leidinggaven
aan een gefragmenteerde ziel
die maar bleef falen in de duisternis,
tot het over was.
Dit boek is opgedragen aan jullie allen,
met oneindige dankbaarheid.
Nu is het gezien, zo eenvoudig:
jullie zijn allen mijZelf.
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“Als je erg stil bent,
ben je aangekomen bij de basis van alles.
Dat is de diepe, donkerblauwe staat
waarin er miljoenen sterren en planeten zijn.
Wanneer je in die staat bent,
heb je geen gewaarzijn van je bestaan”
- Nisargadatta Maharaj

Hartelijk dank aan hen wiens
commentaren, vragen en proeflezingen
allemaal deelhadden in het scheppen
en doen geboren worden van dit werk:
Cindy, Annie, Bill, Jina, Anima, Michael, Kara,
Marcey, Diana, Dave, Anna, Claudine, en Koshen.
En voor Ramesh, met diep gevoel en waardering
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“Wees stil.
En weet.
Ik Ben.
God.
- Psalm 46:10
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Een

in het Heldere
waarin het
Hart
opent
en er
Niets
is

1.
Opwellend
“Wie mij hier ooit gebracht heeft,
Zal me weer thuis moeten brengen.”
– Rumi

E

n dus
Is er slechts Eén
al het overige is illusie
bouwsels in de geest
er gebeurt hier niets
er is slechts
Een Bestaand Gewaarzijn
gerustheid stilte volmaaktheid
en in het Stil Zijn
een ademhalen misschien
alsof
er slechts Eén is
ademend
en dit alles is
die ademhaling
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dit alles is Dat
wij zijn Dat
we zijn die Ene
toch niet –
we zijn zelfs niet Eén
want er is geen wij
alleen Eén
niets gebeurt er hier
ondanks wat het lijkt
doet niets ertoe
toch
het Ene ademend
is een opwelling van
puur alles omverblazend mededogen
liefde vergevingsgezindheid schoonheid geschenk
en ik ontdek dat ik niet ben
wie ik dacht dat ik was
wat ik ‘mezelf’ heb genoemd
is niets – is een idee
is een samengeraapt bouwsel van herinneringen
attributies patronen gedachten
erfenissen gewoonten ideeën
die ik kan beschouwen en zeggen
niet ik
ik ben dit niet

3

omdat ik als mezelf eenvoudigweg
niet ben
geen zelf geen ik heeft ooit bestaan –
illusie
geknutsel
Er gebeurt niets
niemand hier
Er is slechts Eén
ademend
Dat is wat Ik-ben
Ik Ben Dat
En Dat is Alles
en Dat is de Helderheid
dat dit alles is –
leven dood liefde ongenoegen
mededogen begrip genezing
licht
met daarin de Helderheid
waarin het Hart zich opent
en daar is Niets
geen zelf niemand
slechts pijnlijke schoonheid
een overweldigende dankbaarheid
Opwellend
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2.
Een draad
“Laat jezelf stilletjes meesleuren
door de sterkere trekkracht
van wat je werkelijk liefhebt.”
– Rumi
-“Wijsheid kan worden geleerd –
maar het kan niet worden onderwezen.”
– Anthony De Mello

E

r is slechts Eén. Er is niet op enige wijze ooit veelheid, of zelfs twee. Alle waarneming van onderscheid
en afscheiding, van dualiteit, en daarom van dat wat
wordt gekend als fysieke realiteit, is een door geest geschapen illusie, met het kenmerk van een droom.
Wat je denkt dat je bent, een afgescheiden individuele
entiteit, is een onderdeel van deze illusie. Je bent niet
de doener van enige handeling of de denker van enige
gedachte. Gebeurtenissen vinden plaats, maar er is geen
doener. Alles wat er is, is Bewustzijn. Dat is wat je werkelijk bent.
Tijdens het bestuderen of beoefenen van filosofie, religie
of spiritualiteit, komt men langs een terugkerende verzameling van ideeën en verklaringen zoals deze, die probe5

ren te verwijzen naar de ware natuur van realiteit: een
doorlopende draad van het doorgronden die bijna alle
culturen omvat en waar door de hele geschiedenis heen
naar is verwezen als ‘de eeuwige wijsheid’.
In termen van concrete aantallen, zijn er relatief maar
weinig mensen geïnteresseerd geweest in het ontdekken
of het verkrijgen van kennis van deze rode draad van
inzicht, en nog veel minder hebben het echt helemaal
begrepen. Als gevolg daarvan ligt er een soort aura van
geheimzinnigheid of mysterie om heen: een aura die, in
overeenstemming met de menselijke aard, door de geschiedenis heen is uitgebuit en gekapitaliseerd, door
mysteriescholen en geheime genootschappen en allerlei
leraren die beweren dat ze bijzondere, exclusieve kennis
hebben over de aard van Wat Is.
Maar in werkelijkheid is het en was het altijd al een open
geheim; doorgegeven, aangeboden en beschikbaar gesteld zowel binnen als buiten alle belangrijke spirituele
tradities. Hoewel uitgeplozen en begrepen door slechts
enkelen, deze rode draad naar het Doorgronden, deze
eeuwige wijsheid, is deze blijven bestaan omdat het
toegang biedt tot niets minder dan alles: de antwoorden
op levensvragen, de ware aard van alles wat bestaat, de
uiteindelijke betekenis en het uiteindelijke doel ervan, en
het einde van het lijden.
Omdat het zoveel biedt, zou het merkwaardig kunnen lijken dat het Doorgronden hiervan, en de onderdelen van
dat waar naar wordt verwezen als de Leer, door zo weinigen werden ontdekt. Nu is hier inderdaad een basale reden voor, die inherent is aan het Doorgronden zelf. Maar
de onmiddellijke, operationele reden bezien vanuit de
menselijke ervaring en begrip is dit: de Leer, de eeuwige
wijsheid, kan niet direct worden uitgedrukt. Leraren die
6

het zelf hebben begrepen kunnen er naar verwijzen, er
omheen praten, wegen en middelen aanreiken om het te
benaderen, maar ze kunnen het niet direct en onomwonden verklaren. Dit leidt er toe dat velen gaan geloven dat
het niet echt is of niet de moeite waard om te onderzoeken, terwijl voor anderen, die zich aangetrokken voelen
tot dit aspect van de Leer het een bron van frustratie en
ergernis is.
Albert Einstein zei ooit dat een probleem niet kan worden opgelost door hetzelfde denken/geestmodel dat het
heeft bedacht. Op eenzelfde manier zullen welke vragen
over het menselijk bestaan dan ook zelf een deel van het
probleem zijn, omdat ze bepaald zijn door en oprijzen
vanuit dezelfde situatie die ze proberen te verklaren. Het
is redelijk om te stellen dat welk waar antwoord of welk
uiteindelijk begrijpen dan ook op een of andere manier
van buiten moet komen, of anders moet zijn, dan datzelfde begripsvermogen.
Zoiets is aan de orde bij het Doorgronden. Dit is geen
gewoon menselijk gebeuren, het komt van ‘buiten’, het
is compleet verschillend van en voorafgaand aan alle
menselijke ervaring en begrip. Maar omdat dat zo is, is
het inherent onbegrijpelijk, en daar het oprijst buiten de
menselijke gedachten en ervaring, kan het niet gezegd,
beperkt of gevangen worden met menselijke concepten
en woorden. Hoewel geleerd kan worden, kan het niet
worden onderwezen.
Hoewel het in zichzelf kan worden ingezien, waargenomen, zo je wilt intuïtief aan worden gevoeld, kan er niet
rechtstreeks over gesproken worden en zelfs om die reden niet in linguïstische structuren of ideeën of concepten over worden gedacht. Het bestaat. Kan niet worden
uitgedrukt.
7

Vanzelfsprekend is dit voor het grootste gedeelte van het
menselijk ras genoeg om hen te doen afhaken en hen op
zoek te doen gaan naar wat voor betekenis er gevonden
zou kunnen worden in iets meer gijpbaars.
En is het genoeg om de interesse te ontsteken en vast
te houden van hen die zichzelf geduwd of aangetrokken
voelen om op te gaan in de onuitsprekelijke vlam. Dat
zijn degenen die ‘spirituele zoekers’ worden genoemd.
Zij weten het, en worden achternagezeten door het besef
dat het uiteindelijke antwoord dáár is, net voorbíj hun
perceptie. En zij besteden hun leven met het volgen van
en luisteren naar de zieners en wijsgeren, meesters en
stamoudsten, in een poging te leren wat niet onderwezen
kan worden.
En vervolgens, onverklaarbaar, zijn er zij die worden
verrast door genade, in wie de ware aard van Wat is
duidelijk wordt. Misschien na lange jaren van volgen en
luisteren en studie, of misschien zelfs in nog incongruenter, na weinig of helemaal geen doelgericht/onomwonden
zoeken.
Als het merkwaardig mocht lijken dat zo weinigen uit
hun droom ontwaken, bedenk dan dat het, gezien de parameters van de droom, eigenlijk nog vreemder is dat er
überhaupt al iemand ontwaakt.
En wat kan er over hen, in wie het dit Doorgronden van
Wat Is zich voordoet, gezegd worden? Zij zijn de omgekeerden/onderstebovenen, wakker naar dat waartoe
de wereld in slaap is, en in slaap naar dat waartoe de
wereld wakker is. Weinig zaken rond hen zullen betekenis hebben voor gewone mensen, zelfs voor hen die goed
thuis zijn in spirituele zaken.

8

“De ontwaakte geest is ondersteboven gedraaid en vol
doet zelfs niet aan de Boeddha-wijsheid”
(Hui Hai)
Vanuit hen zullen er enkele zijn door wie, even onverklaarbaar, een poging oprijst om het oncommuniceerbare
te communiceren, en zo de doorlopende draad van de
eeuwige wijsheid levend te houden.
Bestaat. Kan niet worden uitgedrukt.
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3.
Het verhaal vertellen
“Ik heb geleefd op de rand van krankzinnigheid,
op zoek naar oorzaken, kloppend op een deur.
Die gaat open.
Ik heb staan kloppen aan de binnenkant!”
– Rumi

I

O

nlangs werd ik weer eens gevraagd om mijn verhaal
te delen…… en opnieuw heb ik het verzoek afgewezen. Goede redenen: weet u, het is precies dit constant
scheppen en onderhouden, vertellen en opnieuw vertellen, polijsten en in ere houden van het persoonlijk verhaal, dat het gevoel van een individueel zelf onderhoudt.
Het ego is slechts het verhaal dat het steeds van zichzelf
vertelt, de ervaringen en de moeilijkheden die het heeft
gehad, het pad dat het gevolgd heeft, de wonden die het
meedraagt.
De uitnodiging hier is nou juist om op te houden met
het vertellen van het verhaal. Zodra het gevoel van een
individueel zelf verdwijnt, wordt dit eens zo intens belangrijke en diep gekoesterde verhaal dat maakt dat
we denken wie we zijn gezien voor wat het is: een nogal
luchtig en slecht verteld flut verhaaltje, dat, eenmaal
10

zonder oppoetsen en opnieuw vertellen, verschrompelt
tot de gebakken lucht waaruit het ooit oprees. Dat is de
uitnodiging tot spiritueel ontwaken: om te stoppen met
het constant schragen van het geloven in jezelf als een
afgescheiden individueel zelf, en door dat te doen uit de
verduistering tevoorschijn komen.
En dus, natuurlijk, goddelijke rechtvaardigheid, of op z’n
minst goddelijke ironie; omstandigheden maken dat het
verhaal uiteindelijk toch verteld moet worden. Het zij zo.
Laat het één keer gebeuren, en het zal genoeg zijn.
Er zijn andere redenen voor de terughoudendheid, wellicht niet zo nobel: grote weerstand in het geest-lichaamconstruct1, gelegen in de aard van de conditionering. Er
was een al eerder wegrennen van de ’heilige man show’,
het verlaten van een Rooms Katholiek priesterschap, een
diep wantrouwen van alles dat daar naar zou verwijzen,
dat het dodelijk gevoel van speciaal zijn zou versterken.
Op dat pad ligt een zekere vernietiging, en ik ben er heel
hard van weggelopen, steeds het iedere keer weer aangeboden leiderschap afschuddend, totdat ik leerde de
situaties die dit opriepen te vermijden.
Aan het werk als timmerman, spijkers inslaan, twee bij
viertjes te zagen, was veilig…. Terwijl de geest, helemaal
volgepropt met therapieën en medicijnen, wankelde aan
de rand van chaos. Vijfentwintig jaar gingen voorbij, en
twee mislukte huwelijken. Bewustzijn heeft geen idee van
tijd.
En toen, geprikkeld door een tot dan toe onbekende
kracht (shit, ik dacht dat het ‘mijn’ idee was), was er het
herontdekken van Oorspronkelijke Amerikaanse voorouders (toen dacht ik nog dat een persoonlijke geschiedenis
er toe deed) wat aanleiding gaf tot gepruts en gedoe met
11

stamoudsten, medicijnmannen en sjamanen. Van het
een komt het ander. Het david construct komt, ondanks
dat het reizen oncomfortabel en onplezierig vindt, er
een verborgen angst is voor het (bijziend ervaren) duistere continent van Zuid Amerika, het behept is met een
stevige allergie voor alles wat naar groepsgevoel ruikt, in
contact met vier andere heerlijke personen/karakters.
Onderneemt een reis van meerdere dagen, met de bus,
een vliegtuigje, een kano en te voet, ten zuiden en oostwaarts van Quito. Eerst naar beneden vanuit het Andesplateau, door het regenwoud en dan langs verschillende
stamgebieden naar de bovenstroom van de Amazone.
De met de medicijnmannen en sjamanen van de Shuar
stam doorgebrachte tijd, diep in het regenwoud, is vol
van schitterende verhalen, gevuld met prachtig drama.
En allemaal irrelevant, niet iets bijzonder makend, behalve als een slordige opzet, in het Bewustzijn, die nodig was om de harde noten van het david construct te
kraken. Waarom dat het Bewustzijn wat zou uitmaken,
terwijl er duizenden van er aan toe zijnde en rijpe volgelingen zijn die wachten op het kraken, is voorbij het
bevattingsvermogen.
II

W

at er gebeurde in het oerwoud. Tony Parsons
spreekt van “het wandelen door het park”. Voor
Suzanne Segal was het “de bushalte”. U.G. Krishnamurti
verwijst ernaar als een voorval dat hij “de hele calamiteit”
noemt. In Douglas Hardings geval was het “de zogenoemde Himalaya ervaring”. Hier is het “wat er in het oerwoud
gebeurde”. Er gebeurde helemaal niets in het oerwoud.
Wat er gebeurde is alles, het enige dat ooit ‘iemand’ ‘ergens’ overkwam. Wat er gebeurde is onuitspreekbaar. Er
gebeurde niets.
12

Wat er in het oerwoud gebeurde zou vele gesprekken
kunnen vullen, als de conditionering hier niet zo allergisch was geweest voor het idee waar dat toe zou kunnen
leiden. Dus is het in plaats daarvan hier opgeschreven,
om er van verschoond te raken, en dat zal onvermijdelijk
hetzelfde verdoemde resultaat hebben..
En dan uiteindelijk, so what? De versnipperde overblijfselen van david’s fladderen lawaaierig in de wind,
piekerend over de ernstige waarschuwingen tegen de
ego-valstrik, met de wens ervan weg te lopen, om de
spreekwoordelijke kluizenaarsgrot te vinden, tenminste
figuurlijk dan…
Maar het is dwaasheid. Er is geen ego, geen val, dat
is ook illusie, dun als de ochtendmist op een gehooide
akker. De weerzin is er in de conditionering van het
construct, zoals de weestand tegen sommige etenswaren
of voor keiharde muziek. Dit wordt gezien, maar draagt
verder geen enkele betekenis in zich. Eén Bewustzijn
stroomt door al deze miljarden vormen en wat daarin,
inclusief in deze, gebeurt, heeft geen enkele betekenis. Er
is hier geen keuze, slechts het pure keusloos gewaarzijn
van stromend Bewustzijn. Tony De Mello noemde het
“volhartige samenwerking met het onvermijdelijke”.
Daar gaat ie dan.
Veel van wat er gebeurde in het oerwoud werd ‘ervaren’,
en dus zou er over gedacht kunnen worden, herinnerd
worden, en over gesproken worden. Diepe, transformerende ervaring. Prachtig. Geest verheffend spul. Mooi.
Grote piekervaringen soort spul. Je weet vast wat ik
bedoel. Genoeg om het alle jezus z’n leven (the living
be’jesus) uit het david construct te branden. Vooruitlopend zou dat er nu van gezegd kunnen worden.
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Er kon over gesproken worden, maar slechts met tegenzin en met veel misbruik van de grammaticale regels en
de bedoelde betekenis van woorden.
Maar toen kwam er een tijd dat dit allemaal ophield, toen
het ervaren ophield, en daar wordt het onbetrouwbaar.
Omdat het david construct ook ophield. Maar dat is natuurlijk onzin… david is er nooit geweest.
Kijkend naar de verslagen van net daarna, was dat nogal
wartaal. Wijzend naar het onuitspreekbare, uitmondend
in “blablabla”. Het toont zich alles als het oneindige maar
vanuit dit perspectief nogal verknipte gevoel voor humor
van de Helderheid, voorbij het licht dat we Bewustzijn
noemen. “Hé, kijk eens, we hebben alle andere combinaties al geprobeerd: vele jaren van voorbereiding en dan
verlichting; vele jaren van voorbereiding en dan geen
verlichting; vele jaren van voorbereiding en dan bijna
verlichting, maar hoepsa, oh sorry, niet echt. Hier is er
eentje die we niet zo vaak doen: wat dacht je van volledige realisatie, volledig bewustzijn, poef, totaal zonder
enige voorbereiding, neem een eikel, een afvallige half-indiaan, een afvallige redde-het-niet-echt priester, gemartelde geest, timmerman uit de heuvels van Vermont, een
arme stakker die geen idee heeft wat er in godsnaam met
hem aan de hand is. Groot vermaak!”.
Je moet begrijpen, dat ik absoluut niets wist van dit
hele gedoe. Ik wist niet dat er een variant als de ‘zoeker’
bestond, laat staan dat ik wist van de subcultuur van
zoekers. Nooit iets van het jargon gehoord, kende geen
van de concepten. Ik had nog nooit gehoord van sadhana
of moksa of lila of samadhi en als dat wel zo was geweest
had ik waarschijnlijk gedacht dat dat saladedressings
waren.
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Geen categorieën of gedachtes om hier over na te denken. Absolute, zuivere, diepe, huiveringwekkende Genade die nergens op slaat.
Er zijn wat minder warrige notities, aanvullingen op deze
eerste verslagen, maanden later, nadat Bewustzijn medelijden kreeg en een bord met Advaita ideeën voorzette
aan wat er over was van het david construct. Die wil ik
met je delen, in bladzijden die volgen. Dat moment, de
knak, de knal, het onmiddellijke buiten-de-tijd waarin
het duidelijk is dat er eenvoudigweg een schouwen is
(nog niet wetende dat de correcte Advaita term ‘getuige
zijn’ is) van het david construct, van wat ik dacht dat het
‘ik’ was, niet alleen het lichaam maar alles daarvan, het
zogenoemde lichaam-geest-ziel-persoonlijkheid-entiteit
construct; onmiddellijk doorziend dat zoiets niet bestaat:
er is niemand thuis. Niets hier. Duidelijk geen ‘ik’, niet
iets dat ‘ik’ kan zijn. En het is nog duidelijker dat ‘ik’ niet
schouw, of de getuige ben. Het getuige zijn vult het universum en er is geen ding dat ergens is, er is geen waar
en er zijn geen dingen, geen wezens, geen entiteiten. Er
is slechts dit, deze dit-heid, Gewaarzijn, en dat is wat ‘Ik’
ben.
‘Een verschuiving van perceptie’ is een bruikbare zin,
maar… lieve moeder! Het is niet anders kijken of andere
dingen zien, er is geen ziener om te kijken. Zo dicht
als mogelijk gezegd: de waarneming komt niet van dit
lichaam-geest-construct.
En natuurlijk is tegelijkertijd al het bovenstaande pure
onzin, ontkend door de gelijktijdige realisatie dat er
helemaal niets gebeurd is. Zo dichtbij mogelijk als gezegd, is er met een soort terugwerkende kracht een
beleving van de gehele calamiteit. Niets verandert, omdat
gezien wordt dat het altijd zo is geweest: een verkeerde
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aanname stopt, een verkeerde aanname houdt op te gebeuren. Wat is er gebeurd? Niets. Er is altijd al niemand
thuis geweest. Deze dit-heid is wat ‘Ik’ altijd is. Grappig
dat er een tijd lang die net de verkeerde aanname moest
zijn, grappige ideeën over ‘tijd’ en ‘dingen’ en ideeën en
personen en wezens en david en het oerwoud en de Bron
en dat alles….
Nisargadatta Maharaj noemt het Doorgronden, maar
het heeft met begrijpen niets van doen. Een kennen, dat
niets van doen heeft met kennis.
Luister, dit is belangrijk. Er worden hier woorden en concepten gebruikt ter beschrijving. Maar of wat er gebeurde
in het oerwoud wel of niet overeenkomt met waar verschillende leraren, wijzen of tradities naar hebben verwezen in hun woorden of concepten weet ik niet, en kan me
uiteindelijk ook niet schelen. In essentie is dit niets dat
er is gebeurd volledig helder in zichzelf. Het relativeert
alles en wordt nergens door gerelativeerd.
Aan de ene kant is er alles: alles geweten, gevoeld, gedacht, geloofd, alles wat bestaat of niet bestaat, al het
mogelijke en het onmogelijke. Alles dat was, is, of er ooit
zal zijn, of er nooit zal zijn. Aan de andere kant is er dit.
En is alles niet. En dit is.
Of nog een ziel in het gekende of ongekende universum
dit ooit zal herkennen of niet is sinds het buiten-de-tijd
in het oerwoud voor eeuwig irrelevant. Ik kan dat niet
verklaren, omdat ik aan de andere kant tamelijk rationeel ben. Niet alleen is er geen twijfel. Het hele idee van
twijfel bestaat niet.
Het woord dat regelmatig oprijst is ‘vanzelfsprekend’,
maar dat is eigenlijk misbruik van een goed woord,
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omdat, als het gebruikt wordt in gesprekken, meestal
daarna de woorden op zijn. Niettemin. Wat recht voor je
staat, meer dan dat, wat je feitelijk bent, wat dit alles is,
waar men niet aan kan ontsnappen, wat niet anders kan
zijn, is vanzelfsprekend, zelfs in de gevallen waarin dit
blijkbaar niet gezien wordt.
Ach ja, hier had het kunnen eindigen. Ik probeerde het
uit te leggen aan enkele mensen (“blablabla”) maar zij
dachten dat ik gek was, dus hield ik er mee op. Werd er
toegekeken op hoe het david construct terugkeerde naar
het inslaan van spijkers. Badend in Helderheid, wat niemand zag. Verbazingwekkende, adembenemende genade.
Het grootste gedeelte van de tijd in tranen, spontaan en
niet te stoppen. Die david, hij heeft ze niet meer op een
rijtje, maar hij schijnt gelukkig gek te zijn, dus wat geeft
het. Altijd overal volmaakt Helder Stil Zijn, en geen-ding,
een niets, wat geen naam heeft (liefde en compassie en
bliss zijn pathetische schaduwen) voortdurend opwellend
en nu steeds gezien als niet vanuit het lichaam-geestconstruct.
III

H

et had daar kunnen eindigen. Maar toen kreeg Bewustzijn opnieuw medelijden, of werd hardhandig,
hetzelfde verschil, hardhandig medelijden, en stuurde,
helemaal buiten het script, het david construct naar een
cursus, wat leidde tot blootstelling aan een zeker dynamisch duo van zelfontworpen leraarschap van Advaita.
Mettertijd bleken ze bijna volledig uit ego te bestaan, helemaal wars van de regels van wat het spiritueel leraarschap inhoudt. Maar toch, redelijk glashelder en met een
knappe intellectuele greep uit de leer. Dus vanzelfsprekend, komende van nul op dat gebied, kon ik daar een
hoop leren. Vreemde ervaring, omdat een deel van wat ze
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zei tintelde, alsof ze ervan wist…. Maar vervolgens bleek
duidelijk van niet.
Gaandeweg kwam ik er beetje bij beetje achter dat er een
hele cultuur bestaat van blinden die de blinden leiden.
Dat er op ontelbare gelegenheden was gesproeid met het
getuige zijn, terwijl de ogen waardoor werkelijk gezien
werd, wisten dat dat niet zo was. Genoeg geschriften over
Boeddha-dingen, Rumi-dingen, Seng-Ts’an-dingen en
Ramana-dingen. Genoeg van andere dingen die dachten dat ze dingen waren maar dat niet zij het waren die
dachten, dat niet zij zagen (maar dat is juist de grap
want ‘zij’ zijn de Ik-heid die de Is-heid is van al het zien).
Die lezen en denken het te begrijpen, om dan, tussen de
momenten waarop het zien zich voordoet, hele structuren en systemen rond de theorie van het zien te ontwikkelen, waarbij sommigen door vele anderen gevolgd en
aanbeden werden omdat niemand het verschil kende.
Niemand kende het stomme verschil, dus zijn ze zo makkelijk voor de gek te houden!
Dus dat was vreemd. En ondertussen natuurlijk steeds
overal Volmaakt Helder Stil Zijn, voortdurend opwellend.
Er wordt gezegd dat als je een leraar nodig hebt je die
zult vinden. Dit gaat er natuurlijk van uit dat je in ieder
geval een leraar nodig hebt, hetgeen een uiterst dubieuze
aanname is. Het universum is gegrond in een je-moethet-weten, en voor het grootste deel hoeven we niet te
weten. Maar als, in het allesomvattende grote beeld,
het nodig is voor het lichaam-geest-construct om iets te
weten, dan zullen zij het horen, en op een manier dat
het beklijft. Dit kan op de manier van het vinden van een
leraar, of, men kan iets opvangen van een gesprek, of een
opmerking van een taxichauffeur, of eenvoudigweg, een
gedachte die oprijst. Hoe zou het anders kunnen zijn.
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Bewustzijn is alles.
In het oerwoud, hield alles op, hield david op, hield de
wereld op. Een tijdlang was er een ‘het in dit zijn’ en een
‘dit alleen te zijn’, zonder concepten of gedachten om
het in te kaderen. Toen was er het kennismaken de twee
eerder genoemden, en de ontdekking dat de ideeën waar
zij over spraken enigszins overeenkwamen met het onuitgesproken weten dat zich voordeed in het oerwoud.
Dan is er eenvoudigweg het volgen van het natuurlijke
spoor dat oprijst, en waarbij slechts de volgende stap
zich toont. Wat, uiteindelijk, alles is wat we te zien krijgen.
In ieder geval, net toen ik er achter kwam dat een basaal
intellectueel raamwerk zo ongeveer alles was wat ik van
deze twee kon leren, noemde ze in haar bijeenkomst de
naam ‘Ramesh’, naar wie ze verwees als een van haar
leraren.
IV

L

ang verhaal in het kort: internet zoektocht. The Final
Truth: via Amazon.com, wat volgt is verhaal. Alles verslindend wat Ramesh Balsekar tot dan toe had geschreven, om te ontdekken dat het veel hulpvaardiger was dan
alles wat ik sinds het oerwoud was tegen-gekomen. Het
vroege materiaal van deze gepensioneerde bankier klinkt
helder. Het schrijven is erg metafysisch, daarmee de
invloed van zijn eigen leraar Nisargadatta Maharaj reflecterend, en die van een eerdere schrijver, bekend als Wei
Wu Wei. Alles wat er van deze heren was te verkrijgen
werd eveneens gelezen, evenals wat er te vinden is over
en door Ramana Maharshi, de mystieke wijze uit zuidelijk India.
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Lezend en reflecterend realiseer ik me dat hoewel dit
niet-iets dat gebeurde in het oerwoud niet herkend of
verklaard kon worden door iemand uit de directe omgeving toen het gebeurde, er desondanks wel degelijk een
dergelijke context bestaat, een traditie waarin het zich
voordoen bekend is en herkend wordt. In een wereld van
spirituele hocus pocus en door elkaar gehutste derdehands verhalen, zijn er enkele, een handje vol, in wie er
een helder denken en schrijven is, over Wat is. Op voorwaarde natuurlijk dat men al weet waar het over gaat en
kan aanvoelen waarheen hun woorden wijzen. Letterlijk
genomen of op het eerste gezicht is het meeste van wat
ze zeggen allemaal onbegrijpelijk, noodgedwongen, gegeven de tekortkomingen van taal.
Ik werd geïntroduceerd in de tijdloze draad van de Leer,
de eeuwige wijsheid. Op een bepaald moment, midden in
dit gedoe is er de gedachte: soms is het een goed idee om
als je ergens nieuw bent, misschien iemand op te zoeken
en te spreken die daar al een poosje verblijft. Van de vier
die ik tot dan toe had gevonden als betrouwbare bron, is
Ramesh de enige nog levende, en in redelijk goede gezondheid, zeker voor iemand van midden in de tachtig
en die z’n hele leven in Bombay heeft gewoond. De eerste
paar ontmoetingen waren opmerkelijk behulpzaam. Er
wordt naar het verhaal gevraagd, en het verhaal wordt
verteld, het david construct vertelt wat er in het oerwoud
is gebeurd. Terughoudend, twijfelend, met woorden die
spontaan oprijzen uit de context van zijn leven, in een
poging te omschrijven wat gekend wordt als zijnde onbeschrijflijk. En daar is herkenning, bevestiging van
Ramesh. Dat wat er gebeurde in het oerwoud noemt hij
(in navolging van Wei Wu Wei en Maharaj) de volledige
Doorgronding, hetgeen in zijn traditie bekend staat als
ontwaken of verlichting. Tijdens een van de bezoeken,
geeft hij toe dat dit alles toch een beetje vreemd is, de
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manier waarop het is gegaan; geen goeroe, geen leraar…
maar dan was er altijd de Maharshi met zijn berg, dus…
een minimale schouderophaling, een enorme glimlach.
Hij is nogal zeker van zijn-niet-zelf.
Het vraagt enige overtuiging. De eerste reactie is een
instinctief terugdeinzen, en de oude angst voor speciaal
te zijn speelt weer op. En wat er ook voor vooropgezette
ideeën mogen zijn over wat ‘verlichting’ mag zijn, het
loslaten in die nacht in het oerwoud met de opwellende
Aanwezigheid zat er niet tussen. Tegelijkertijd is er een
gevoel dat dit is wat is. Er is niemand thuis. Er is herkenning, en tegelijkertijd heeft het geen enkel gevolg en
verandert er niets. Wat men (inclusief de Indiase goeroes)
er ook van mag denken of zeggen, en hoe behulpzaam dit
ook mag zijn, het onuitspreekbare valt niet te labelen. Er
kan geen eigendom aan worden ontleend, geen markering gemaakt van een concept, van een traditie.
Gedurende de weken, jaren, meerdere bezoeken, meerdere gesprekken. Onhandig in het begin; groot getwijfel,
niet weer conditionering, hangt in de lucht. Tijdens sommige bezoeken en bijeenkomsten zegt Ramesh herhaaldelijk dat volledige Doorgrondig er is, en word ik na afloop nagezeten door anderen in de groep van zoekers die
naar de ochtend gesprekken komen. Of juist tegenovergesteld, gemeden. Dus is er vaak een achterover leunen,
incognito tussen de erbarmelijke zoekers, maar gelukkig
in de wijdere en diepere altijd opwellende Helderheid.
Als er al een ‘doel’ is voor deze bezoeken, is het iets dat
ik slechts een ‘achterstevoren proces’ kan noemen: in
het oerwoud kwamen de antwoorden voor de vragen, dus
werd deze tijd doorgebracht met het vullen van de stellen
vragen naar het antwoord, om het raamwerk van Doorgrondig te doorgronden, nadat het gebeurd was.
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V

N

ou, dat is wat er gebeurde in het oerwoud. En in
Bombay. Niets gebeurde er.

Wat wordt gezien kan nooit worden niet-gezien. Het is
allemaal zo volmaakt eenvoudig. En altijd overal Volmaakt Helder Stil Zijn. Een niet-iets, dat geen naam
heeft: Opwellend, voortdurend. Nu gezien, altijd gezien,
niet vanuit dit lichaam-geest-construct. En het spreken
erover, als het zich voordoet, lukt niet, en het schrijven
erover, het zou slechts schijnen, lukt niet. En ik ben hier
heel precies, me dondersgoed bewust van de moeilijkheid
die dit opwerpt.
Het was Wayne Liquorman, in zijn voorwoord bij
Ramesh’s Bewustzijn Spreekt, die helaas jammerlijk
moest vaststellen dat: “Het incident van verlichting op
zich niet noodzakelijkerwijs het vermogen in zich meedraagt om over het daarmee verbonden doorgronden te
communiceren”.
Daarin heeft hij helemaal gelijk. Ik ben geen leraar. Er is
geen interesse om les te geven, en het lichaam-geest-construct heeft er niet de vaardigheden of kwalificaties voor.
Vanuit het perspectief van iemand die verstand van deze
dingen heeft is wat je hier in je handen hebt een zeer
ruige, lompe, afvallige, deels-Indiaanse (verkeerde soort
Indiaan) timmerman uit de heuvels, totaal gespeend van
iedere soort van ‘bedreven middelen’, met een wat betreft
de materie slechts beperkt intellectueel bevattingsvermogen, zonder de training of discipline die zou kunnen zijn
opgedaan door jaren van meditatie en dienstbaarheid.
Om nu te zeggen dat het david construct nogal beperkt
is en nou niet direct op maat gesneden voor wat hier
22

gebeurt is onnodig vriendelijk. Behalve natuurlijk dat het
david construct exact hiervoor was ontworpen, op maat
gesneden en gemaakt. Bewustzijn heeft een sick-joke
gevoel voor humor.
Er is slechts dit. En dit zou een lachwekkende stelling
zijn als er iemand was om het op te eisen, maar die is er
niet. Er is slechts dit, en dit is helder.
Ik weet absoluut niets van wat dan ook behalve dit: weten, zien, begrijpen, het weten, zien, begrijpen wat niet
is, wat voorbij het menselijk begrip is, is hier gebeurd,
is hier. Nu gezien als niet vanuit dit lichaam-geest-construct. Onverdiend, ongezocht, zelfs ongevraagd, in ieder
geval niet hardop. Het is onuitspreekbaar, kan niet worden uitgedrukt, kan niet worden onderwezen.
Rumi had gelijk:
“Zoals zout oplost in de oceaan,
Werd ik opgeslokt in U
Voorbij twijfel of zeker weten.
Plotseling, hier in mijn borstkast
Rijst een ster op, zo helder
Dat het alle sterren naar zich toe trekt.”
En Ramesh heeft gelijk: het moet wel zijn wat hij ‘goddelijke hypnose’ noemt. Hoe kun je het anders verklaren?
Al deze lichaam-geest-constructen staan er naar te kijken, baden er in, zijn het, en kunnen het niet zien. Hoe
kun je iemand laten zien wat ze al zijn, vooral als het
niet-iets is en ze niemand zijn? Het is allemaal zo ongelooflijk eenvoudig. Er is duidelijk niemand thuis. AllesDat-Is, is Liefde voorbij liefde, Licht voorbij licht, Vrede
voorbij vrede. Vrijheid voorbij elk concept van vrijheid…
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gooi met woorden in hoofdletters naar ze, schreeuw tegen
ze, weeklaag met ze.
En de mensen krabben zich achter hun oor, zeggen dat
ze het niet snappen. “Nou, dat is nogal filosofisch…” zeggen ze; of, “Maar ik vind mijn verhaal leuk, ik vind mijn
drama leuk”, of, “Jee, wat klinken we weer Advaitisch
correct vandaag”. Allemaal afgeweerd, op verschillende
manieren, van het zien Wat Is. Zelfs devote zoekers, zeggen als ze horen ‘dit is een droom’, “Eh huh” en blijven
doorpraten. Niemand stopt, om te zien, om te zijn. Vergeef het het brute david construct, als het een duidelijk
gebrek aan belangstelling voor deze discussies ten toon
spreidt.
En Hafiz had ook gelijk:
“Geliefden, jullie proberen het wonder van de liefde
te leren kennen door gebruik van de rede, ik ben
doodsbang dat jullie de clou nooit zullen begrijpen.”
Of, door het gebruik van ervaring of gedachten of taal of
emotie, zou ik kunnen toevoegen. Het moet eenvoudig
worden in-gezien.
Uiteindelijk, is er waarlijk niets te zeggen. De droom gaat
door; en er is een teruggaan in de droom (niet als keuze,
maar omdat dát, schijnbaar, is wat er zich voordoet in dit
droomconstruct) met het volle besef dat het een droom
is. Maar je kunt van het Ik-Ik (het droom construct dat
zichzelf niet als iets bestaand ziet, (vert.)) niet verwachten
dat het iets hiervan serieus neemt.
En die kluizenaarsgrot lijkt nog immer heerlijk. Niets nodig. Het is zo compleet onbelangrijk dat er iets gebeurt,
dat hier iets van komt.
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Geen noodzaak, geen vereisten, geen mandaat, geen rol.
Eenvoudig, doodeenvoudig.
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4.
Proloog
“Ik kan je verzekeren dat er niet zoiets
bestaat als God.
Er niet zoiets is als de schepping,
En er niet zoiets is als het universum.
Dus is er niet zoiets als de wereld,
En is er niet zoiets als jij.
Er is niet zoiets als ‘Ik’.
Wat blijft er over?
Stilte!”
– Robert Adams

I

M

en zou kunnen zeggen dat de realiteit helemaal
niet is wat het lijkt te zijn, en dat zo ongeveer het
hele menselijk ras functioneert onder een massale hallucinatie. Men zou dit kunnen zeggen, maar dat zou zeer
onjuist zijn omdat het idee dat er een menselijk ras is, en
het idee dat er ‘iemand’ zou zijn om dat te zeggen, in feite
beide onderdeel zijn van de hallucinatie. De dingen die
we personen of menselijke wezens noemen, samen met al
het andere dat we ofwel kunnen bedenken ofwel ervaren
met de zintuigen, zijn feitelijk illusoire verschijnselen in
één oneindig Bewustzijn, dat alles is wat er is.
26

Hoe gaat ie tot nu toe? Dit klinkt zo ongeveer als een
uiterst paranoïde samenzweringstheorie, of niet? In feite
klinkt het zo vergezocht en zo tegen alle dagelijkse ervaring en gezond verstand in, dat de meeste mensen die
dit zouden horen het buitengewoon krankzinnig zouden
noemen, erom zouden lachen, hun schouders zouden
ophalen en overgaan tot de orde van de dag.
En toch vertellen zowel onze geschiedenis als onze religieuze en filosofische tradities ons, zo ver als zij terug
gaan, dat er beschrijvingen zijn van de enkele ‘menselijke wezens’ die er van overtuigd waren geraakt dat dit
fantastisch klinkende scenario in feite de waarheid is.
En ook beschrijvingen van hun pogingen deze overtuiging met anderen te communiceren. In feite zijn dergelijke visionairs en buitenbeentjes de grondleggers van
het grootste deel van ‘s werelds religieuze en filosofische
tradities. Slechts enkele van deze tradities maken nu
nog steeds aanspraak op deze ideeën als onderdeel van
hun tentoongespreide leringen of praktijken. Maar een
beetje research onthult dat zij er in het begin waren, in
de ideeën of ervaringen of visies van de persoon rondom
wie de traditie werd gevormd of in de geschriften van het
begin.
Maar opnieuw klopt dit verhaal niet, omdat opnieuw het
idee dat er een ‘persoon’ als individu was wiens individuele ideeën of ervaringen het begin waren van een traditie,
zelf een onderdeel is van de illusie. Zoals je ziet ligt hier
zoiets als een communicatieprobleem.
Probeer er zo naar te kijken: Stel, omwille van het argument, dat het voor iemand mogelijk zou kunnen zijn om
tot het inzicht te komen, te weten te komen, voorbij twijfel overtuigd te zijn, dat alles wat we beschouwen als ‘realiteit’ in feite een door de geest gegenereerde fantasie is,
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en dat deze illusie alle ideeën en woorden en ervaringen
en waarnemingen zowel als de dingen die we beschouwen als menselijke wezens die deze ideeën en waarnemingen hebben omvat, en voor een moment te overwegen
dat zo’n persoon niet eenvoudigweg krankzinnig is, maar
hoe dan ook, dingen ziet die anderen niet ziet, hoe kan
in een dergelijk geval zo iemand met anderen communiceren wat hij of zij ziet, terwijl ze weet dat ook zijzelf, alle
anderen en ideeën of woorden die gebruikt zouden kunnen worden om te communiceren, ook zèlf onderdeel van
de illusie zijn en daarom nogal ineffectief?
Welke analogieën, welke metaforen of woordkunstjes
zouden er gebruikt kunnen worden in de poging dat over
te brengen, wat voorbij ligt aan dat wat er over te brengen valt? Dingen zoals ‘het is als licht maar het is geen
licht, zo volledig voorbij licht dat het niet kan worden
gezien’, of, ‘het is de volheid van wat alles is, hetgeen volledige leegheid is; het is wat je reeds bent hoewel je het
niet kunt zien’, of eenvoudig, ‘Ik-Ben-Dat’.
En natuurlijk, als je enigszins thuis bent in de mystieke
of esoterische tradities van de wereld zul je herkennen
dat dit nu precies datgene waarvan is opgetekend dat
Gautama Boeddha, Jezus van Nazareth, Rabbi Bal Shem
Tov, Jalahuddin Rumi, Adi Shankara, Meister Eckhart,
Seng-Ts’an, Ramana Maharshi en verschillende andere
Zen, Christelijke, Chassidische, Soefi, Taoïstische, Advaitische en andere ‘spirituele leraren’ dat hebben gezegd.
Luister alsjeblieft zorgvuldig; dit volgende stuk is belangrijk. Het is het tegenovergestelde van wat je altijd verteld
is, en wat je verteld is, is niet waar. Waar het hier om
gaat is uitermate eenvoudig. Het is niet de complexiteit
of de ingewikkeldheid dat het zo moeilijk maakt erover te
communiceren of het begrijpen. Het is heel eenvoudig en
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heel gemakkelijk. Het is alleen zo compleet wars van wat
er wordt geloofd, en met hoe ervaring gewoonlijk wordt
geïnterpreteerd, dat het denken het niet kan bevatten.
Er bestaat een overeengekomen, consensus realiteit die
door vrijwel het gehele menselijk ras wordt gedeeld. Deze
wereld bestaat al een poosje, en is zeer oud. Deze wereld
kom je binnen door geboren te worden als een individu,
je groeit, leert, ondervindt het leven, en gaat dood. Er is
enige onenigheid over wat er daarna gebeurt, behalve
dat voor alle anderen, het leven doorgaat – totdat ook zij
dood gaan. Iedereen denkt dat hij dit – of een plaatselijke
variant erop – weet. Maar in feite is dit niet iets dat je
wist toen je geboren werd. Jij hebt dit geleerd. En iedereen heeft dit geleerd waarmee het een bijna universeel
gedeeld idee is. Maar dat iedereen het gelooft maakt het
nog niet waar..
Vanuit eeuwigheid, zonder tijd, Ben Ik, de ongeborene.
Net zoals een droom op een bepaald punt in de slaap
begint, verschijnt hier op een ‘bepaald punt’ Dat wat Ik
Ben als Bewustzijn, en komt de wereld tot bestaan. Ik
doe m’n ogen open, en er is de ervaring van het blijkbare
lichaam-geest-construct. Na een periode van het ervaren, sluit ik mijn ogen: de wereld houdt op te bestaan, en
vanuit de eeuwigheid, Ben Ik, de ongeborene.
Wat kan er eenvoudiger zijn, of duidelijker?
Om de zoveel tijd komt er iemand voorbij die de mensen
dit probeert te vertellen, maar de consensus is moeilijk te
doorbreken. Die is zelfbevestigend en heeft ingebouwde
manieren om afwijkende kennis onschadelijk te maken.
Een van de manieren is om de afvalligen voor ‘gek’ te
verklaren. Een andere, even effectieve manier is om ze
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mystici te noemen. Want in beide gevallen blijft de consensus realiteit overeind.
Dus werkt de leraar met vreemde verhalen, parabels, metaforen, handelingen, worden er uitspraken gedaan en de
volgende dag meteen weer tegengesproken. In een poging
iets te doen aan de weerstand. Wanneer je een van de
uitspraken van de leraar letterlijk opvat, ben je bezig te
zoeken naar waar die uitspraak naar schijnt te verwijzen, naar iets binnen de consensus realiteit, en dat was
niet de opzet. Dat is waarom men gewoonlijk, als men
van deze persoonlijkheden iets wil leren, een poos bij hen
verblijft: maanden, jaren, en daarbij hun tegensprekingen en woorddraaierijen en paradoxen en klaarblijkelijke
gestoordheid voor lief neemt. Totdat er genoeg van deze
tegenstrijdige invalshoeken zijn geabsorbeerd en men in
staat is om vanuit een soort gemiddelde daaruit als het
ware verder te kijken, tot een punt waarop dit zou kunnen samenkomen, voorbij alles wat begrijpelijk of voorstelbaar is.
II

E

r zijn er die op deze wijze hun leven doorbrengen,
aan de voeten van een dergelijke leraar, maar dat is
niet wat er in dit geval gebeurde. Niettemin zijn de bladzijden die volgen een getuigenis van wat er gebeurt als
‘Wat Is’, dat wat niet kan worden onderwezen, wat voorbij de consensus realiteit der dingen ligt, voorbij ideeën,
gedachten, ervaringen en zintuiglijke ervaringen, als dat
ineens en spontaan is gezien of doorvoeld; wanneer alles
van deze zogenaamde realiteit is gezien en begrepen is
als een illusie, als de aard van een droom.
Vanuit brede consensus zou men zeggen dat ik met wat
hierna komt verwijs naar een ‘eerste persoon’ getuigenis,
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maar nou juist daar lopen we weer, zoals je ziet, aan tegen dat kleine probleem met woorden en ideeën en communiceren. Deze ‘eerste persoon’ waar dit verhaal naar
verwijst is duidelijk een onderdeel van de illusie, een
onbelangrijke passant in de droom, en op geen enkele
wijze verwijzend naar een werkelijk bestaand individu
wie dit alles is overkomen of gedacht heeft of naar wat
dan ook verwijst. Tenslotte, als je ‘s nachts in slaap valt
en je droomt dat je droomt dat je over de bergen vliegt,
zou je dan, als je wakker werd, zeggen dat er ‘s nachts
werkelijk iemand over de bergen is gevlogen? Hoe levendig die droom ook was, de personen, het verhaal, de
gebeurtenissen, het ‘gebeuren’, was, in de begrippen van
de wakende realiteit, allemaal fantasie.
Deze analogie van een droom, en het wakker worden
uit een droom, is er een die regelmatig terug zal komen.
Het is een beeld dat gebruikt is door velen die dit willen
uitleggen, het willen verkennen of er gewoon over willen
praten. Het is een van de beste analogieën die er over
bestaan, maar natuurlijk is het wel slechts een analogie.
Het wordt alleen gebruikt voor illustratieve doeleinden,
Als je het letterlijk zou opvatten blijft er weinig van over
en slaat het nergens meer op.
Als de misvatting van het opvatten van de droom als werkelijk wegvalt, is er een plotseling, volledig en onomkeerbaar doorleefd besef dat er geen afgescheiden persoon
bestaat, maar dat dit slechts een verschijningsvorm is in
het spel van Bewustzijn, en dat functioneert in het stuk
of droom als een zogenoemd menselijk lichaam-geestconstruct. Dit organisme is slechts een verschijningvorm,
bestaand als een illusie, een gedroomd construct binnen
dat wat voorbij en vooraf gaat aan deze illusie.
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Naar dit ‘Dat Wat Is’ kan binnen de illusie verwezen
worden als Bewustzijn, of Aanwezigheid, Alles Dat Is, of
zelfs misschien (met enkele kwalificaties) als ‘God’. En
er wordt begrepen dat deze Aanwezigheid (om maar een
term te gebruiken) alles is wat er is, zodat alles wat er
wordt waargenomen eeuwig en altijd slechts Aanwezigheid is die wordt waargenomen als een (illusoir) iets.
Deze Aanwezigheid is wat er stroomt of vloeit, om het
beeld te gebruiken, door het lichaam-geest-construct, het
levend houdt, het van bewustzijn voorziet, zo bewust dat
het zelfs denkt, net als de meeste anderen dat denken,
dat het een individueel autonome entiteit is, een afgescheiden wezen dat zich bewust is.
Maar dat is het niet. Dat is de illusie. Er zijn geen afgescheiden wezens. Er is niemand thuis. Er is altijd slechts
Aanwezigheid dat door deze ogenschijnlijke vormen
stroomt en daardoor de illusie schept. ‘Ik’, ‘mezelf’, ‘david’, bestaat niet werkelijk, behalve als een verkeerd
begrepen idee, als een misleid en volledig conceptueel en
nooit ‘echt bestaande’ afgescheidenheid los van Bewustzijn, dat een illusoir afgescheiden zelf is binnengegaan.
En wordt er gezien dat dit Bewustzijn, deze Aanwezigheid, dit Alles Dat Is, is wat ‘Ik’ werkelijk ben.
III

P

roberen Wat Is te verklaren, binnen dat wat het niet
is (dat wil zeggen, proberen Waarheid te verklaren of
te beschrijven in termen en concepten zoals die vanuit
de illusie ter beschikking staan) is van begin tot eind
gedoemd om helemaal vruchteloos te zijn. Alles wat er is,
is zien, begrijpen, in Wat is, gedachteloos, in woordeloos
Stil Zijn. Het is eenvoudigweg onmogelijk erover te communiceren.
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Waarom dan alle moeite van het proberen? Goede vraag.
Alles wat ik kan zeggen is, net als het Doorgronden zelf,
net als het ‘leven’ zelf, dat de pogingen tot communicatie
ongezocht komen, ongevraagd, ongewild, zonder dat er
een proberen of iets van doen is.2
Wat er nu volgt is een conglomeratie (samenklontering)
van allerlei rare stukjes van geschreven verslagen,
e-mails, brieven, antwoorden op vragen, losjes uit het
geheugen gereconstrueerde gesprekken, en af en toe
slechts het zitten aan de computer en te typen. Het
meeste is nogal ruw en ongepolijst. Het is alles simpelweg Bewustzijn, stromend door een lichaam-geest-apparaat dat volledig ontdaan is van enig individueel zelf.
Waardoor er geen bijzondere aanspraak wordt gemaakt:
hetzelfde geldt overigens voor Bewustzijn dat door het
lichaam-geest-construct apparaat stroomt waarvan jij
denkt dat ‘jij’ dat bent. Waarschijnlijk denk jij dat jij dit
aan het lezen bent. Ik kan je verzekeren dat dat dat niet
zo is. Het lezen voltrekt zich, maar er is niet zoiets als
een ‘jij’ die dat doet. De ‘jij’ waarvan je denkt dat jij die
bent, bestaat domweg niet. Welkom bij Alles Dat Is.
Ik ben me er volledig van bewust dat wat er nu volgt
soms moeilijk te lezen en te volgen is. De woord- en
spellingscontrole liep helemaal vast op dit document. De
basale regels van de taal zoals grammatica, hoofdletters,
punten en komma’s en zinsbouw zijn allemaal opgerekt
en misvormd in een poging om, weg van hun gebruikelijke toepassing, te wijzen in de richting van het beslist
ongebruikelijke.
Daar is niet zo veel aan te doen. Er is geen intentie om
tegendraads te zijn: met reden worden woorden op een
rare manier gebruikt; want daarmee komt het zo dichtbij
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als maar mogelijk is in de buurt. De tekst in deze versie
is door vele lezers vele malen proefgelezen en op spelling
gecontroleerd. Als er kromme zinnen zijn, met rare punctuatie of woordgebruik, is dat zeer waarschijnlijk dan ook
met opzet, om het betekenis te geven, en juist die betekenis die (wellicht subtiel) verschilt van als het ‘volgens de
regels’ was gedaan.
Vaak loopt de tekst niet lekker; is die regelmatig met ongebruikelijke woorden en zinnen in stukjes gehakt waar
voor de hand liggender taalgebruik veel vloeiender zou lezen, maar het is onvermijdelijk. Je zult allerlei momenten
vinden waar het taalgebruik zichzelf lijkt tegen te spreken met wat eerder werd gezegd. Gegeven de beperkte
mogelijkheden van de taal is dit eveneens noodzakelijk.
Vele onderwerpen worden opnieuw aangeroerd, en soms
lijken het wel herhalingen. Beschouw de herhaling als
een uitnodiging om er dieper op in te gaan, om er doorheen en er voorbij te zien. Vergeet niet dat deze woorden
worden gebruikt om voorbij zichzelf te wijzen, en dat dat
wat er de eerste keer uit wordt begrepen zelden de diepste of volledige betekenis is.
En weet dat geen van de aangedragen beelden of ideeën
of concepten op zichzelf waar zijn of zelfs maar direct
naar Waarheid verwijzen. Het zijn slechts pijltjes ‘in de
richting van’.
De reden dat niets wat hier is uitgedrukt de Waarheid
kan zijn is omdat concepten, gedachten, en taal allemaal
inherent dualistisch zijn, terwijl dat wat zij proberen uit
te drukken dat niet is. In dualiteit is er voor elk object
een subject, voor ieder beter een slechter, voor ieder
waar een onwaar, net zoveel helderheid als verwarring,
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zowel liefde als haat, stilte en beweging, volmaakt en onvolmaakt, volledig en onvolledig.
Dat is waarom de meesters altijd graag verwezen, en nog
steeds graag verwijzen naar ‘Neti, Neti’. Niet dit, niet dat,
niet de ene en ook niet de andere kant. In dualiteit, en
daardoor in taal, is er altijd de keerzijde, het tegenovergestelde, dat vervult of aanvult en dat net zo onwaar is.
Inherent dualistische taal wordt hier op een merkwaardige manier gebruikt om te verwijzen naar wat dualiteit
overstijgt: ‘Liefde’ voorbij liefde en haat, ‘Stilzijn’ dat niet
het tegenovergestelde is van beweging; ‘Volmaaktheid’ die
niets van doen heeft met volmaakt of onvolmaakt.
Traditioneel wordt, precies om die reden, naar het onderricht hierin eerder verwezen als een verzameling ‘aanwijzingen’ dan een verzameling ‘waarheden’. En om dezelfde
reden is er een voorkeur voor aanwijzingen naar wat
‘Alles Dat Is’ niet is, in plaats van aanwijzingen in een
poging te definiëren wat het is. Neti, Neti.
Al deze dingen, en alles wat op de navolgende bladzijden
geschreven is zijn slechts concepten, opborrelende gedachten vanuit een door het denken gegenereerde illusie,
en als zodanig enorm beperkt en inherent afgezwakt.
In feite is het, eerlijk gezegd, allemaal waardeloze onzin.
Tenslotte zitten alle ideeën, alle ervaringen, alle woorden, alle boeken, alle leringen er per saldo toch naast.
Uiteindelijk is alles wat er is, een volledig laten gaan en
een aan alles voorbij gaan, gaande, volbracht, voorbij
alles. Dan houdt alles op, is alles er nooit geweest, en is
er slechts Doorgronden, en de Vrede die aan al het doorgronden voorbijgaat.
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Als je hoort dat er niets is wat je kan doen om dit voor
elkaar te krijgen of tot stand te brengen, zal er een moment van frustratie zijn. Maar dit zal, net als alles, gedachte, of ervaring, slechts tijdelijk zijn. En gelukkig
maar, want het was toch al niet ‘aan jou’…
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TWEE

Abrupt,
ineens,
Moeiteloos,
vanuit stilte.
Een droom.
Een beweging.
Ontwakend tot
het Ware.

5.
Het oerwoud, deel I
“Open je verborgen oog en kom,
keer terug naar de wortel van de wortel,
van je eigen Zelf!”
– Rumi

I

T

enslotte een laatste loochening, een noodzakelijke
ook, nog voordat we aan het verhaal beginnen. De
taak hier is om te vertellen wat er gebeurde in het oerwoud. Er is geen reden om dit te doen, het verhaal heeft
geen ‘zin’. Over het Doorgronden zelf kan niet gesproken
worden, slechts naar verwezen. Vertellen dat het inhoudt
dat alles door dit lichaam-geest-construct gebeurt, is
alles wat er nu mogelijk is. Te spreken over de ervaringsfeiten in de droom die leidden tot het tevoorschijn komen
van de perceptie, van de realisatie, het ontwaken uit de
droom en die dit alles omringden is zonder betekenis, het
is alleen maar nog meer droomverhaal.
Er zijn er die hebben gevraagd dit verhaal te vertellen,
misschien om het voor zichzelf te evalueren. Waarom
niet, dus hier volgen de omstandigheden die die gebeurtenis omringden. Uiteindelijk is alleen het Doorgronden
zelf dat van waarde is, niet het verhaal van het lichaam38

geest-construct. Maar goed, er is om gevraagd, dus hier
komt het. Dit is wat er gebeurde in het oerwoud. So
what? Wie kan dat wat schelen?
Toen Ramesh Balsekars boek Who Cares? uitkwam,
merkte ik dat als ik deze titel ergens invulde, mijn vingers (gewoontedieren) zich onvermijdelijk verschreven
door twee letters om te wisselen en Who Carse? typten.
Er verschijnt iedere keer weer een glimlach, een klein
cadeautje van Bewustzijn. De titel van Ramesh’s boek is
niet om het even of zuiver retorisch bedoeld, maar meer
in de traditie van Ramana Maharshi’s “Wie ben ik?”, als
een vraag om te onderzoeken: “Wie is het die het wat
uitmaakt?”. Dus deze ook: “Wie is deze ‘carse’?”. Wie
inderdaad. Helemaal niemand, en wat maakt dat uit? De
geaccepteerde sociale norm is om het individu te benadrukken, de individuele persoon, de individuele inspanning, de individuele ervaring, het individuele verhaal.
Maar in feite staat er niets verder weg van het hebben
van welke betekenis dan ook.
Dus maak alsjeblieft niet de fout om dit alles te lezen
om iets uit te vinden over dit zogenaamde leven, of een
bepaald patroon of een bepaalde keten van oorzaken
te ontdekken. De volmaakte ontvouwing, de oneindige
uitdrukking in Bewustzijn is inderdaad volmaakt, inderdaad oneindig. Er is geen pad, behalve in terugblik; en
dan zijn er oneindig veel paden. Als je dit verhaal leest en
het toevoegt aan je verzameling verhalen over paden naar
verlichting, de overeenkomsten bestudeert en in kaart
probeert te brengen zal het verhaal van weinig nut zijn
en kan het zelfs een enorme belemmering gaan vormen.
Net als iedere oefening, elk werk, elk proberen, elk denken, elk boek; het enige waar het mogelijk behulpzaam
mee kan zijn is dat als je het je hele leven doet en je je
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uiteindelijk realiseert dat het geen waarde heeft, het je
nergens brengt. Vergeet het maar. De Tao die kan worden uitgesproken is niet de Tao. Het verhaal dat verteld
kan worden is alleen maar nog meer ruis. Wees stil. Wie
is die ‘ik’ die er is, in die stilte? Dat is wat je zoekt. Niet
dit. Lees het als vermaak in de droom, als je zo nodig
moet, maar laat je niet op een zijspoor zetten.
Het verhaal staat doorlopend bol van taalgebruik met
‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’. Zie je hoe dom dat eigenlijk is? Dat is
pure fictie. Er bestaat helemaal niet zo’n entiteit. ‘Ik’ is
een mythologisch idee. Het verhaal is verteld alsof het
iemand overkwam, maar er is helemaal niemand, niet
een iemand die die dingen zijn overkomen. De persoonlijke voornaamwoorden worden gebruikt als nu eenmaal
noodzakelijke afspraken over taalgebruik, maar zij refereren alleen naar het lichaam-geest-construct, dat
helemaal ontdaan is van een persoonlijk zelf om naar te
refereren. Zie je hoe inhoudsloos dit hele gedoe is? Wat
geeft het? Who carse?
Dit kan niet genoeg benadrukt worden: de eerste delen
van wat er in het oerwoud gebeurde bestonden uit een
reeks van ervaringen waarover dus gedacht, aan herinnerd en over gesproken kan worden. In dit geval waren
er wat men misschien diepe, transformerende, of zelf
dramatische ervaringen zou kunnen noemen. Maar men
moet zich bedenken dat dit gedeelte van wat er gebeurde
in het oerwoud, het voorbereidende deel, hoe diep en
prachtig dan ook, nog alleen slechts ervaringen waren,
ervaringen die zich voltrokken in of door dit lichaamgeest-construct. En in die zin voornamelijk zonder enige
betekenis. Droomgebeurtenissen in het droomleven van
een droompersoon hebben geen blijvende betekenis.
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Spirituele leraren maken soms de opmerking dat je jezelf
gelukkig mag prijzen als je geen dramatische spirituele
of mystieke ervaringen hebt. Misschien ben ik niet zo
gelukkig geweest; er waren ervaringen, en een deel daarvan heeft daar mee te maken. Dat is het script van deze
droompersoon. Het duidelijk zien dat ervaring wijsheid
noch doorgronding is, maar slechts de omstandigheden
waaronder ze zich wel of niet voor doen. Een ervaring van
ontwaken is niet Ontwaken.
En dus heeft het verhaal met wat er in het oerwoud gebeurde geen direct verband met wat er later gebeurde,
met wat we Ontwaken of Doorgronden noemen. De eerste
delen, de ervaringsdelen, de delen die er niet toe doen
(hoewel ze, natuurlijk, net als al het andere verder, hun
plaats hebben in de oneindige ontvouwing) kunnen beschreven worden alsof ze min of meer gebeurden. Naar
het laatste gedeelte, een onmiddellijke gebeurtenis buiten
tijd en zonder ervaring, kan slechts tussen de regels door
verwezen worden.
II

W

e hadden al verschillende dagen in het oerwoud
doorgebracht. We leefden in het Shuar dorp. Die
trokken door het woud, meestal met een dorpsoudste en
met een van hun vegestalistas, een medicijnman, kruidenspecialist. De ervaring van het reizen door Ecuador,
het binnengaan van het regenwoud zelf, en het leven met
en leren kennen van de mensen van dit kleine dorp waren doordrongen van gevoel van welzijn. Hoewel het natuurlijk allemaal heel vreemd en anders was, voelde het
oerwoud als erg bekend en welkom, alsof ik thuiskwam
in een huis dat ik vergeten was.
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Maar na een paar dagen kwam er een moment waarin dit
gevoel van welzijn abrupt wegebde. Op een dag, tussen
de middag en de vooravond in, veranderde mijn innerlijke staat van openheid en vertrouwen in een toenemend
ongemak, dat snel escaleerde naar serieuze angst en
toen naar volledige paniek. Ik wist zeker dat ik dood zou
gaan als ik daar niet onmiddellijk weg zou gaan.
Gegeven de situatie was er een rationele grond voor de
angst. Er waren een paar voorvallen geweest, een rakelingse ontmoeting met een kleine maar zeer giftige oerwoudbewoner, een onbelangrijker voorval tijdens een
van de trektochten, misverstanden met de sjamaan over
welke planten wel of niet eetbaar waren. Het werd wel
duidelijk dat kleine misstapjes zeer gevaarlijke gevolgen
konden hebben.
Toen ik familie en vrienden over deze reis had verteld
hadden de meesten me gewoon het beste gewenst, maar
vrijwel meteen kreeg ik twee telefoontjes met een andere
klank. Een familielid en een bekende, die elkaar niet
kenden en die me volledig onafhankelijk van elkaar belden, waren buitengewoon ongerust en probeerden me te
overtuigen om vooral niet te gaan. De twee vrouwen hebben beide intuïtieve vermogens welke ik in het verleden
op prijs had gesteld en had gerespecteerd. De ene had
een droom gehad en de ander had een sterk voorgevoel
van dat ik wel zou gaan maar niet zou terugkeren. Ze
voelden dat deze reis groot gevaar in zich droeg en probeerden me ervan te overtuigen om het te heroverwegen.
Ik heb hun bezwaren ter harte genomen maar na ampele
overweging uiteindelijk toch besloten de reis te maken.
Nu, me deze waarschuwingen herinnerend, versterkte
dat alleen maar de gedachte dat ik hier niet levend uit
zou komen.
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De geest ging hier mee aan de haal, voorbij alle redelijke grond, zoals de geest daar heel goed in is. Wat eerst
een avontuur van verkenning had geleken, leek nu, net
als het alles overwoekerende oerwoud, volledig uit de
hand te lopen. Ik was de kluts helemaal kwijt en er leek
geen uitweg. Er was een rustig gesprek met de reisleider
waarin me werd verzekerd dat ik de eerste dagen zeker
niet kon vertrekken, omdat de Cessna vanwege het weer
de eerste dagen niet op de grasbaan langs de rivier zou
kunnen landen. Het alternatief was natuurlijk dat ik me
van activiteiten zou onthouden en me zou opsluiten in
de bamboe hut die me was toegewezen. Maar iets verhinderde me die optie te kiezen.
Midden in deze opwellende buikpijn en de overtuiging
dat ik dood zou gaan als alles verder zou gaan zoals het
nu ging, was er ook een intense gewaarwording van dat
wat er hier gebeurde een ‘eens-in-je-leven-kans’ was tot
wat ik op dat moment zag als ‘heelheid’. Het gewaarzijn
was onnauwkeurig, in feite nogal verward, maar desondanks in stellige overtuiging dat welke spirituele kracht
me hier ook naar het oerwoud gebracht had, deze dit
had gedaan met het doel gelegenheid te bieden om tot
een diepe transformatie en genezing te komen van wat
ik toen beschouwde als mezelf, lichaam ziel en geest.
Terugtrekken in veiligheid zou betekenen dat ik deze
kans zou mislopen en het oerwoud zou verlaten zoals ik
gekomen was: een tegenstrijdige, rusteloze en getergde
ziel. Die mogelijkheid riekt naar mislukking en zinloosheid: wat zou het nut van veiligheid zijn, bereikt tegen
die prijs?
Het conflict kwam tot het meest intense punt tegen de
vroege avond. Ik liet het avondeten voorbijgaan en zat
daar in het aangebouwde langwerpige deel, langs het
smeulende kampvuur in het midden te staren, naar
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buiten door de opening in de bamboe wand aan de overkant. Meteen daarbuiten begon het oerwoud, en de regen
viel langs de bladeren, het geluid ervan vermengend
met dat van miljoenen insecten, terwijl het regenwoud
snel weggleed in de avondlijke duisternis. De angst was
groot, zowel fysiek als mentaal. De geest ging aan de
haal met verschillende bijzondere manieren van sterven.
De pols was vol en snel, en het was niet alleen de toenemende duisternis die mijn tunnelvisie veroorzaakte. Ik
wilde wegrennen, maar de enige plek waar naar toe was
mijn hut, in smadelijke nederlaag. Dus bleef ik zitten en
staarde het oerwoud in.
Ter plekke werd de geest stil, het aan de haal gaan met
de scenario’s stopte en er kwam een nieuwe gedachte op.
Te midden van de paniek was het een kalme gedachte,
in de geest van; “Nou, als ik dood ga (en ik zal doodgaan,
is dat niet hier dan ergens anders, is het niet nu, dan
ergens later) dan is dat wat er nodig is, als dat vereist is,
dan is dit een goeie plek om te sterven, en een mooie tijd
om te sterven.”
Een goeie plek. Ik had me steeds heel erg thuis gevoeld
in het oerwoud. Bekend, gastvrij, voedend. Zo voor
de hand liggend in de kringloop van leven, sterven en
wedergeboren worden: een buitengewoon toepasselijke
plek om het lichaam te verlaten. En een mooie tijd. Er
waren minder losse eindjes in m’n leven dan gebruikelijk,
zaken beslommeringen waren afgerond en afgehandeld,
en er lagen nog geen nieuwe op de plank. Er was geen
relatie en er waren geen onopgeloste persoonlijke zaken
of verantwoordelijkheden. Deels op aandringen wegens
de zorgen van mijn zus en vriend, had ik zelfs een testament op m’n bureau achtergelaten toen ik het huis verliet. Als ik doodga (en natuurlijk ga ik dood), dan is dit in
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verbazingwekkende mate precies het goeie moment in dit
leven, dat dit gebeurt.						
Toen deze gedachte eenmaal was opgerezen, werden lichaam en geest helemaal stil, en rees er een gevoel dat er
een zeer krachtig en aardig iemand achter me liep en zijn
handen op mijn schouders had gelegd. “Prima”, dacht ik,
“Dit is helemaal goed”. Ik liet alles helemaal gaan en ontspande binnen dit nieuwe besef dat het hier en nu sterven van dit lichaam helemaal klopte en dat dit het was
waarom ik hier was. Dit was niet een loslaten van iets
dat ongewenst was, maar een volghartige aanvaarding en
vreugdevolle overgave aan wat juist en volmaakt was. Op
bepaalde momenten loste zowel het denken als de fysieke
symptomen van extreme vrees voor het leven helemaal
op en maakte ruimte voor zuiver vreugdevolle aanvaarding, die zelfs niet door de zekerheid van de naderende
dood konden worden weggenomen.
Maar het meest bijzondere aan deze transformatie was
wel dat het me nogal duidelijk was dat ik dit niet zelf
had gedaan of veroorzaakt of verdiend had. Op het ene
moment was de angst er intens en aanschouwelijk, het
volgende moment was er slechts het tegenovergestelde;
vrede en vreugde en helderheid, en waardering voor het
feit dat er zo goed voor me werd gezorgd door de onbekende kracht van ‘Geest’ dat zelfs de dood hier geregeld
en voltrokken kon worden op een toepasselijke en ‘volmaakte’ manier.
Toch was het duidelijk dat ik de angst niet overwonnen
had, ik had nog helemaal niets opgelost. Maar om nu
te suggereren of te beweren dat ik mijn angst had aanschouwd en door een of ander psychologisch proces was
doorgebroken naar de andere kant, zou, in deze context,
een bedenksel zijn geweest.
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Deze nieuwe hoedanigheid van lichaam en geest, van
overgave en aanvaarding, waren me zonder enige inspanning mijnerzijds in de schoot geworpen. Het was duidelijk dat als ik het van mijn eigen inbreng moest hebben, ik nog net zo makkelijk in de worstelende staat van
verlammende angst en ellende was geweest. Maar dat
was niet zo, en in plaats daarvan zat ik daar in zuivere
dankbaarheid en geluk en aanvaarding, als pure gift. Het
was verbazingwekkend. Pas veel later dat realiseerde ik
me dat mijn zuster, mijn vriend, en het intuïtieve gevoel
van paniek bij iedereen helemaal terecht was geweest. In
feite, geen enkele ‘mij’ kwam er levend vandaan.
Naar zou blijken, zou er nooit meer een individu met de
naam ‘david’ uit het oerwoud terugkeren.
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6.
		

Overgave
“Wat kan je van hieruit meenemen?
Je komt de wereld binnen met gesloten vuisten
en verlaat de wereld
met de handpalmen geopend”
– Kabir

E

en cruciaal element hier is het idee, het concept, van
overgave, en de onuitspreekbare Waarheid die erachter ligt, voorafgaand aan dat idee. De meeste andere
spirituele tradities, methoden van zelfverbetering, of wegen en manieren behandelen dit als een proces, iets waar
je aan werkt; het werken aan loslaten of het blootleggen
van dingen zo dat het kan wegvallen of verfijnd worden.
Maar net als altijd natuurlijk is de waarheid hier radicaal. Omdat ontwaken immers het verwerkelijken is dat
er hier niemand is om te ontwaken, is hier het loslaten,
de overgave van iemands totale individuele existentie.
Hier ontdekte ik hoeveel bhakti (het spirituele pad van
toewijding) er in mijn bloed stroomt, en waarin Rumi en
zijn Soefiwijze van overgave aan de Geliefde innig resoneert. Hier werd begrepen dat dit is wat ik probeerde te
doen, in blinde hopeloosheid natuurlijk, m’n hele leven
al. De wortel van de naam ‘david’ is Hebreeuws woord
met de betekenis ‘de geliefde’. Ik had het moeten weten,
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ik heb het altijd geweten. En ja, jnana (het spirituele
pad van kennis) is het andere deel van het bloed, met
de drang naar doorgronding en wijsheid. Toch lijkt het
natuurlijker om het Doorgronden te omschrijven als een
essentieel intuïtief zien en innerlijk weten. Het is doorgronden, zeker, maar op een manier die niets van doen
heeft met bergrijpen.
Non-dualiteit leraren benadrukken regelmatig dat er
geen randvoorwaarden zijn, dat er niet iets hoeft te zijn
voorafgaand aan het voltrekken van Doorgronding. Hierbij een levend bewijs. Toch, tegelijkertijd, is er ook deze
overgave: Essentieel, lijkt het; noodzakelijk. Toen in het
oerwoud, op het moment dat dit alles gebeurde, toen er
niets gebeurde, voltrok de overgave zich eveneens.
Net als het Doorgronden later, was het allemaal geschenk, onverdiend, niet toekomend, ongezocht. En
nu zie ik dat dit, ten minste voor dit lichaam-geestconstruct, noodzakelijk was om de rest te kunnen laten
gebeuren.
Hoe kan er Doorgronden zijn, zonder overgave aan het
besef dat men er niet is?
Tenslotte zijn uiteindelijk de overgave en de Doorgronding hetzelfde, zelfs al zijn ze aanvankelijk, in waarneming of ervaring, chronologisch afgescheiden. Het hele
concept van ‘de volledige Doorgronding’ omvat noodzakelijkerwijs overgave, want het begint met de toegeeflijkheid
aan ‘Uw wil geschiedde’ en het eindigt met het besef dat
men niet als individu bestaat.
Dus is er een gevoel dat het klopt dat bescheidenheid op
een bepaalde manier het kenmerk is van de ware wijsgeer en een intuïtief besef dat als iemand geen zelfspot of
gevoel voor humor heeft over wat zich allemaal voltrekt,
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het zeer onwaarschijnlijk is dat ontwaken zich heeft voltrokken. Zichzelf te serieus nemen zou een nogal duidelijk teken kunnen zijn dat er geen opgeven is geweest,
geen overgave, geen loslaten van het valse idee dat men
als individu bestaat. Twijfels over de authenticiteit van
bepaalde leraren komt meestal hier op neer: dat terwijl
ze uitstekend begrip hebben van de leer, nou juist die
volledige overgave aan het besef dat men als individu niet
bestaat, misschien niet heeft plaatsgevonden.
In dit fenomeen van dualiteit is er altijd de keerzijde,
het aanvullende tegengestelde dat het compleet maakt.
Mannelijk-vrouwelijk, Shiva-Shakti, jnana-bhakti, begrijpen-overgeven. Het ophalen van de neus voor het een of
het ander gaat voorbij aan de waarheid. Ondanks tradities die het tegengestelde beweren, kan er geen werkelijk
jnani zijn zonder werkelijk bhakti, kan er geen uiteindelijke doorgronding zijn zonder uiteindelijke overgave.
Bepaalde persoonlijkheden zullen proberen om het een
of het ander te vermijden, onder voorwendsel van een
hogere wijsheid, maar altijd ten koste van heelheid.
Er is een traditie dat jnana het hogere pad is omdat
bhakti afhankelijk is van het geloof in iets of iemand om
toegewijd aan te zijn, waar de jnani weet dat geen van
beiden bestaan. Want ware bhakti is zuiver toewijding
zonder object, en de ware jnani weet niets.
Jnana en bhakti, kennis en toewijding, doorgronden en
overgave, inzien en opwelling, geest en hart, kunnen niet
worden opgedeeld of tegenover elkaar worden gesteld,
omdat zij hetzelfde zijn.
“De essentiële basis van zelfrealisatie is het totaal
afwijzen van het individu als onafhankelijke entiteit,
of dit nu komt als een spontane doorgronding of
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door een moeizame bereikte opgeven van iemands
individuele existentie.”
(Ramesh)
Het kan gezien worden dat het pad van de bhakta dat in
toewijding tot overgave leidt, en het pad van de jnani dat
door kennis tot doorgronden leidt, elkaar ontmoeten in
de laatste stap. De overgave bij uitstek is de Doorgronding bij uitstek: de volledige Doorgronding is de totale
overgave aan de dood van het individuele zelf.
Jezus zei: “Slechts hij die zijn leven verliest zal het vinden”. Nogmaals: “Niet mijn, maar Uw wil geschiede”,
omdat duidelijk doorgrond is dat er geen ‘mijn’ is, geen
‘ik’ die kan willen. Het is de overgave van alle gevoelsmatige overblijfselen in het construct van de individuele
persoon, inclusief, hoe ironisch dat ook mag lijken, al die
soorten hoop en alle dromen en alle gebeden om ooit een
goed of beter mens te worden, of een mens die anderen
graag zouden mogen of liefhebben of zich toe aangetrokken zouden voelen. Het is de volledige overgave naar ‘Dit
is Alles Dat er Is’.
En ja, die uiteindelijke overgave, die totale Doorgronding,
is plots en gebeurt eenmalig, En dat eenmaal is nu. En
dat nu is oneindig.
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7.
		

Het oerwoud, deel II
“Licht zal op een goede dag u opensplijten;
zelfs als uw leven nu een kooi is….
Liefde zal voorzeker uw ogen wijd open doen
barsten
en doen ingaan in een onbeperkt,
bloeiend nieuw melkwegstelsel.”
– Hafiz

L

ater die avond, in het duister, toen ik op de mat op de
vloer van de bamboe hut lag, vermengden de stortregen en alle insecten in het regenwoud zich in een miljoen
geluiden en ritmes. Daar lag ik, in de stille vrede die een
paar uur eerder gekomen was. Ik wist niet wanneer en
het kon me ook niet schelen wanneer de onvermijdelijk
dood zou komen.
Er is een scheurende, zeurende lichamelijke pijn in
borstkast alsof m’n ribbenkast wordt opengescheurd.
Tegelijkertijd is er een tinteling helemaal boven in m’n
hoofd en het gevoel dat het topje van m’n schedel er
wordt afgepeld alsof er een pet wordt afgezet. Er is vrede,
tevredenheid, geen angst. Er is een gevoel van enorme
deining of explosie of uitdijing die het lichaam niet kan
bevatten. Er deint iets, draait om z’n as naar boven in
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het hoofd, naar ik weet het niet waar naar toe, naar
oneindigheid, terwijl mijn hart zich uitbreidt boven en
buiten mijn borst, uitwaarts, tot het eerst het woud vult,
daarna de wereld en dan het universum.
De oprijzende deining vanuit de bovenkant van het hoofd
wordt waargenomen, maar niet nagevolgd. Wat met de
aandacht gevolgd wordt is de uitdijing van het hart, omdat met de uitdijing van het hart, het ‘Ik’ gevoel eveneens
uitdijt. En tref ik mezelf aan in wat ik in mijn onwetendheid, zonder taal of categorieën, Aanwezigheid noem:
zich uitdrukkend in Helderheid, zoals licht, maar klaarder en helderder, voorbij licht. Niet wit of goud, slechts
absolute Helderheid. Levende Helderheid, stralend Alles
Zijnde Wat Is.
En er is een gewaarzijn, nogal vermakelijk, dat Aanwezigheid zich altijd al van ‘david’ gewaar is geweest, en ‘ervan
geniet’ dat ‘david’ genoeg ontwaakt is om dat te ervaren.
En is er een hartgrondig besef dat niets, absoluut niets
er toe doet. Alles wat ik ooit gedacht had, of ervaren had,
of ooit zou denken, of nog ervaren, was niets, een droom,
die er absoluut niet toe deed. Het was eigenlijk allemaal
nogal grappig. Ik lachte en huilde afwisselend, urenlang,
de hele nacht in de regen.
In dit deel van die ervaring in het oerwoud, kende ik drie
dingen omtrent deze Aanwezigheid, omtrent Alles Wat Is.
Drie dingen, en later, een vierde. De drie woorden die ik
op dat moment gebruikte waren:
Ten eerste, dat het Levend is. Geen levenloze wolk of
energieveld of zoiets; zelfs niet een ding dat leeft: het is
zuiver Leven, Levendheid, Bestaan.
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Ten tweede, dat deze Aanwezigheid Intelligentie is. Het
is alert, wakker en Gewaar; het is Wetende. Niet iets dat
weet, meer dat het het Wetende is.
Ten derde, dat de aard, de essentie, zuiver is, onvervalsbaar, eindeloos, onvoorwaardelijke Liefde, Mededogen,
schoonheid, opwellend. In deze Aanwezigheid, bevind ik
me in een staat van overdonderende dankbaarheid, bliss,
onvervalsbare Vrede, Liefde.
Maanden later, las ik over de drie Sanskriet woorden die
traditioneel gezamenlijk gebruikt worden in een poging
uitdrukking te geven aan deze Heldere Aanwezigheid, dit
alles Wat Is: Sat, Chit en Ananda.
Sat: Zijn. Niet iets zijn, of iets dat is; maar eenvoudig het
Zijn zelf, Zijn-heid. IK BEN die Is. Wat ik ‘Levend’ noemde.
Chit: Bewustzijn. Niet het bewustzijn van iets, slechts
eenvoudig, zuiver Bewustzijn zelf, Gewaarzijn. Wat ik
‘intelligentie ‘ noemde, weten.
Ananda: Bliss, Vrede, Opwellend.
Urenlang lig ik in deze Aanwezigheid. Er was een intense
ervaring van wat ik ‘doormaking’ zou noemen. Ik werd
mee teruggenomen door mijn hele leven, er werd gestopt
op de plekken van onopgeloste dingen of onaf gelaten
zaken. Dingen uit de kindertijd, uit relaties, oude pijn,
verlies, verdriet, veel van waarmee ik jarenlang eindeloos
te maken had gehad in vele jaren therapie. Ze werden
intensief herbeleefd, opnieuw ervaren, volbracht en losgelaten. Als er een klaar was verscheen de volgende. Die
nacht was er een oplossing en afsluiten van vele oude
wonden die eerder niet hadden kunnen genezen.
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De Aanwezigheid die voor het eerst op die nacht werd
ervaren, is sindsdien, daarna nooit meer niet ervaren.
Dit leven is een leven dat geleefd wordt in het Licht van
Aanwezigheid, altijd, het kan er nu niet meer niet zijn.
Dit gevoel van Aanwezigheid is allesdoordringend, dit gewaarzijn van Sat Chit Ananda, die Helderheid is. Het moment waarop het leek dat het hart zich vanuit de borstkas uitbreidde om het melkwegstelsel te vullen, werd de
Aanwezigheid die Alles Wat Is is voor het eerst ervaren
als een onmetelijke Helderheid, Licht voorbij licht.
Mijn ogen waren gesloten toen dit gebeurde, en de Helderheid was oneindig. Toen ik mijn ogen opende, was het
oerwoud donker, pikzwart zoals alleen het regenwoud
dat kan zijn, ver van ieder licht vandaan, en, beschermd
onder het dichte dek van grote bomen, zelfs van het licht
van de maan en de sterren. Met de ogen open, verbleef
de Helderheid op de achtergrond, nog steeds aanwezig
en nog steeds heel erg helder naar de achterkant van
het hoofd, er voor zorgend dat de ogen de duisternis voor
zich konden zien. Met de ogen gesloten leek de Helderheid mijn hoofd te vullen, maar meer eigenlijk alsof er
geen hoofd was, geen bamboe hut, geen oerwoud, geen
aarde, niets om deze Helderheid die alles is en alles omvat zelf te omvatten.
De eerste weken en dagen zette dit alles me op een verkeerd spoor en maakte het een beetje onzeker. Zodra de
ogen gesloten waren, was het veel helderder dan wanneer de ogen open waren, zelfs bij daglicht. Er waren wat
bijstellingen nodig om badend in deze Helderheid te kunnen slapen; het wordt alleen donker met de ogen open,
en zelf dan is er licht op de achtergrond. De Helderheid
is geen inert licht, het is Sat Chit Ananda, levend, ademend, wakker, liefde mededogen bliss opwellend.
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Ik heb het niet met veel mensen over de Helderheid gehad. Als dat alles was geweest wat er gebeurde die nacht,
had ik er misschien meer van kunnen maken. Maar tegen de achtergrond van wat er een paar uur later gebeurde was het eenvoudig wat het was, niet meer. Het is me
door mensen die er verstand van hebben gesuggereerd
dat het te maken heeft met het vrijkomen van Kundalini
energie. Ik weet niet veel van Kundalini; en het is veel
te ingewikkeld om er genoeg over te lezen om de omschrijving te bevestigen, het doet er niet echt toe. Al deze
dingen, golven van energie, Sat Chit Ananda, de helderheid, het doormaken en het genezen van oude wonden
was en is allemaal ervaring. Wonderbaarlijke, prachtige
ervaringen maar desalniettemin ervaringen en daarom
droomgoed, droom ervaringen van een droom persoon,
onderdeel van ‘alles’ dat niet is.
Er is een diepe dankbaarheid voor deze ervaring, voor
de Helderheid. Het is een voortdurende reminder en een
groot welbehagen. Het heeft het voor het ‘david’ lichaamgeest-construct onmogelijk gemaakt om ooit nog de
vergissing te maken de wereld van mystieke ervaring
en Sat Chit Ananda en de wereld van lichaam, de geest
en de zintuigelijke objecten van elkaar te scheiden. De
Helderheid is niet een of ander gebied dat slechts onder
bepaalde omstandigheden toegankelijk is: het is hier,
altijd, ontploffend in dit hoofd, het visuele functioneren
van dit organisme beïnvloedend. Het is een prachtig en
verbazingwekkend cadeau: nogmaals ongezocht, niet
toekomend, onverdiend.
Maar dit is allemaal droomgoed, en heeft niets van doen
met de Doorgronding.
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8.
			
		

Woorden schieten tekort

“Verlaat de cirkel van tijd
en kom binnen, in de cirkel van liefde.”
– Rumi

W

at zou je er voor over hebben om te weten, zeker te
weten, voorbij alle twijfel, dat alles werkelijk helemaal goed is, dat er geen reden is om bang te zijn. Dat er
geen reden is tot wanhoop of verlies of onzekerheid. Dat
alle pijn en zeer en kwaad dat we zagen in werkelijkheid
slechts een illusie is, en dat de meest prachtige dingen
die we ooit beleefden slechts een glimp zijn, een voorproefje, van wat werkelijk ‘waar’ is, en werkelijk van ons
is. Dat alles in orde is; dat alles volmaakt is zoals het is,
dat alles goed is. Dit is wat ik zie, en wat ik weet.
Nee, niets van dit alles drukt het goed uit, geen één daarvan klopt. De woorden kunnen niet anders dan de illusie
slaafs volgen. Het is niet ‘werkelijk van ons’, niet iets
dat we bezitten, maar meer wat we zijn; maar zelfs ook
dat niet, omdat er geen ‘wij’ is. Natuurlijk, ‘ik’ weet helemaal niets, en er is geen ‘ik’ om wat dan ook te zien, net
zo min dat er ‘iets’ te zien valt. Wat er geweten wordt is
absoluut helemaal onmogelijk uit te drukken of te communiceren. En uiteindelijk is het niet door ‘ik’ gezien of
geweten, het is wat ‘ik’ ben.
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De taal, en de concepten waarop taal is gebaseerd, schieten te kort. Deze Waarheid, deze Schoonheid gaat er per
definitie aan voorbij. (Voorbij in de zin van ontoegankelijk voor menselijke gedachten en ervaringen, hoewel het
natuurlijk duidelijk is dat er geen letterlijk ‘voorbij’ of
‘anders’ kan zijn). Het kan in zichzelf niet worden uitgedrukt, het kan alleen worden ‘geweten’. En zelfs dit weten is geen kennis, niet intellectueel; het heeft niets van
doen met rationeel begrip.
De mystici en dichters, heiligen en ontwaakte meesters
die er een glimp van hebben gezien of het weten zijn het
er allemaal over eens dat wat er gezien en geweten is,
onbespreekbaar, onuitsprekelijk is. Het te willen vatten
in woorden en concepten slaat de plank compleet mis.
Het wordt omschreven als dat wat ‘het oog niet heeft
gezien noch het oor heeft gehoord noch door het hart is
waargenomen.’ Het menselijk hart kan het niet omvatten, dus loopt dat over van onhandige pogingen om uit te
drukken wat voorbij expressie ligt, steevast vergezeld van
de waarschuwing dat al dergelijke uitdrukkingen, hoe
overweldigend de beschrijving dan ook mag zijn, het nimmer volledig kunnen omsluiten.
Aan het einde van het menselijk zien ligt de uiteindelijke,
opperste Waarheid, voor zover als er al zoiets bestaat
binnen ons buitengewoon beperkte zicht. Het kan niet
ervaren worden, niet over gedacht of gesproken worden
omdat het niet geconceptualiseerd kan worden. Onze
taal, de gedachten en concepten die de structuur van
onze taal vormen, zijn in de kern dualistisch, gebaseerd
op de relatie tussen object en subject. Het is onmogelijk
om ergens over te denken of te spreken en dit daarmee
niet het object te maken van het veronderstelde individuele zelf dat als ‘subject’ denkt of spreekt. Dus zodra taalkundig gestructureerd denken zich voordoet, is er een
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verlaten of zich afwenden van Waarheid, en is er een basale tegenstelde echte subject/object verhouding. Geen
enkel individueel zelf bestaat als subject: schijnbare
individuen bestaan slecht als objecten. De uiteindelijke
Waarheid bestaat helemaal niet als object, het is origineel, zuivere Subjectiviteit, en om er naar te verwijzen als
een object, wat men noodgedwongen doet door er over te
denken, en door er naar te verwijzen als ‘het’, zoals deze
zin dat doet, is buitengewone absurditeit.
Desalniettemin. Het weten kan niet worden bevat, en
loopt over. Dat wat aan het einde van het menselijk zien
ligt is op spontane wijze beschreven door velen die hebben gezien, met het gebruik van drie concepten, drie
woorden. Het zijn slecht concepten, slechts woorden,
en zitten er als zodanig volledig naast. Desalniettemin.
Zijn; Bewustzijn, Bliss. In het Sanskriet bekend als Sat
Chit Ananda. Zoals Wei Wu Wei opmerkte: “We kunnen
er niet voorbij kijken en geen weg leidt daar voorbij.” En
Nisargadatta Maharaj: “Je kunt er van uitgaan dat Sat
Chit Ananda het uiterste is van wat de geest kan beschrijven van de staat die niet beschreven kan worden.”
Dit is het dichtst tot waarbij de geest en concepten het
Zelf, Volledige Geest, Zuivere Subjectiviteit, Bewustzijn,
Alles-Dat-Is, Aanwezigheid, Opperste Waarheid, Ik Ben,
kunnen benaderen. Het is geen entiteit, geen persoon
of een ding, niet een ‘iets’. Het is zuiver Zijn, absoluut,
volledig gewaar Bewust-Zijn, overstelpende opwelling
Liefde-Mededogen-Bliss.
Omdat het voorbij woorden en denken en taal is, is het
ook voorbij ervaring. Ervaring wordt afgebakend door illusoire concepten, bouwwerken van ruimte en tijd, iedere
ervaring wordt afgebakend door onze zintuiglijke waarneming en heeft een begin, een midden en een einde. Dit
58

geldt voor lichamelijke, geestelijke en zelfs voor spirituele
ervaringen. Ze worden allemaal gestructureerd vanuit
en omvat door ons conceptuele raamwerk van ruimte
en tijd. Het Zelf, Aanwezigheid, uiteindelijke Waarheid,
is Voorbij Alles, buiten de structuur van ruimte en tijd,
en kan daarom niet worden ervaren. Maar toch kan het
gekend worden, Doorgrond, op een manier die zowel tijd
en ruimte overstijgt, ervaring overstijgt.
Dit is waarom over dit ontwaken of verlichting, dit weten of Doorgronden, door de meesteres en leraren wordt
gezegd dat het altijd onmiddellijk is, niet geleidelijk of in
gradaties. Geleidelijkheid of gradaties brengen tijdsduur
mee: te denken dat ontwaken zich gradueel voltrekt, is er
nog immer vanuit gaan dat dit aan het individu gebeurt,
die dat in de tijd ervaart. Ontwakend wordt men zich gewaar van het feit dat er geen individu is, en geen tijd. De
aard van Doorgronding ligt buiten de tijd, voltrekt zich
buiten de tijd en is er dus altijd, als voorsprong op het
tijdsgebonden bewustzijn, omdat het zich onmiddellijk
voltrekt, dat wil zeggen, geen tijd kost.
De basale functie van de menselijke lichaam-geestconstruct organismen is het opdoen van ervaringen. Dat
is het basale werkproces, waar de programmering om
vraagt, wat zich op natuurlijke wijze voltrekt: ervaren wat
er gebeurt in deze lichaam-geest organismen. Dus zodra
het Doorgronden zich in een lichaam-geest voordoet, zal
het ervaren hiervan optreden; dit lichaam-geest-construct zal schijnbaar een ervaring hebben, en een ervaring zal zich vormen, rondom dat voorval. Dus zal er een
wat genoemd kan worden ‘een ontwakende ervaring’ zijn,
ofwel de ervaring van doorgronding of verlichting.
Deze ervaring van ontwaken is niet het ontwaken. De
ervaring van het Doorgronden is niet het Doorgronden.
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Het is louter een menselijke ervaring, gevormd in het
lichaam-geest-construct rondom het zich voordoen van
het ontwaken, van het Doorgronden.
Het Doorgronden, het kennen van het Zelf, Aanwezigheid, uiteindelijke Waarheid, ligt buiten de menselijke
ervaring omdat het buiten tijd en ruimte ligt.
De ervaring van het zich voordoen van de Doorgronding, deze ‘ontwakende ervaring’, is niet Waarheid, het
is slechts een ervaring gevormd in het lichaam-geestconstruct, gelijk aan iedere andere menselijke ervaring.
Om deze reden kwalificeren de meesters en leraren zelfs
grootse en wonderbaarlijke spirituele ervaringen als
voornamelijk waardeloos en iets waar men geen acht op
moet slaan: fixatie op de ervaring zal slechts de aandacht
wegtrekken van de werkelijke Doorgronding3.
Desalniettemin. Het weten kan niet in een vat worden
gegoten en stroomt daarom over. In een poging het weten
uit te drukken, worden taal en concepten gebruikt, zelfs
hoewel dat slechts woorden en ideeën zijn en de plank
volledig mis slaan. In de poging het zien uit te drukken,
worden aspecten van de ervaring omschreven, hoewel de
ervaring van het zien slechts een ervaring is, en niet het
zien, niet de Waarheid.
Als Zelf, Aanwezigheid, of Wat Is in concepten wordt omschreven door gebruik te maken van de ideeën van Sat
Chit Ananda, Zijn-Bewustzijn-Bliss; wordt het ook vaak
verbeeld in termen van licht-ervaring. Het ervaren van
licht, of iets dat op licht lijkt, doet zich als een onderdeel
van de ervaring rondom ontwaken of Doorgronden vaak
voor, en daarom wordt het ver-licht-ing genoemd.
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Zelf, Aanwezigheid, Wat Is, wordt gezegd te zijn…
“….als de zon schijnend in de blauwe lucht, klaar
en helder, onbeweeglijk en onschendbaar … alles
verlichtend.”
(Tsung Kao)
“.. de verblindende straling van het grote witte
licht dat Sat Chit Ananda wordt genoemd en dat
er tevens ook helemaal niet is…”
(Wei Wu Wei)
“Zuiver is het, het licht aller lichten. Dit is wat de
kenners van het Zelf weten. De zon schijnt daar
niet, noch de maan en de sterren, de bliksem
schijnt daar niet, waar kan dit vuur dan zijn? Dit
schijnsel verlicht deze hele wereld.”
		
(Mundaka Upanishad)
“Op een dag gaf de zon het toe, ik ben slechts een
schaduw: ik wens je het oneindige gloeien te tonen!”
(Hafiz)
“Er was een licht dat helderder en helderder en helderder werd, het licht van wel duizend zonnen… Dit
glasheldere licht, waar ik het middelpunt en tevens
de omtrekt van was, dijde uit door het universum,
en…. dit licht scheen zo helder, en toch was het
prachtig, het was bliss, het was onuitspreekbaar,
onbeschrijflijk.”
(Robert Adams)
Hier is het begrepen, gezien, geweten, als allesomvattende Aanwezigheid, ervaren als Licht voorbij licht, klare
Helderheid voorbij ieder waarneembaar licht of glans, die
over-’al’ alles vult en doordringt, eenvoudigweg omdat
het Alles is Dat Is; er is niets dat het niet is. Het wordt
doorgrond en ervaren als Aanwezigheid omdat het de
ultieme Levendigheid van zuiver Zijn is, en het ultieme
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Gewaarzijn van zuiver Bewustzijn, en het is ‘Hier’, het is
wat ‘Hier’ is, het is Wat Hier Is, Wat Aanwezig Is.
En naar haar aard is het onbeperkt en onuitputtelijk.
Dit ultieme Zijn en ultieme Bewustzijn overspoelt voortdurend de opwelling van haar essentie, haar aard, dat
zuivere absolute liefde voorbij onze concepten van liefde
is: volledig mededogen, totale waarheid, ultieme schoonheid, Opwellend. Dit is wat er omschreven is als ‘bliss’,
niet een of ander groots lichamelijk orgasme of psychologisch genot maar allesomvattend onvoorwaardelijke
onbeperkte liefde, mededogen, dankbaarheid, Opwellend.
Deze overdonderende Schoonheid-Liefde-MededogenBliss is de kern van haar aard, de essentie, van de
Helderheid die Sat Chit Ananda is, en haar constante
Opwelling is Dit, alles hiervan, dat gekend is als de manifestatie, het geschapen universum, fenomeen. Deze ultieme Waarheid aan het einde van het menselijke zien is
niet iets ver weg, niet voorbij in de zin dat het iets anders
is:
“Maak in geen geval een onderscheid tussen het
Absolute en de bezielde wereld. Wat Bewustzijn ook
moge zijn, dat zijn ook de fenomenen.” (Huang Po)
Bewustzijn, Aanwezigheid, Al Dat Is, is niet statisch; het
is het oneindige veld van zuivere potentialiteit, de mogelijkheid tot alles, overlopend, opwellend uit zuiver Zijn,
het wezen van alles, in zuivere Liefde, de Liefde wat alles
is.
Woorden schieten tekort; maar men moet woorden gebruiken en ze dan uit hun bestaande verband halen, in
een poging hen zichzelf te laten overstijgen. ‘Liefde’ is
een term die staat voor een idee, een concept, dat in deze
context tot in het extreme inadequaat is. In de cultuur
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waardoor deze lichaam-geest-construct en worden geconditioneerd, wordt liefde opgehemeld als de hoogste waarde, maar we onderzoeken zelden wat we ermee bedoelen.
Net als de meeste van onze gedachten en waarden, wordt
het omgeven, beschermd door rumoerig denken om daarmee helderheid te voorkomen die leidt tot zelfonderzoek
dat kan leiden tot ontwaken, tot het doorzien van de mist
die over onze ogen is getrokken om ons blind te maken
voor de Waarheid.
In feite zijn onze ideeën over liefde veel meer gekleurd
dan we zouden willen toegeven, zoals we dat wel doen
bij concepten en gevoelens van betrokkenheid, bijzonder zijn, eigendom, uitsluiting, behoeftes, om dingen en
mensen geven, schuldgevoel. We beschouwen het geven
om als belangrijk, als iets van het hart. Maar geven om
is slechts betrokkenheid, angst, gehechtheid aan resultaat. Het is een misvatting dat we moeten geven om dit
illusoire bestaan, deze droom, of dat zaken er toe moeten
doen. Dit veroorzaakt slechts zorgen, angst, verwarring
en gevoelens van afgescheidenheid en schuld. Het doet
de persoon waar we om ‘geven’ geen goed, het continueert slechts hun eigen betrokkenheid in de droom. Dit is
geen liefde. Onze aanspraak tot liefhebben beperkt onszelf slechts evenals hen die we trachten lief te hebben.
Liefde is geen grond voor betrokkenheid. Liefde is neutraliteit; het is de werkelijke afwezigheid van oordelen,
censorschap, verlangen, zorgen. Het is onze ware natuur. Alles Dat Is. Aanwezigheid. Het is een herinnering
aan het gegeven dat niets er toe doet. Als men zich altijd
gewaar is de Aanwezigheid te zijn van deze Volmaakte,
onbetrokken, neutrale Liefde, is er ‘de Vrede die aan alle
begrip voorbij gaat’.
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Meister Eckhart, de Christelijke mysticus, zei dat:
“Je God liefde kan noemen, je kan God goedheid
noemen, maar de beste naam voor God is
mededogen.”
Zelfs het aan het concept ‘mededogen’ kan de betekenis kleven van medelijden, zorgen maken om. Maar de
Boeddhistische traditie heeft het woord gebruikt in de
betekenis van onbetrokken, onthechte openheid ten
behoeve van ‘het beste voor alle levensvormen’ zonder
enige gedachte er iets voor terug te krijgen. Als er geen
afgescheidenheid wordt ervaren, verdwijnt de liefde ‘voor
een ander’, tezamen met de haat ‘voor een ander’. Er kan
slechts zijn-in-liefde zijn, binnenin de liefde zijn, de
Geliefde. En als het wordt begrepen dat Dit Alles zich
ontvouwt als de volmaakte droom in Bewustzijn, de Opwelling van Sat Chit Ananda, is er geen noodzaak toe
dat iets anders is dan het is. Liefde wordt dan iets als de
neutrale houding van Wat Is, in Dankbaarheid, in Mededogen, In Aanwezigheid.
Het overweldigende gevoel is dat ‘dit alles’ gewoon is. Wat
we zien als de fenomenale manifestatie en het leven zoals
we het kennen, met alle ups en downs en genot en pijn
en schoonheid en gekheid; de volmaakte ontvouwing van
de droom van Bewustzijn, het voortdurend Opwellen van
de Helderheid die Sat Chit Ananda is, Schoonheid-LiefdeMededogen-Bliss; het is alleen maar. In Liefde.
Jij bent dat lichaam-geest-construct niet, net als ik dit
lichaam-geest-construct niet ben. Wat Is, (Wat Jij bent)
is Sat Chit Ananda, Bewustzijn, in wiens droom deze
lichaam-geest-construct en verschijnen. Als dit wordt
gezien, is er een ontwaken uit de identificatie met een
van de lichaam-geest-constructen in de droom4. Wanneer deze identificatie er niet is, hoe kan er dan twijfel
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zijn, angst, wanhoop, verlies, onzekerheid? De droom
ontvouwt zich Volmaakt. En de schoonheid en verwondering over de droom zijn verbazingwekkend, duizelingwekkend, gaan er niet in. Wat dit lichaam-geest-construct
allemaal overkomt kan niet worden bepaald door dit
lichaam-geest, door het construct in de droom. Wat dit
lichaam-geest-construct allemaal in de droom overkomt
kan de dromer, Wat Ik Ben, Aanwezigheid, Alles Dat Is,
op geen enkele wijze veranderen of beïnvloeden.
Alles is slechts, gewoon. Alles wat er is, is ten behoeve
van het leven, om door te gaan te gebeuren terwijl het
doorgaat te gebeuren, en dat er aanvaarding is van wat
er is, in een grondhouding van overweldigende opwellende Dankbaarheid. Om in die Mededogende openheid
in Sat Chit Ananda te zijn, dankbaar naar het Zijn-Mededogen-Opwellend-Bliss. Om te ravotten met Rumi en
Hafiz en Eckhart. Om in-liefde te zijn, in de Geliefde. Er
is niets anders. Wat kan er anders nog zijn?
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9.
Het oerwoud, deel III
“De Grote Weg heeft geen poort.
Er leiden duizend paden naar toe.
Als je door de versperring heen komt,
bewandel je het universum alleen.”
– Wu Men

D

e oeroude leringen uit India, de leringen van
Advaita, van zuivere non-dualiteit, van niet-tweeheid, kloppen precies. Ze kloppen omdat ‘s nachts, in het
oerwoud, in een bamboe hut in een inboorlingendorp in
het Amazone regenwoud honderden kilometers van welke
weg dan ook vandaan, in het donker, in de hevige tropische neerslag, in gezelschap van leraren en leringen die
heel erg verschillend zijn maar exact hetzelfde, ik wakker
werd uit een droom. Ik lig bloot in de naakte Aanwezigheid en er is anders niets. Zelfs geen ik die daar bloot
ligt.
Het lijkt alsof deze illusie werkelijk bestaat, deze droom,
maar het is slechts een rimpeling die oprijst aan de oppervlakte van de oceaan van de Ene, een droom de flikkert in Gewaarzijn. En niets is hetzelfde. Eenmaal gewaar van de droom, kan ik me er niet ongewis van zijn.
Geen ‘piek ervaring’, die komt en voorbijgaat met jou er
voor eeuwig achteraan hollend om het terug te krijgen.
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Een Ontwaken, een zien met andere ogen vanuit een andere oorsprong, en er is geen weg terug. Tegelijkertijd gebeurde er helemaal niets. Er was geen ‘ontwaken’, want
het slapen maakte slechts deel uit van de droom.
Het grappige eraan is, dat ik nooit een doelbewuste zoeker was. Toen ik jong was, in mijn twintiger jaren, bracht
ik vele jaren in het seminarie door; filosofie en theologie
studerend, me omhoog werkend door de rangen naar
beroeping tot het Rooms Katholiek priesterschap. Maar
zodra ik dat had bereikt keerde ik het de rug toe, afgeschrikt door het misbruik van macht en heerschappij.
Een poos lang verkende ik de andere wereldreligies, de
tijd doorbrengend in Zen en Taoïsme (edoch, ironischer
wijze, nou net alle fantastisch lijkende verkniptheden
van de Yogi’s en Maharaj‘s en Sri-dit en Ram-dat uit
India vermijdend), voordat ik het allemaal gewoon liet
voor wat het was en overging tot het praktiseren van het
agnosticisme en hedonisme, en vervolgens voor twintig
jaar aan het werk ging in de bouw.
Een jaar of wat voorafgaand aan het oerwoud had
nieuwsgierigheid en herontdekking van mijn afstammingsoorsprong me doen rondsnuffelen in door sjamanen overgeleverde plaatselijke culturen. Het was leuk
om de aanname van wat ‘echt’ is ter discussie te stellen,
maar ik wist niet veel over ‘zoeken’ of ‘verlichting’, behalve wat vage herinneringen omdat ik D.T Suzuki twintig
jaar daarvoor gelezen had. En zelfs dat was een academische, ‘vergelijkende religie’, niet iets waar ik me thuis
in voelde of persoonlijk toe aangetrokken. Dus waren er
geen bewuste verwachtingen, geen categorieën of concepten om wat er spontaan ‘gebeurde’ toen het gebeurde in
te kaderen of uit te drukken. Er gebeurde niets.
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Wat later in de nacht in het oerwoud, richting de ochtend, liggend in Aanwezigheid, kwam er een punt waarop
al het ervaren stopte. Het denken en het voelen en het
hele proces dat zich voltrok hield helemaal op. Ik was me
er ‘op dat moment’ niet van bewust, want er was geen
denken en geen tijdsbesef of wat dan ook; slechts achteraf is er een terugkijken en beseffen dat er een ‘tijdsperiode’ was, buiten de tijd, waarin er geen denken, geen
ervaren was, niks, niets.
Het kan uren zijn geweest, het kan ineens zijn geweest;
het was niet in een tijdbestek. Alleen in terugblik kan het
tijd en plaats van Stil Zijn of leegheid genoemd worden,
want op het moment zelf was er geen tijd en geen plaats
en geen gevoel of besef dat er iets gebeurde. Ik was niet
in slaap. Het was een toestand van volledige Stil Zijn en
volledig wakkere aanwezigheid. Maar er was niets om
gewaar van te zijn, zelfs niet van het zelf aanwezig zijn.
Het zou een volledig lege Stil Zijn en gewaarzijn genoemd
kunnen worden. Ik heb geen idee hoe lang het duurde.
Uiteindelijk, op een bepaald moment, op deze tijdloze
plek, geen denken, geen plaats, geen zelf, kroop er geleidelijk een gewaarzijn binnen van een eenvoudig kijken
naar iets. Naarmate dit gewaarzijn zich uit de leegheid
distilleerde, spitste de aandacht zich toe, en drong het
door dat waar naar gekeken werd, waar het zich gewaar
van werd, een vent was die in een bamboe hut lag in het
oerwoud. De aandacht spitste zich nog verder toe totdat
er een besef was, een soort herkenning, van waarvan ik
altijd had gedacht als dat ik het zelf was, ‘david’, liggend
op een mat, midden in het regenwoud. En was er een
abrupt besef: “mijn god, er is niemand thuis.”
Dit was het moment waarop er niets gebeurde. Net als
het uiteenspatten van de zeepbel, een verschuiving in
68

doorgronding. Ik ben niet ‘david’: er is nooit een ‘david’
geweest: het idee van een ‘david’ is onderdeel van een
gedachte, zoiets als een droom, die er niet toe doet. Het
individuele ‘zelf’, degene waarvan ik had gedacht dat die
in het lichaam zou verblijven, naar buiten kijkend door
deze ogen, degene waarvan ik enkele uren geleden nog
dacht dat die voldoende was ontwaakt om Aanwezigheid
te ervaren, is er niet, bestaat niet, heeft dat nooit gedaan.
Er is niemand thuis.
Dit was geen ‘buitenlichamelijke’ ervaring. Die heb ik
gehad, waarin ‘ik’, me ‘zelf’, ervoer als meer buiten dan
in het lichaam, en de ervaring had naar het lichaam te
kijken in plaats van naar buiten vanuit het lichaam door
de ogen. Dit leek daar helemaal niet op. Wat hier werd
waargenomen was niet alleen het lichaam, maar het hele
‘david’ apparaat: lichaam, geest, zelf, ziel, persoonlijkheid. Wat Alles waarneemt dat er is. Het waarnemen,
wat ik leerde kennen als ‘getuige zijn’, is noch anders
dan het lichaam of geest of het hele ‘david’ ding, noch
niet anders. Het ontstaat niet in het lichaam-geest-construct, maar het staat er ook niet los van, omdat het er
intrinsiek deel van uit maakt. Het getuige zijn is duidelijk niet iets wat ‘ik’ doe, zelfs niet door middel van een
ontlichaamd ‘ik’. Dit getuige zijn wordt niet door iemand
gedaan, of door een entiteit. Dat is het punt: er zijn geen
entiteiten, er is niemand thuis. Er is slechts het getuige
zijn.
Abrupt, ineens, Moeiteloos, vanuit Helderheid.
Een moment, een ineens, van radicaal, hevige desoriëntatie, discontinuïteit, en dan een binnenstappen in die
volmaakte helderheid, helemaal niet anders dan de ervaring van wakker worden.
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Een droom, werkelijk lijkend, iemands gehele schijnbare
leven durend.
Een beroering, en de slaap wijkt moeiteloos. Een moment
van desoriëntatie als de droom wordt herkend als een
droom en is er het ontwaken tot de Werkelijkheid.
Onmiddellijk valt de droom weg en wordt er geweten
dat de droom nooit echt was, dat men nooit degene is
geweest die droomde. Er is geen ‘ervoor en erna’, geen
moment waarop ik niet langer ‘david’ was. Dit is de
‘poortloze poort’: slechts het zien dat david nooit is geweest. En zo dichtbij mogelijk als het kan worden gezegd:
de ervaring nu is dat er geen ‘ik’ is, geen ‘david’, en ‘ík’
is dat wat Alles Dat Is nooit niet geweest. Altijd overal
Volmaakt Helder Stil Zijn, en een niet-iets dat geen naam
heeft en dat voortdurend opwelt, nu steeds gezien als
niet vanuit dit lichaam-geest-construct.

70

10.
Eraan voorbij gegaan
“Gate. Gate. Parasamgate. Bodhi. Svaha!”
Gegaan. Gegaan. Eraan Voorbij Gegaan,
Gegaan, Volbracht, Voorbij.
Ontwaken: Svaha!
– De Hart Soetra

H

et is moeilijk om het verhaal te vertellen. In het
bijzonder, zoals zoveel binnen de leer, kan het ten
prooi vallen aan wat ik noem voorschrijvende/beschrijvende misleiding. Het Doorgronden, Waarheid, wat wordt
ervaren, is niet uit te drukken. ‘De Tao die verwoord kan
worden is niet de Tao’. Wat uitgedrukt wordt is slechts
conceptueel, een vertaling naar in de droom beschikbare
termen, de weerspiegeling van de maan in een waterpoel,
niet de maan zelf. En tussen de maan en haar reflectie
in, tussen de Waarheid en haar vertaling in droomconcepten in, ligt een conceptueel schisma dat alleen overbrugd kan worden door het Doorgronden zelf. Velen zijn
geïnteresseerd in de overbrugging van het schisma: zij
zijn de spirituele zoekers, en zij zijn hongerig, onverzadigbaar naar ieder snippertje bewijs, of aanwijzing, of
advies, of indicatie van waar dat schisma, en haar overbrugging, op lijkt.
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Kort gezegd is de waarheid dat de overkant nergens op
lijkt, en dat je er hier vandaan niet naar toe kunt. Beter
gezegd: dit is reeds de andere kant; alles is ‘hier’, er is
geen ‘daar’. Einde verhaal. Dit is de aard der dingen,
altijd overal pal voor je ogen. Maar wie kan het zien?
Eenmaal gezien, is het zonneklaar dat het ‘voorbij’, dit is,
hier. Maar als je dat tegen een ijverige zoeker zou zeggen,
resulteert dat waarschijnlijk in een gefrustreerd gekreun.
Er is een terugkerend archetypisch beeld dat vaak terugkomt in dromen en mythes, in fantasie en sciencefiction
verhalen. De reiziger komt aan bij een grote muur. Na
veel gezoek vindt hij een deur, een poort in de muur.
Als hij de poort opent en er doorheen stapt, bevindt hij
zich in een wereld, een universum, dat verschilt van dat
waar hij vandaan kwam, maar hoe dan ook toch bekend,
hetzelfde universum, maar op een of andere manier toch
helemaal anders. Als hij zich omdraait om terug te kijken
door de poort naar de plek waar hij vandaan kwam, ziet
hij dat er niet alleen geen poort is, er is ook geen muur.
Niet alleen is er geen weg terug, hij kwam nergens vandaan. Zo is het met ontwaken: er is geen muur, geen afscheiding tussen ‘hier’ en ‘daar’. Er was een soort voorbij
gaan aan, maar dat voorbij is niet anders dan het hier
en nu. Dit is de poortloze poort, en ‘ik’ was daar altijd al.
Waar anders?
Niettemin, zoekers zijn van de volhardende soort, gedreven door of aangetrokken tot een kracht die ze niet
begrijpen. En hen van wie ze weten, of geloven, of die ze
er op z’n minst van verdenken dat zij ‘gegaan, volbracht,
voorbij’ zijn, worden bekeken, onderzocht, en overspoeld
met vragen, en zelfs geïmiteerd, in de hoop dat wat ze
zoeken op hen afstraalt. Maar ondanks de lange traditie,
is het Doorgronden geen seance, noch staat het bekend
als besmettelijk. Wat er ook door observatie van of con72

tact met een wijze kan worden geleerd, of van direct
gestelde vragen, het is slechts beschrijvend, een poging,
hoe schijnbaar zwak of vakkundig dan ook, om het onuit-drukbare te vertalen in taal en termen van de droom.
Het verhaal, de beschrijving, van hoe het Doorgronden
zich voordeed in een bepaald lichaam-geest-construct
organisme, en beschrijvingen van de daaropvolgende ervaringen in dat lichaam-geest-construct zijn slechts dat,
omschrijvingen, en kunnen niet opgevat worden als voorschriften voor hoe een ander lichaam-geest-construct
‘daar zou kunnen komen vanuit hier’. Maar natuurlijk,
gewoonlijk worden ze opgevat als voorschriften: dat is
hoe religie ontstaat vanuit spirituele ervaringen, hoe de
leer van verschillende oefeningen, verschillende paden,
yoga’s, mantra’s, diëten, adviezen van denk- en handelswijzen: de vier toepassingen, de vijf gedragsregels, de zes
krachten, de zeven deugden, de acht drempels, de negen
stadia… de tien geboden.
In degene in wie ontwaken zich heeft voorgedaan wordt
gezien dat er geen hechting aan resultaat van handeling
is, dus wordt dit geleerd als voorschrift; je moet hard
werken om op een of andere manier los te komen van het
resultaat! In degene in wie het Doorgronden zich heeft
voorgedaan wordt gezien dat hij in diepe Stil Zijn tijdenlang stil zit en zwijgt. En wanneer hem gevraagd wordt
wat hij denkt, antwoord hij dat er geen gedachten zijn;
dus wordt geleerd dat je stil moet zitten en geen gedachten te hebben! De leraar leeft een celibatair leven, alleen,
dus worden de studenten eenlingen. De leraar is getrouwd, dus gaan de discipelen er op uit om te trouwen,
De leraar eet vlees, of eet geen vlees, en de aanhangers
volgen getrouw. Nisargadatta Maharaj rookte sigaretten,
en een verbazingwekkend aantal van zijn volgelingen
begonnen te roken.
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Maar wat er in de ontwaakten gebeurt voltrekt zich
spontaan, zonder proberen. Ofwel als gevolg van de
natuurlijke programmering en conditionering van dat
lichaam-geest-construct, en heeft in dat geval niets of
wat dan ook te maken met ontwaken; of als een spontaan resultaat, een natuurlijke bijwerking van ontwaken
in dat specifieke lichaam-geest-construct organisme. Er
is niemand om te proberen. Dat is wat ik bedoelde met
te zeggen dat het natuurlijkerwijze ‘van de andere kant’
komt en op geen enkele wijze bereikt kan worden. Dit is
weer zo’n miserabele metafoor en vanzelfsprekend is er
niet zoiets als deze kant en de andere kant, maar kun je
snappen wat er gezegd geprobeerd te worden? Als ontwaken, het Doorgronden, staat te gebeuren, gebeurt het,
maar ik kan je absoluut verzekeren dat het niet gebeurt
als een ‘resultaat’ van een op een of andere manier oefenend lichaam-geest-construct organisme. Oefening kan
zich voordoen, Ontwaken kan zich voordoen. Maar er is
geen lineair of oorzakelijk verband tussen deze twee.
Anders gezegd. Als je ligt te slapen en je droomt, wat
‘doet’ een persoon in je droom dan om te zorgen dat je
wakker wordt? Het is de dromer, niet de persoon, die
‘wakker wordt’ en wakker worden gebeurt als het gebeurt, om redenen volstrekt buiten de beheersing van
wie dan ook in de droom, en ook van de persoon waarvan
je in de droom denkt dat jij dat bent.
Het verzamelen van verhalen van verlichting kan een
enorme hindernis opwerpen, die maakt dat de zoeker alleen maar in kringetjes ronddraait. Ik heb meegemaakt
dat toen oprechte zoekers die tijdens de ochtendsessies
van Ramesh iets van mijn verhaal hadden gehoord, me
kwamen vragen hoe je een reis naar het Amazone oerwoud kunt boeken, en hoe je toegang kreeg tot de stam
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waar ik had verbleven. Dit is waanzinnig. Vergeet het
maar. Het zal voor jou niet op die manier gebeuren.
Twee illustraties. Een, een Zen gezegde, en daarom nogal
kort:
Als een meester een ladder heeft gebruikt om de bovenkant van de muur te bereiken, wordt die ladder
weggegooid en nooit meer door iemand gebruikt.
Zoek lekker je eigen klote ladder. Beter nog is te weten dat die jòu zal vinden; dat al heeft gedaan; dat
je al met je voeten op de sporten staat.
De ander, rabbineus verhaal, en daarom met wat meer
woorden:
Een vrouw kwam bij de rabbi om te klagen dat ze
geen kinderen kon krijgen en vroeg de rabbi om
hulp en advies. “Ah”, zei de rabbi, “dat is moeilijk.
Maar weet je, dit gold ook voor mijn moeder. Jarenlang kon ze geen kinderen krijgen, en dus bezocht
ze de grote rabbi, de Bal Shem Tov. Hij vroeg haar
slechts: “Wat wil je ervoor weggeven en waar ben je
toe bereid?” Ze dacht er over na. Het was een arme
vrouw en had niet veel bezittingen. Uiteindelijk ging
ze naar huis en haalde haar meest waardevolle
bezit, de sjaal die ze op haar bruiloft had gedragen, een familie-erfstuk dat ook van haar moeder
en haar grootmoeder was geweest. Daarna ging ze
terug naar de rabbi; en omdat ze arm was moest ze
te voet, maar iedere keer dat ze hem opzocht was
de rondreizende rabbi net vertrokken naar de volgende stad. Zes weken lang liep ze van stad naar
stad, steeds net aankomend als de Bal Shem Tov
net was vertrokken. Uiteindelijk vond ze hem. Hij
nam de gift aan en gaf het aan de plaatselijke sy75

nagoge. “Mijn moeder liep de hele weg terug naar
huis..”, besloot de rabbi, “en een jaar later werd ik
geboren.”
“Wat geweldig!”, riep de vrouw uit, helemaal opgelucht. “Ik heb mijn trouwsjaal nog thuis. Die zal ik
u brengen en dan kan u die aan de synagoge geven,
en dan zal ik vast een kind krijgen!”
“Ah”, zei de rabbi, en schudde bedroefd zijn hoofd.
“helaas zal dat niet werken. Het verschil, begrijpt u,
is namelijk dat u dit verhaal gehoord heeft, terwijl
mijn moeder geen verhaal had om zich aan vast te
houden.”
Beschrijvend, niet voorschrijvend.
Dit is waarom de leer traditioneel ‘een vinger wijzend
naar de maan’ wordt genoemd. Laat op een avond je
hond uit. Zeg, “He, kijk!” en wijs overdreven naar de
maan. De hond zal hoogst waarschijnlijk vol verwachting
naar je vinger kijken. Het toont de grote trouw en dat is
schattig, maar het toont een afwezigheid van fundamenteel begrip, van iedere mogelijkheid om verder te kijken.
Zich blindstaren op het verhaal, of onderdelen van de
leer, of oefeningen, of een goeroe of een leraar of spirituele ervaring is het staren naar de vinger, vanuit onvermogen te beseffen dat het slecht richtingwijzers zijn. Geen
van deze dingen heeft in zichzelf enige belangrijkheid.
Kijk er langs, er voorbij naar waar naar gewezen wordt.
Als dit eenmaal is begrepen, kunnen beschrijvingen
en verhalen misschien bruikbaar zijn, op z’n minst als
richtingaanwijzers. Er zijn altijd teksten, soetra’s, verhalen geweest van hoe de oude meesters tot Doorgronding
kwamen, zoals in het geval van de Boeddha, Hui-Neng,
of Shankara, of Ramana Maharshi. En is geen reden dat
die verhalen hier zouden eindigen. Zoals Suzanne Se76

gal introduceert in haar eigen verhaal Collision with the
Infinite (Botsing met het Oneindige): “Het volgende verhaal is mijn bijdrage aan de moderne versie van de oude
teksten.”
En uiteindelijk, in Ramana Maharshi’s samenvatting,
“Er is noch schepping noch vernietiging,
noch lotsbeschikking noch vrije wil,
noch een pad noch iets te bereiken,
Dit is de uiteindelijke waarheid.”
Er zijn in werkelijkheid geen verhalen, omdat er hier
niets gebeurt. Deze verhalen zijn slechts wat de droomfiguren zichzelf en elkaar iedere keer weer opnieuw
vertellen, en op die manier de droom doen aanhouden.
Zoals mijn vriend Koshen ironisch zeggen: “Echt iets om
te doen tot Jezus weer verschijnt!”
Het verhalen vertellen is het dromen, en het dromen is
verlangen – verlangen om er te zijn. En meer dan dat: het
verlangen om iemand te zijn, afgescheiden, speciaal en
met zijn of haar eigen verhaal. De droompersoon is compleet gevangen in het spinnen van dit persoonlijke web,
opbouwen en onderhouden van het persoonlijke verhaal,
gedreven door dat onbekende, ononderzochte verlangen
tot het aandragen en voortdurend herbevestigen van het
individuele zelf.
Ontwaken doet zich niet voor in de voortgang van een
verhaal, een verlangen dat verlangen voedt, behoefte
gevoed door noodzaak. Dat versterkt slechts het ervaren
van een niet bestaand afgescheiden zelf. Ontwaken doet
zich voor als de misleiding onomkeerbaar wordt doorzien,
als triviaal. Dan stopt het vertellen van het verhaal. Dan
stopt het verhaal. Dat is het er aan voorbij gaan.
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11.
		

Het oerwoud, naschrift
“Pretendeer niet te zijn wat je niet bent,
weiger niet om te zijn wat je bent.”
– Sri Nisargadatta Maharaj
-“Het oog waardoor ik God zie,
is hetzelfde oog waardoor God mij ziet:
mijn oog en God’s oog zijn één oog,
één zien, één weten, één liefde.”
– Meister Eckhart

O

mdat ik geen zoeker was, had ik vooraf geen ideeën
over waar ik naar moest zoeken of wat er zou kunnen gebeuren. Wat er gebeurde was bijna net zo spontaan, net zo onschuldig als uit een slaap te ontwaken,
op te staan en de dag te laten beginnen. Alles was compleet anders, maar was dat altijd al zo geweest. Alles
was verschoven, maar precies naar hoe het altijd al was.
Het duurde enige tijd en enige ondervinding voordat het
intellectuele begrip er mee uit de voeten kon, en vulde er
vervolgens de gevolgen van in, van de verschuiving van
de perceptie die zich had voorgedaan.
Tezamen met Sat, Chit, Ananda, (Levend, Intelligentie,
Opwellend, Zijn, Bewustzijn, Gelukzaligheid) kende ik
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een vierde aspect van Aanwezigheid, van de Helderheid.
Ik voelde het, ik wist het toen op een niveau voorbij de
geest, maar mijn gedachten en categorieën lieten me
daar pas enige tijd later in conceptuele doorgronding
heengaan. Het is, als ik er op terug kijk in feite nogal
raar dat ik, na de realisatie van het gegeven dat er geen
‘david’ was, dat er niemand thuis was, dat dit conceptueel pas enige tijd later werd begrepen. Al was er toen ook
nou niet echt veel conceptuele ondergrond om dit te omvatten. Aanwezigheid was doorlopend, het was niet een
ervaring van komen en gaan. Eenmaal ‘hier’, ging ‘het’
niet meer weg, ‘ik’ ging niet meer weg.
Dagen later verliet ik het oerwoud, maar Aanwezigheid
hield aan en al heel snel kwam ik langs mensen en woorden en concepten die me deden begrijpen wat mijn hart
wist, maar waar mijn geest niet onmiddellijk woorden
voor had: dat het Aanwezigheid in Zichzelf was die door
david’s ogen, door alle ogen, naar buiten keek. Dat dat
altijd al zo was geweest. Er is niets anders. Aanwezigheid is de ‘ik’ die weet dat ‘ik ben’. Aanwezigheid is niet
anders, of buiten. Aanwezigheid, Sat, Chit, Ananda, is
mijn eigen hart, de Melkweg vullend, mijn eigen Zelf. Dit
is wat er altijd al is geweest, en dit is Wat Ik Ben. Terwijl
wat ik dacht dat ik was, mijn eigen zelf, er niet is.
Deze ‘ik’, dit Zelf, is Alles Wat is. Het is de enige Zijnsgrond die bestaat. Het is alles wat bestaat: het individu
dat denkt dat hij dit allemaal ervaart, het allemaal begrijpt, bestaat niet. Het kan je eindeloos verteld worden
en dan denk je, oké, ik snap het. Maar dat is niet zo. Als
dit eindelijk de diepte in zinkt, thuis komt, ontploft, kan
er niets meer hetzelfde zijn. Niets was dat ooit.
En toch was er op een andere manier geen ‘ontwaken’.
Omdat er niemand is om te ontwaken. ‘david’ heeft nooit
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bestaan, is een droom persoon, onderdeel van een kosmische grap. En Wat Ik werkelijk ben is Alles Dat Is, die
nooit in slaap is geweest, en die nergens uit of naar toe
te hoeft ontwaken.
‘Ik Ben Dat’ is de andere helft, de voltooiing, van het zien
‘dat er niemand thuis is ‘.
			
“Liefde zegt, ‘Ik ben alles.’
Wijsheid zegt, ‘Ik ben niets’.
Tussen deze twee in voltrekt mijn leven zich.”
(Nisargadatta Maharaj)
Het Doorgronden hier zal altijd gekleurd blijven door het
gegeven dat het gewaarworden dat ‘Ik Niet Ben’ als eerste
kwam, en als zodanig de basis is, van het essentiële centraal doorbrekende inzicht in het gewaarzijn van Wat Is.
En dus is het Doorgronden van dat universeel oneindig
Volmaakt Helder Stil Zijn wat ‘Ik’ ben, altijd in de context van die complete leegte, van het weten dat het afgescheiden zelf er eenvoudigweg niet is. Wie is er oneindige
Aanwezigheid? ‘Ik’ niet! Helemaal geen ‘wie’. Slechts de
‘Ik’ die Alles is Dat er Is.
Er zijn gevallen waarin het realiseren van ‘Ik Ben’, of
wellicht van een glimp daarvan, het eerst komt, zonder
de overgave en het grondige doorzien van dat hoe welk
individu wat dan ook zou moet zijn, het ‘ik er niet is’. Het
gevolg daarvan zou iets heel anders kunnen zijn.
Welnu, verschillende sporadische oefeningen – bidden,
sjamanische reizen, wat meditatie – die waren onderdeel van de geconditioneerde routine van deze droom
persoon, en voor een poosje werden ze gedaan. Maar ik
doorzie dat ze onderdeel van de droom zijn. Bidden tot
wie? Reis naar waar? Er is geen ander, geen twee. Ze
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worden poorten naar waar ik al ben: Sat, Chit, Ananda,
Ik Ben Dat. Er is geen plek om naar toe te gaan, niets
om te doen, alles is Gewaarzijn, rondom, en door en als
‘ons’. Dit leven wordt geleefd, in en rondom en door dit
lichaam-geest-construct, maar niet als een ‘ik’.
Spirituele oefeningen en inspanningen, eens gemotiveerd
door een gevoel van afgescheidenheid of door een behoefte aan verbinding, een behoefte aan betekenisgeving of
een doel, vallen weg en stoppen op een natuurlijke wijze,
zonder een intentie om ze te stoppen of ze voort te zetten, ze komen eenvoudigweg niet op. Wat er gebeurt, het
gebeurt spontaan. Soms, best vaak, is er een stil zitten,
in Stil Zijn, in de Helderheid, in diepe vrede. Maar dit
kan nauwelijks bidden of meditatie worden genoemd. Het
is niets, het is leegheid. Het is Zijn. Het is Bewustzijn.
Het is Gelukzaligheid.
Het leven is, zo opeens, geweldig, puur, eenvoudig.
Ego, het gevoel van een afgescheiden zelf en al haar misvattingen van daar uit, wordt zelf doorzien als een misvatting, als nooit bestaand hebbend. De droom persoon
gaat door als droom persoon: poetst zijn tanden, trimt
z’n baard, houdt nog steeds van hetzelfde eten, heeft nog
steeds weinig sociale vaardigheden, en vindt vele dingen die gezegd en gedaan worden verwarrend of desoriënterend. Zoals het dat altijd deed. Maar de persoon is
schoongemaakt, uitgehold. Het was gewend zichzelf serieus te nemen, te denken dat het iemand was. Als het nu
naar binnen kijkt weet het dat er niemand thuis is. De
persoon is een schim. Slechts de diepe gewaarwording
‘Ik Ben’ blijft over, en er wordt geweten dat dit niet toebehoort aan de persoon, maar aan Aanwezigheid, die overal
altijd Volmaakt Helderheid is.

81

Net zoals een elektrische ventilator nog doordraait als de
stekker er uit is, net zoals een fiets nog door hobbelt als
de berijder er af gesprongen is: vierenzestig jaar conditionering hadden voor dit lichaam-geest-construct, dit
gewoontedier, een pad uitgesleten dat hij in zijn slaap
zou kunnen volgen. Wat natuurlijk precies is waar het
mee bezig was, met het volgen van het script van de
droom. Nu draait het steeds langzamer. Het duurde een
heel droom leven om binnen deze persoon alles op te
stapelen, te doen samengroeien, om met alle gedachten
en gevoelens en herinneringen en ervaringen dit verhaal
te kunnen schrijven. Nu, zonder zowel de intentie om te
stoppen of om door te gaan, zou het wegvallen een leven
kunnen duren. Of een moment. Of niet. Terwijl er het
toekijken is, het getuige zijn. Het doet er niet toe. Het
maakt werkelijk niet het geringste verschil.
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12.
		

De fles van dr. Bronner
“Het is alles wat de geest kan doen te ontdekken dat het onware onwaar is.
Het probleem is slechts mentaal.
Laat onechte ideeën los, dat is alles.
Er is geen noodzaak tot,
geen behoefte aan, ware ideeën.
Die zijn er helemaal niet.”
– Nisargadatta Maharaj

D

us, wat nu dan, wat is er hier, uiteindelijk, nog te
zeggen? Heel erg weinig. De zoekers-gemeenschap
is helemaal daas van leraren en leringen en zoeken en
ontwaken, maar van hieruit valt er, nogal voor de hand
liggend, niets te zoeken en niets te onderwijzen. De hele
grote voorstelling gaat door, en hoewel dit lichaam-geestconstruct zelf heel erg meedoet in de voorstelling, is er
nu een zien vanuit een heel ander perspectief. Is het
duidelijk dat het niet de lichaam-geest-constructen zijn
die zien.
Er is geen ‘argument’ of ‘clou’, geen ‘doel’. Droomfiguren,
de rollen in een film, in deze soap opera, zijn angstig op
zoek naar de reden achter hun bestaan. En ze nemen
zichzelf zo serieus! Er is een toekijken, en een weten dat
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al het lijden, alle angsten, al het smachtende verlangen,
het verlies, de pijn, de verwarring, het verdriet, het zo
verdomd hard proberen, allemaal droomgedoe is, allemaal geschapen in onze pogingen om ons weg te krijgen
uit waar we niet zijn.
Zelfverbetering, spirituele oefeningen, zoeken, pogingen
om het pad te gaan, de weg te volgen, het zijn allemaal
pogingen om ons uit een gat te graven dat we echter juist
zelf dieper delven door dat te proberen. Het is als drijfzand: het spartelen is instinctief, en we denken dat het
helpt, maar in feite veroorzaakt dat nu juist het probleem. Het spartelen, het zoeken, dat is het gevoel van
een afgescheiden zelf dat het eigen verhaal probeert te
blijven vertellen. Er valt niets te zoeken. Afgescheidenheid is de illusie; er is niets om afgescheiden te zijn,
geen-iets. Er is slechts Eén, niet-twee, en Dat Is.
“Ik geloof dat ik mezelf hier nogal in vaagheid verhul?”
Dat is werkelijk niet de bedoeling, maar begrijp je nu
waarom ik liever aan het werk ga en er liever niet veel
over praat? Dat alles waar iedereen zo in en bij betrokken is er zo weinig toe doet; waarom het zo moeilijk is
de vragen zelfs maar te begrijpen en het soms onmogelijk is ze te beantwoorden? Iedereen rent overal in de
rondte, denkend dat ze werkelijk bestaan! Het is werkelijk het stomste dat ooit vertoond is. En wat ik ook zeg,
het klinkt als warrig getier, alsof ik oplees van het etiket
van Dr. Bronner soep, die je kunt vinden in ecologische
voedselwinkels. ‘Alles Een, Oneindig Een, Alles of Niets!
Oneindige verwachtingen? Absolute geen één!’ Enzovoort,
ad infinitum, het is fantastisch spul, maar neemt iemand
dat werkelijk serieus? De man raaskalt!
Er is een heel erg mooie frase in de Islamitische ‘Oproep
tot Gebed’ dat dit zo goed als het gaat uitdrukt en op een
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rijtje zet. “La ‘illaha il’Allahu.” Omdat de wortel van de
naam voor God, ‘Allah’, dezelfde is voor het woord ‘Wat
Is’, kan de frase op een willekeurig aantal wijzen vertaald
worden, die allemaal kloppen. “Er is geen God dan God.”
“Er is geen realiteit dan God.” “Er is niets dat niet God
is.” “Wat Is, is God.” “Alles wat er is, is Wat Is.” Geweldig
materiaal, maar is er iemand die dat werkelijk begrijpt?
Daar er geen ‘doel’ is, is het ook duidelijk dat ‘jij’, ‘ik’,
iedereen van ‘ons’ helemaal niets ‘doet’. Desondanks is
er de beleving dat het op een of andere manier ‘klopt’
dat ‘wij’ hier schijnen te zijn… Maar uiteindelijk is het
Bewustzijn dat dit droomt, met al haar pracht en pijn en
verbazing. Dus hoe kan het dan ook anders dan juist en
prachtig zijn? Het is zo grappig, niemand snapt het. Als
ik zeg, “het doet er niet toe”, en “er is geen doel”, worden
sommige mensen boos: “Nou, wat is dan de zin dat we
hier zijn? Waarom wordt ik ‘s ochtends wakker?” Terwijl
in feite de ervaring is dat het allemaal mooier, helderder, eenvoudiger en aangenamer is, zelfs de moeilijke
gedeelten, dan het ooit was voordat we dit zagen. Voelen,
liefde en medeleven en droefheid en boosheid en weerzin
worden allemaal veel duidelijker gevoeld en diep ervaren
zonder de betrokkenheid met wat dit zou kunnen betekenen of waar het toe zou kunnen leiden. En tegelijkertijd
gaan ze ook sneller voorbij, zonder het gevoel van belangrijkheid of schijnbare gehechtheid.
Dit ontwaken:
“betekent niet dat je geen verlangen, geraaktheid,
pijn, plezier, geluk, lijden of zorgen kunt voelen. Dat
kun je allemaal voelen, maar ze overtuigen je alleen
niet.”
(Ken Wilber)
Er schijnt, onder de zoekers, een idee te leven dat na het
ontwaken, het leven een aantal andere ervaringen biedt,
in het bijzonder dat het ervaren van emoties afvlakt of
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weg gaat. Maar dat is niet waar. Een beeldend voorbeeld
dat me binnen schiet is de grafiek met nul onderaan tot
tien bovenaan. Gedurende het leven fluctueert je emotionele staat en bevindt zich daarmee ergens in deze
grafiek, van vlagen van wanhoop op nul tot de hoogten
van puur genoegen op tien. Wat er gebeurt wanneer het
Doorgronden zich voordoet is niet dat de reikwijdte van
ervaringen uitvlakt, maar juist iets heel anders. De emotionele reikwijdte van nul tot tien wordt nog steeds ervaren; het is alleen zo dat er nu een besef of gewaarzijn is
dat deze range niet alles is wat er is. De grafiek van nul
tot tien, die wordt gezien, en ligt bovenop een immense
reikwijdte die uitloopt tot honderd, tot duizend, tot honderdduizend, een oneindige uitloop die de reikwijdte van
de menselijke emotie en ervaring van nul tot tien ondersteunt en draagt. Die reikwijdte wordt nog steeds in zijn
geheel gevoeld, maar het wordt beschouwd en gevoeld
dat dat geheel van een onbetekenende amplitude is, nauwelijks een rimpeling in het oppervlak van de oneindigheid van Alles Dat Is.
Met het begrijpen van dat het allemaal een droom is,
dat er niets anders dan Alles Dat Is bestaat, treedt je
de droom weer binnen. Zoals Neo aan het einde van de
film De Matrix: opnieuw intreden en doorgaan met het
spel, nu in het volle besef dat het individu niet echt is.
Ik dacht altijd dat ons ‘vergeten’ de reden de afscheiding
van de Een was. We vergeten weliswaar wel, maar we
vergeten eenvoudig dat er geen afscheiding te ervaren
valt; dat niet alleen alles dat het individu schijnbaar
ervaart, maar ook het individu zelf, fantasie, een zeepbel
gedachte, lila, God’s spel is.
Vele zoekers, als ze op een intellectueel level beginnen te
begrijpen dat dit alles een droom is, komen al snel met
de vraag: “Oké, hoe kom ik uit deze droom?”. Alsof dat
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de logische volgende stap is. Alsof de geest die dit denkt,
degene die zich realiseert dat dit een droom is, zelf niet
illusoir is, geen onderdeel van de droom. Wat er ook in
de droom kan oprijzen, inclusief gedachten zoals deze en
de personen zoals degene die je jezelf noemt, zijn noodzakelijkerwijs droom gedachten en droomfiguren.
Nisargadatta Maharaj:
“Het hele idee van voorbij gaan aan de droom is
illusoir. Waarom zou je ergens heen gaan? Relaiseer je eenvoudig dat je een droom, die je de wereld
noemt, droomt, en stop met zoeken naar manieren
om er uit te komen. De droom is niet je probleem.
Je probleem is dat je een bepaald gedeelte van de
droom fijn vindt en een ander gedeelte niet. Wanneer je de droom als een droom hebt doorzien, heb
je alles gedaan wat er gedaan moet worden.”
Maar alleen het feit dat deze ‘geesten’, hier in de droom,
geconditioneerd zijn om te denken in termen van dualisme, betekent niet dat ze niet in staat zouden zijn om
anders te denken. Het is alleen een zeer ongebruikelijke
en soms zeer vreemde transitie, die een zeer wijd oprekken van grenzen vereist.
Het is interessant dat de meeste Advaita leraren niet
over ‘het Ene’ spreken. Het woord a-dvaita betekent ‘niet
twee’, en dat is de term die wordt gebruikt. Om te zeggen
dat God en de schepping, of de Ongemanifesteerde Bron
en de manifestatie, of Wat Is en de droom, ‘niet twee’ zijn
mag op het eerste gezicht een beetje vreemd lijken, maar
dat wordt op deze manier ingezet omdat er een soort
verdwaasde verwarring uit kan oprijzen, waarin ‘eenheid’
kan dienen als representant van het dualistische tegenovergestelde van afgescheidenheid. Als fenomeen, als
manifestatie kan de ene helft van het dualistische paar
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niet zonder de ander bestaan, dus in die zin kan men
denken dat er afgescheidenheid moet zijn om eenheid te
laten zijn. Maar voorbij dualisme, in verenigd gewaarzijn,
zijn eenheid en afgescheidenheid ‘niet twee’. Bewustzijn
en de manifestatie zijn ‘niet twee’, er is slechts eenheid;
afgescheidenheid heeft nooit bestaan.5
Onze geesten zijn eveneens getraind om te denken in termen van oorzaak en gevolg: “Het horloge impliceert een
horlogemaker”. Er is echter deze consistente draad van
de eeuwige Wijsheid leer waarin dit opgevat wordt als
een onnodige en niet te rechtvaardigen stap. De droom
impliceert niet noodzakelijkerwijs een dromer. Een boeddhistische tekst zegt, “Er is geen doener die de daad
verricht.” En er is een gezegde uit het Taoïsme waarin de
Tao is beschreven als ‘Het web dat geen wever heeft’. Dat
is precies de sleutel. Het idee dat er getuige zijn is maar
niet iets of iemand om er als entiteit getuige van te zijn
is voor onze geest, zoals die getraind is, niet te bevatten.
Hoewel dat niet inhoudt dat het doorgronden ervan niet
mogelijk is. Als die verschuiving plaatsvindt, en er op het
diepst mogelijke level begrepen wordt dat er niet iemand
iets doet, denkt, of iets ervaart, dan hoeft er verder niets
te begrepen worden, niets meer te worden gedaan.
Zich gewoon voortdurend realiseren dat dit allemaal
slechts concepten zijn en niet de Waarheid. Concepten
doen er niet toe. Ervaringen, zelfs ervaringen van ontwaken, doen er niet toe. Omdat alle concepten en alle
ervaringen dromenspul zijn. Al wat er toe doet is het
Doorgronden: zoals Nisargadatta zei, het Doorgronden is
alles. Omdat het Doorgronden het enige punt is waarop
Wat Is (wat niet de droom is) dat wat niet is (wat de
droom is) doorklieft.
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Het grappige is, dat je niet van daar naar hier kan. Of
tenminste, vraag me dat niet. Ik werd geblinddoekt, gekaapt, gekielhaald, in het oerwoud. En zelfs toen, kwam
ik niet ‘daar’. Ik werd meegenomen naar ‘hier’, waar ‘ik’
altijd al was. Er is geen ‘daar’. Er is slechts hier. Wei
Wu wei schrijft dat er geen ‘pad’ is om te volgen, omdat
paden van hier naar daar leiden, en dus weg van Al Dat
Is, van de enige plek die er is om te zijn, van huis. Er is
geen pad dat van hier naar daar leidt. En dat is waarom
geen enkele oefening of studie of devotie or leren of wat
‘je’ dan ook kan ‘doen’ op een ‘pad’ ‘jou’ ooit ‘daar’ zal
krijgen. Je bent al Hier.
In de traditionele Advaita, volgt jnana yoga de vragen,
Wie ben ik? (Of misschien, Wie ben ik niet?), Wie ervaart? Wie is de dromer? …. En liever dan deze vragen
retorisch te stellen, volgen ze de vragen als een mantra,
doelbewust, aanhoudend, waar deze naar toe leiden. Veel
leraren zeggen dat nu juist dit de vragen zijn die, als ze
volhardend worden gevolgd, je daar krijgen. Misschien.
Maar vraag het niet aan mij.
In mijn geval is er een zuivere, heldere, diepe eenvoud in
dit alles. In satsang, op het ‘pad’ van jnana yoga, is er
het idee dat door onophoudelijk vragen te stellen, men
de geest in de een of andere hoek krijgt waardoor deze
uiteindelijk gedwongen aan zichzelf voorbij gaat. Ik heb
het geprobeerd, in de periode dat ik op zoek was naar
hoe ik aan moest kijken tegen wat er in het oerwoud was
gebeurd, en ik heb geprobeerd het serieus te overwegen,
maar vanuit zoals ik het ervaar is het onzin. Er zijn geen
vragen die niet onmiddellijk worden beantwoord door de
realisatie dat die vraag, dat alle vragen, lege gedachten
zijn. Er is geen individu die dit begrijpt of bevraagt. Het
leven schijnt te gebeuren: gedachten, gevoelens, handelingen, ervaringen. Er is geen individu die iets doet, iets
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denkt, iets ervaart. Als dit eenmaal is gezien, houden
vragen je gewoon niet meer bezig.
Alles wat er Is, is Aanwezigheid. En Ik Ben Dat. Wou je
wat vragen?
Alweer die Dr. Bronner’s fles. Het is werkelijk nogal grappig.
Je kunt hier bij betrokken raken en er een levensvervulling van maken: pad, geen pad, vragen, geen vragen,
verlichting, geen verlichting, en steeds zal het allemaal
niets voorstellen, onzin zijn. Alles wat er nu is, is dat het
leven, de droom, de illusie, doorgaat te gebeuren terwijl
het doorgaat te gebeuren. Zodat genieten en waarderen en dankbaar zijn kunnen gebeuren. Om in Sat Chit
Ananda te zijn in openheid naar de Liefde Medeleven
Dankbaarheid Opwellend. Om te raaskallen met Dr.
Bronner en met Rumi. En te weten, diep van binnen, dat
alles eenvoudigweg is, en dat de ‘ik’ die dit weet niet ‘mij’
is, die is er niet: Het is Alles Dat Is.
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13.
Verlossing
“Degene die de werkelijke betekenis van deze
woorden ontdekt zal nooit sterven:
Laat de zoeker niet stoppen
met zoeken totdat hij vindt.
En als hij vindt, zal hij zeer verontrust zijn.
En nadat hij verontrust is geweest,
zal hij versteld staan,
en zal hij regeren over het Al.”
– Jezus van Nazareth6

H

et is verschrikkelijk moeilijk om dit niet-iets te omschrijven of uit te leggen. Dat is tenslotte waarom
het onuitsprekelijk wordt genoemd. In principe is er
ofwel het doorzien ofwel is het er niet. Is de sluier verwijderd of niet verwijderd. Alleen het feit dat iemand een
mysticus of een yogi of sjamaan is zegt natuurlijk weinig:
meer droomrollen voor meer droomfiguren. Zolang er
nog iemand is om het te begrijpen, is het niet begrepen.
Zolang er nog iemand is om te ontwaken, is er geen ontwaken. De boodschap van de soetra’s en de sjamanen is
dezelfde: de persoon van de doorgronding is degene die
sterft voordat ze sterft, die geen voetsporen achterlaat7,
die geen pad gaat, omdat ze weet dat ze als persoon, als
entiteit, gewoon niet bestaat8. Maar wie kan dit doen,
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welk zelf kan zich doen ophouden te bestaan? Niemand,
zoals Wei Wu Wei zou zeggen, omdat er niemand is: het
kan slechts gebeuren. Er is niemand die weet, maar er
is slechts het weten, en deze hele wereld is als in een
droom of in een visioen, slechts Helderheid voorbij licht,
Liefde voorbij liefde, helder weten, pure pracht stromend
door deze transparante vormen en verder helemaal niemand hier.
Na het oerwoud, is er een intense vreemde en prachtige
kwaliteit in het ervaren van het leven. Aan de ene kant
kan alles, alle ervaringen, alleen beschreven worden als
dat er een bepaalde leegte is. Dit is vanuit de manier
waarbij alles er toe deed, belangrijk was, en nu gezien
wordt als onwerkelijk, leeg, niet belangrijk, een illusie.
Als eenmaal gezien is dat de voorbij-helderheid van Sat
Chit Ananda alles is dat er is, gaat de droom door als een
soort schaduw9. En toch, tegelijkertijd met het ervaren
dat alles wat er verschijnt leeg is, wordt het ook ervaren
als van meer intense schoonheid en volmaakter dan zich
ooit tevoren voorgesteld, precies omdat het niet anders
is dat Sat Chit Ananda, dan alles dat is. Alles dat er niet
toe doet, dat een lege illusie is, is op hetzelfde moment in
zichzelf de voorbij-helderheid, de volmaakte schoonheid.
Op een of andere manier is er een evenwicht; deze twee
schijnbare tegenovergestelde aspecten heffen elkaar niet
op maar vullen elkaar aan. Hoewel dit niet klopt, is dit
hoe het zit.
Er is binnen Advaita een traditie die zegt dat maya, de
manifestatie van het fysieke universum, wordt overlegd
of ge-super-impositioneerd10 op Sat Chit Ananda. Ik ben
geen geleerde in deze dingen, en kan slechts proberen te
beschrijven wat hier wordt gezien, en de Doorgronding
hier is dat het geen kwestie is11 van het ene dat overlegd
wordt over het ander. Maya, de manifestatie, het fysieke
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universum, is exact Sat Chit Ananda, is niet anders dan
dat, bestaat niet op zichzelf als iets afgescheiden dat
overlegd kan worden op iets anders. Dat is het hele punt.
Er is geen maya! De enige reden waarom het lijkt dat
het zijn eigen realiteit heeft en gewoonlijk als op zichzelf waar wordt gezien is vanwege een misperceptie, een
verkeerde waarneming die de verschijning voor waar aan
neemt en niet Wat Is. Dit is de betekenis van Huang Po’s
opmerking dat “er geen onderscheid gemaakt zou moeten
worden tussen het Absolute en de bezielde wereld.” Geen
onderscheid! Er is slechts het Ene. Er is op geen enkele
wijze enige idee van twee. Alle perceptie van onderscheid
en afgescheidenheid, alle perceptie van dualiteit, en alle
waarneming van wat gekend wordt als de fysieke realiteit, is geest-geschapen illusie. Als een leraar naar de
fysieke wereld wijst en zegt “Dit alles is maya”, is wat er
gezegd wordt is dat wat je ziet een illusie is; dat alles wat
dit is Alles Dat Is is, zuiver Zijn Bewustzijn Bliss Opwellend; het is jouw perceptie ervan als een fysieke wereld
die maya is, illusie…
Natuurlijk is er in werkelijkheid geen poort die opengaat
naar Alles Dat Is, en is er geen pad dat daar heen leidt.
Er kan alleen in waarneming de verschuiving zijn om
maya, het onechte, te zien als onecht. Niettemin, voor
deze droom persoon gebeurde Doorgronding in de context van inheemse spiritualiteit, en dus wat in de droom
bekend staat als ‘sjamanisme’ blijkt in dit geval het padloze pad naar de poortloze poort te zijn, die openzwaaide
om te onthullen wat nooit bedekt was, nooit aan de
andere kant was. Net als iedere andere vorm van religie
of spirituele praktijken op de planeet, is sjamanisme grotendeels onzin, iets voor droomfiguren om te doen om te
proberen om het allemaal te laten kloppen en zichzelf op
het gemak te stellen terwijl de droom voortduurt. Al dat
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proberen en alle valkuilen van de sjamanistische praktijken ontploften, losten op in het licht van Aanwezigheid,
van Alles Dat Is.
Toch zijn er enkelingen, zelfs in het sjamanisme, die ook
weten en hebben gezien: dat dit slechts een droom is, en
dat niets er toe doet, dat alles wat er is Gewaarzijn is, en
zij niet bestaan. En zij door alle bewegingen heen gaan,
voor anderen, en misschien zelfs na verloop van tijd wat
minder en minder tot uiteindelijk helemaal niet meer, er
worden ze gezien als rare gekken. Wie kan het schelen?
Immers, terwijl voorbij twijfel wordt geweten dat ik als
persoon, als individu, als entiteit, als david, ‘zelfs als een
geest’, er niet ben, niet besta, bestaat er noch iemand
anders; niettemin is het tegelijkertijd duidelijk dat Ik
Ben, als Alles Dat Is.
Het zien, dat in het oerwoud gebeurde, was en is zelf
bekrachtigend in die zin dat het absoluut is en geen
bevestiging behoeft. Alles wordt in dit licht gezien, het
relativeert alles en wordt zelf nergens door gerelativeerd.
Desondanks blijft de droom persoon in de droom als zodanig functioneren. En deze droom persoon, dit lichaamgeest-construct, zal beïnvloed worden door het gebeuren
van het Doorgronden.
Het lijkt er op dat Doorgronden zich in de meeste gevallen voordoet na een periode van zoeken en van het
intellectueel begrijpen van de leringen van de eeuwige
wijsheid, en dat als het gebeurde er als zodanig iets van
herkenning zou moeten zijn. In dit geval was er erg weinig of helemaal geen voorbereiding in de zin van blootgesteld te zijn aan de basale concepten. Aan de ene kant
was dit een diepe en prachtige zegening: ik heb gezien
dat het intellectueel begrijpen van de betrokken concepten in zichzelf voor vele spirituele zoekers een enorme
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blokkade wordt, en in dit geval werd me dat bespaard;
het Doorgronden gebeurde natuurlijk, spontaan en onschuldig.
Maar aan de andere kant vergrootte het de impact, en
zonder voorbereiding werd het lichaam-geest-construct
in een soort chaos gedompeld. Om die reden vind ik
Susan Segal’s verslag (het boek Collision with the Infinite,
Aanvaring met het Oneindige)12 tamelijk aangrijpend:
er is een diepe waardering van waar zij door heen ging.
Hoewel ze, omdat ze getraind was in de Transcendente
Meditatie van Maharishi Yogi, meer was voorbereid dan
in mijn geval, bleek dat niet voldoende om haar de benodigde parameters te verschaffen toen het gebeurde. En
wellicht nog meer tekenend is dat nadat het gebeurde
haar geen enkele zinvolle ondersteuning werd geboden, en daarom de twaalf daarop volgende jaren in een
gang langs psychotherapeuten werd gemangeld door de
‘de leegheid van een persoonlijk zelf aan alle kanten te
pathologiseren in een poging daarvan verlost te worden’.
In mijn geval kon de sjamanistische context op zichzelf
niet in een adequaat systeem van ideeën en ervaringen
voorzien om wat er gebeurde te laten landen en te doen
begrijpen. Ik wist dat er ‘niemand thuis was’, dat er nooit
een ‘david’ was geweest, dat alles wat ik altijd als ‘mezelf’
had beschouwd een fictie was. Ik wist ook dat de Heldere
Aanwezigheid, Alles was, opwellend. Dit was prachtig
en volmaakt, maar tegelijkertijd gaf het wat ik toen een
hevige ‘ontkoppeling’ noemde, een gevoel van opheffing
van niet alleen een persoonlijk verleden of geschiedenis of overtuigingen of levensdoel, maar een volledige
ontkoppeling van wat schijnbaar de ervaring was van,
voor zover ik wist, ieder ander persoon op deze planeet.
Binnen onze sociale en culturele context had de mogelijkheid, dat er zich een soort psychotische dissociatieve
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knak had voorgedaan en dat het david ding nogal gek
was geworden, een zeer toepasselijke verklaring geweest
kunnen zijn.
En dus was wat er vervolgens gebeurde opnieuw wonderbaarlijke, onverdiende Genade. Als gevolg van de
ongebruikelijke manier waarop het Doorgronden zich
had voorgedaan was er in dit geval niet het ontdekken
van een relatie met een goeroe op de traditionele manier.
Toch voltrekt zich iets, misschien iets soortgelijks, terwijl het zich ontvouwt: eenvoudig zijn, rustend, in deze
Helderheid, deze enorme Genade toelatend: opklarend,
openend naar deze Vrede die aan het begrip voorbij gaat.
Bij bijna iedereen van wie ik heb gehoord dat dit naamloze iets zich werkelijk heeft voorgedaan lijkt er een lange
rijpingsperiode te zijn geweest. Robert Adams, Tony Parsons, Suzanne Segal, Douglas Harding, en anderen, zelfs
Ramana Maharshi: tien, twaalf, twintig jaar voordat men
er enigszins mee naar ‘buiten kwam’. In de Zen traditie,
blijft, wanneer een monnik tot ontwaken komt, hij nog
tien jaar in de rol van student om te ‘stabiliseren’. Zelfs
Hui-Neng, de Zesde Zen Patriarch, ging heen en verborg
zich, nadat het gebeurde, voor vijftien jaar in de bergen.
Klinkt begrijpelijk. Jed McKenna noemt het een ‘tien
verdomd bijzondere jaren’ en daar moet ik het mee eens
zijn. Het kost eenvoudigweg enige tijd voor het lichaamgeest-construct om zich aan te passen. Alles waarvan de
mensen denken dat het zin heeft en belangrijk is, wordt
gezien als compleet absurd, zonder enige betekenis. En
wat de mensen niet eens zien, is Volmaakt, prachtig,
compleet, hoeft niet benoemd. Er is een neiging, zelfs nog
meer dan eerst, tot stilte en eenzaamheid, zelfs terwijl er
natuurlijk duidelijk niet zo iets bestaat.
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Hui-Neng zegt dat terwijl het Doorgronden plotseling is,
dat wat hij ‘verlossing’ noemt inderdaad geleidelijk is.
Het beste wat ik kan bedenken is dat het lichaam-geestconstruct door de gebeurtenis van het Doorgronden
wordt beïnvloed, en dat dit enige bijstelling behoeft. Hoe
kan het anders zijn? In sommige gevallen is de overgang
misschien geruisloos: als je bijvoorbeeld in een cultuur
en tijdperk leeft waarin je je hele leven verzadigd in de
basale elementen doorbrengt, zou de periode van bijstelling zich misschien zachtmoedig kunnen voltrekken.
In mijn geval was het duidelijk anders, bijna compleet tegenovergesteld. Na een heel leven waarin dat leven werd
ervaren als bijna ondraaglijk verwarrend en pijnlijk, van
het vechten tegen het leven en alles wat dat meebracht,
werden er compleet andere patronen en gewoonten en
manieren van denken in de conditionering opgeslagen.
Er was geen achtergrond van de Leer om op terug te vallen of om naar te verwijzen. Ook was er geen gezelschap
of andere hulpmiddelen om onmiddellijk na het gebeuren
te ondersteunen.
Er is in de Boeddhistische traditie zoiets dat Pratyeka
bodhi wordt genoemd, ‘eenzame realisatie’. Het verwijst
naar Ontwaken zoals dat gebeurt buiten de gebruikelijke
overdracht van onderricht van meester naar discipel, en
zonder de gebruikelijke achtergrond van voorbereiding en
ondersteuning.
In dergelijk geval kan de weg naar verlossing zelfs nog
meer ‘verdomd bijzonder’ zijn dan anders. Misschien
dacht Ramesh aan iets dergelijk toen hij tegen me zei:
“Dus, het Ontwaken kan op verschillende manieren, ja. De ervaring die je had was, zoals je zei,
dat er ‘niemand thuis’ was; er is, in ware zin, geen
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david. En dat is waar als er geen identificatie is.
En omdat dat gebeurde in jouw geval, werd het een
probleem je leven te leven…. Daarom ben je een
uniek geval.”
Toen ik Jezus’ opmerking aan het begin van het Thomas
Evangelie (zie blz. 91) voorbij zag komen, was dat de eerste keer dat ik een leraar tegenkwam die zei dat men na
het ‘vinden’ van het ontwaken, zeer verstoord zou kunnen raken, in grote moeilijkheden komen. Afhankelijk
van de conditionering van het betreffende lichaam-geestconstruct, hoeft dat niet altijd het geval te zijn, maar
dat was hier wel het geval. Deze periode van verstoring
is in zichzelf ‘verlossing’, het herschikken van patronen
en conditionering van het leven van het lichaam-geestconstruct in het licht van de nieuwe conditionering zoals
aangereikt in het Doorgronden. En onderliggend is er
de totale verbazing van gewaarzijn als het Al, dat nooit
sterft.
Dit heeft allemaal te maken met hoe het lichaam-geestconstruct organisme reageert en zich aanpast aan de
verschillende manieren waarop het Doorgronden zich
voordoet. Het is altijd vrij duidelijk geweest dat het Doorgronden in zichzelf volledig compleet en eenvoudig en
totaal is. Degenen die beweren dat er een gradueel of een
in verschillende stadia ontwaken is, of zelfs een proces
van een bepaalde verdieping erin, lijken mij toch iets
zeer essentieels en integraals van het Doorgronden zelf
te missen. Het is niet iets van ruimte en tijd, en het kan
geen ruimte en tijd opnemen. Het is geen ervaring, het
is geen proces. Het is een doorboren van tijd en ruimte
door middel van het overtuigende intuïtieve inzicht dat
alle tijd en ruimte en alle dingen en alle entiteiten inclusief degene waarin het inzicht zich voordoet, er allemaal
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niet zijn. Hoe kan dit anders zijn dan direct, onmiddellijk? Het kan niet gedeeltelijk zijn: het is of/of.
En dit alles is slechts schijnbaar; er wordt gezien dat er
hier niets is: woorden, ideeën, gedachten, allemaal betekenisloos; ‘een verhaal verteld door een idioot, vol van
vuur en vlam, geen enkele betekenis gevend’. Wat er is,
is van grootse schoonheid, grootse liefde, grootse stilte,
en dat is werkelijk alles. Nogmaals, het laat zich niet vertalen, laat zich niet communiceren, of uitdrukken.
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14.
		

Uitrollend
“Er was een deur waarvoor ik geen sleutel vond
er was een sluier waar voorbij ik niet kon zien:
een poosje gekeuvel van mij en Gij zo leek het;
en dan niet meer over Gij en mij.”
– Omar Khayyam
-“Het is allemaal hetzelfde gekloot, man,”
– Janis Joplin

W

ie ben ik? De eeuwenoude vraag. Voorzeker niet dit
lichaam: tijdelijk, veranderend, fysieke moleculen
en atomen en partikels waarvan zelfs de natuurkundigen ons vertellen dat ze als zodanig uiteindelijk niet
bestaan. Voorzeker niet deze geest, gedachten die ik weet
niet waar vandaan komen en die ik niet kan beheersen.
Uiteindelijk komt het hier op neer: het enige waarvan
we zeker kunnen zijn is het Bewustzijn diep van binnen,
diep achter de persoonlijkheid, voorafgaand aan alle variaties van wie of wat ik gedacht heb het te zijn, het gevoel,
het weten, ‘Ik Ben’. Het onontkoombare intuïtieve Zelf,
de Kleine Kracht die bestaat, weet dat het bestaat. Dat is
alles, de enige constante. Al het overige is een construct,
een fabricaat.
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Onder al de lagen heeft ieder van ons deze zelfde ervaring
van het ‘Ik Ben’ bestaan. Eenzelfde ervaring van Zelf,
onverklaarbaar, wordt deze gemeenschappelijke ervaring
toegeschreven aan verschillende zelven, die allemaal op
dezelfde wijze het Zelf ervaren. Dit onpersoonlijke zelf
wordt persoonlijk geacht, een ‘individueel zelf’, dat elk op
zich een individueel lichaam-geest-construct bewoont.
Dat is tenslotte hoe het lijkt te zijn. Maar men hoeft niet
erg diep te graven om helder te krijgen dat het niet klopt.
Dit idee, dat er afgescheiden, individuele zelven zijn is
slechts mogelijk omdat er in ieder schijnbaar zelf het
Zelf wordt ervaren. Deze ervaring wordt verkeerd uitgelegd als een persoonlijke ervaring die toebehoort aan een
persoonlijk lichaam-geest-construct. De Kleine Kracht,
die het Zelf van leven schenkt aan het ene lichaam-geestconstruct wordt als verschillend gezien van die welke een
ander lichaam-geest-construct leven schenkt omdat de
uitdrukkingsvorm van dat Zelf in iedereen anders is. We
concentreren ons op de wisselvallige, variabele expressie
en missen de constante die er onder ligt.
De constante: er is slechts Eén. Er is slechts één Zelf,
één Gewaarzijn, Bewustzijn dat zich uitdrukt in de vele
schijnbare lichaam-geest-constructen. Mijn weten van ‘Ik
Ben’ is hetzelfde als jouw weten van ‘Ik Ben’. Werkelijkheid is onderliggend aan verschijningsvormen: het Zelf,
het ‘Ik Ben’, Gewaarzijn, Absolute. Wat we individuen
noemen zijn slechts schijnvormen, relatieve bouwsels.
In feite is alles wat de fysieke en mentale ‘werkelijkheid’
genoemd wordt slechts verschijningsvorm, betrekkelijkheid. Dat is waarlijk waarom er hier niets gebeurt, ondanks wat het lijkt. Ondanks de verschijningsvormen,
is niets in de fysieke manifeste ‘werkelijkheid’ werkelijk,
gebeurt er niets, en ‘david’, samen met al het overige, is
een concept, een idee, een gedachte zeepbel die uiteindelijk niet bestaat.
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En dus, voltrekt het leven zich met veel meer neutraliteit.
Er is geen behoefte aan streven naar of aan tobben over
of aan iets te worden: iedereen van ‘ons’ is reeds het Ene,
Zelf, Gewaarzijn.
Wat er hier in schijnbare ‘werkelijkheid’ lijkt te gebeuren
is niet werkelijk en heeft geen effect op wie Ik Ben, op het
Zelf, op Gewaarzijn. De golf rijst voor een tijdje op uit de
oceaan, zo gaat de analogie, maar is nooit anders dan de
oceaan, en keert terug in de oceaan, en het wezen van de
oceaan is onveranderd. Niets gebeurd. Ervaringen zijn
niet belangrijk: in feite is niets belangrijkers dan iets anders, omdat er hier niets gebeurt. Als er geen belangrijkheid is, valt de gehechtheid aan resultaat geleidelijk weg.
En als ik kijk naar ‘anderen’ is er een schokkende, naakte intimiteit: ik zie het zelfde Zelf dat ik Ben, uitgedrukt
in een andere verschijningsvorm.
Nisargadatta Maharaj was gewoon zijn luisteraars herhaaldelijk voor te houden, “Treedt terug, Ga terug.” Op
welk niveau je je ook bevindt, op welke plek je je ook
denkt te bevinden of vanuit te ervaren, treedt terug vanaf
daar, ontdek de plek of het niveau daarvóór, dat er aan
vóórafgaat.
Een vergelijkbare richting zit in Jed McKenna’s aanwijzing, ‘Verderop’. Het maakt niet uit waar je bent of waar
je vandaan komt, zo lang als dat ‘jij’ bestaat, ligt daar
een niveau onder, daaraan voorafgaand, voorbij dat, wat
is waar je wezen wilt. Al het andere is dromenzooi, deklagen, of maskers. Treedt terug, ga terug, naar het Ik Ben
dat aan alles vooraf gaat.
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Rumi:
“Soms kun je door de deur een stem
je horen roepen,
zoals een vis uit het water, van de golf,
het ‘kom terug!’ hoort.
Dit keren naar wat je diep liefhebt
zal je redden.”
Nadat het gebeurde, in het oerwoud, was er een poosje
een acuut gewaarzijn van overgang, van een Doorgronden dat zich voordeed als een sprong, in die zin dat deze
geest en dit lichaam nog moesten meekomen. Op dat
moment schenen niet alleen gewicht en tijdstip van de
geschiedenis van dit lichaam-geest-construct er toe te
doen, maar ook dat vanuit cultuur en ras er geloof was
dat dingen anders waren dan zoals ze nu gezien werden
in het licht van de Doorgronding. In het dagelijks leven
reageerde de geest of het lichaam met een gedachte of
een handeling op een manier waarop het gewend was te
reageren. Het was eigenlijk nogal vermakelijk, het hield
me bezig in die tijd, omdat er geen ‘inhoud’, geen ondersteunende emotie of geloof meer was die er eerder wel
was geweest en die eerder aanleiding gaf tot deze gedachtes en handelingen. Die waren ‘leeg’.
Ergens kwam ik de analogie tegen van de ventilator die
nog een poosje doordraait nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Zonder de aanvankelijke ondersteuning, zou het voor de hand liggen dat deze gewoonten,
gedachten en handelingen weg zouden vallen, en tot
op een bepaalde hoogte bleek dat te kloppen. Veel van
het momentum had aan inhoud verloren. Aan de andere kant, tot aan het vermakelijke toe, bleef het david
construct door gaan met zich min of meer als david te
gedragen. Het organisme zal reageren zoals het reageert
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op basis van programmering en conditionering. Maar dat
doet er verder helemaal niet meer toe.
Nadat Realisatie zich voordoet kan het vanaf de buitenkant lijken alsof er niets veranderd is en lijkt het vanaf
de binnenkant dat er niets hetzelfde is. Dat is ook maar
bij benadering, en niet echt waar, maar in essentie. Dit
is de betekenis van het Zen gezegde ‘Voor het ontwaken
houthakken, water dragen, na ontwaken houthakken,
water dragen.’ Houthakken en water dragen zijn de normale, basale, noodzakelijke, alledaagse bezigheden in de
eenvoudige agrarische gemeenschap waar deze uitdrukking vandaan komt. Het punt is eenvoudigweg dat het
lijkt alsof de dingen erg hetzelfde zijn als ervoor. Het leven gaat door. Daarbinnen, is het Doorgronden van Wat
Is, waar er daarvoor een droomstaat was. Maar aan de
buitenkant blijft het organisme de afgesproken rondjes
draaien. Waarom niet?
Er kunnen wat veranderingen zijn in de routines van het
organisme, die door hen die dichtbij staan opgemerkt
zouden kunnen worden. Een beetje meer naar de stilte
en eenzaamheid getrokken misschien; een beetje minder
belangstelling voor activiteiten en gesprekken. Afhankelijk van de reeds aanwezige cultuur, kan de algemene
indruk zijn dat degene om wie het gaat slechts wat merkwaardiger is. Maar het natuurlijke handelen van het organisme zet zich voort op de wijze zoals het dat al deed.
Ik weet dat dit lichaam een levenloos ding is, geen individu, slechts een verschijningsvorm, bezield door het
Zelf, het Ene, Gewaarzijn. Het heeft zelfs niet eens een
leven op zichzelf. Beter gezegd, het wordt geleefd. Er is
een plots, acuut besef dat dit lichaam-geest-construct
organisme geleefd wordt, in plaats van een autonoom
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levend zijn. Wat ik ooit ‘mijn geest’ noemde is een gedachtestroom; gedachten die niet bij een of andere ‘mij’
vandaan komen, maar vanuit het Ene Gewaarzijn. Er is
geen individu, geen david. Alles wat hier lijkt te gebeuren, inclusief de gedachten en handelingen die in dit
lichaam en deze geest oprijzen, rijzen spontaan op vanuit
Gewaarzijn. Ondanks ‘mijn’ schijnbare opzet hierin.
Nu het helder is dat er niemand hier is om controle
over ‘mijn’ gedachten of over de gang der dingen in deze
schijnbare ‘werkelijkheid’ te hebben, worden concepten
over schuld en trots en verantwoordelijkheid en verplichting allemaal betekenisloos. Natuurlijk, onze gemeenschappen kunnen zonder het geloof in deze concepten
individuen en populaties moeilijk beheersen; maar geen
van deze concepten bestaat in het Wat Is van Gewaarzijn. Alles rijst spontaan op in Gewaarzijn. Er hoeft niets
te gebeuren en er hoeft niets niet te gebeuren. Er valt
geen punt te maken, er is geen doel, geen ‘waarom?’.
‘Waarom?’ vragen zijn in de kern onbeantwoordbaar. De
meeste mensen brengen het leven door met het voortdurend ‘waarom?’ vragen, en nemen, zonder zich dat te
realiseren, genoegen met reacties daarop, die evenwel
niet het antwoord op de vraag zijn. Als we vragen waarom de lucht blauw is, is het antwoord, of dat nu poëtisch
of wetenschappelijk is, niet waarom de lucht blauw is,
maar eigenlijk hoe het komt dat de lucht blauw is. Als we
ons afvragen hoe het komt dat we ons bedroefd of gelukkig voelen, kan het antwoord een verklaring zijn van hoe
het komt dat we ons zo voelen, maar laat de vraag open.
We draaien om het ‘waarom?’ heen door antwoorden te
geven op hoe het komt dat iets zo is, niet in de gaten
hebbend dat het ‘waarom?’ onbeantwoord blijft. Er is
geen antwoord, er is geen ‘waarom?’. Alles rijst spontaan
op in Gewaarzijn. Het voortdurend ‘waarom?’ vragen is
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eenvoudigweg een poging van de geest om het onder controle te houden.
Het is interessant dat in het jonge kind, het onophoudelijke vragen van ‘waarom?’, op dezelfde leeftijd begint
als waarop het zich bewust wordt van een afgescheiden
persoonlijk zelf. De geest denkt dat, als ik me nou maar
vasthou aan de redenen waarom dit allemaal gebeurt,
ik in staat zal zijn het te beheersen en het allemaal uit
te zoeken. Dus vestigt de geest zich in non-antwoorden
en het idee dat het alles onder controle heeft, in plaats
van toe te geven dat er geen antwoord is en toe te geven
dat men er geen controle over heeft. Er valt geen punt te
maken, er is geen doel, geen betekenis. En daarom geen
belangrijkheid. En daarom geen betrokkenheid. Niets
hoeft ook maar enigszins anders te zijn.
Iemand die in religieuze overtuigingen is opgevoed, ziet
zich hier geplaatst voor een fundamentele verschuiving.
Zelfs als deze religieuze overtuigingen al lang geleden
werden doorzien als blinde, verkeerd begrepen constructen, blijft er de kern, van het gevoel van de Ander.
Martin Buber’s Ik en Gij; Rudolph Otto’s overweldigende
beleving van Het Idee van het Heilige. Zelfs als het geloof in God als een persoonlijk iemand was weggevallen,
bleef het idee van de Ander bestaan. Een Ander tot wie
het menselijk wezen zijn ontzag kan richten. Een Iemand
waarnaar men de dankbaarheid kan voelen. Bron. Geest.
De neiging is, zonder dat men zich daar van bewust is,
als men hier op een intellectueel niveau over hoort, om
van ‘Aanwezigheid’ of ‘Bewustzijn’ dat Andere, die Geest
te maken; slechts een naamsverandering. Je kunt heel
wat mensen op dezelfde wijze over Bewustzijn horen
spreken als op de manier waarop ze geneigd waren over
God, of Geest te spreken.
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Uiteindelijk is er geen Ander omdat er geen individu bestaat, er is geen Gij omdat er geen Ik is, er is geen Geest
omdat er niets is dat niet-Geest is. De splijting in dualiteit bestaat niet, er is slechts het Ene. Ik ben niet anders
dat dit Ene.
Gevangen in de wereld van concepten en dualiteit;
Raakt de geest grip kwijt, glijdt uit, rolt uit.
De gedachte rijst op, ‘er is niets om over te denken’
Dan is er Stilte,
is er Gewaarzijn.

107

DRIE

Intiemer dan,
welke verbeelding ook,
ben Ik niet aanwezig;
wat Aanwezigheid is,
ben Ik.

15.
		

Geen goeroe, geen methode,
geen leraar
“Geen meesters, slechts jij
de meester is jou wonderlijk, nietwaar?”
– Ikkyu
-“Als je niet iemand volgt,
voel je je erg eenzaam.
Wees dan maar eenzaam.”
– J. Krishnamurti

H

et is duidelijk geworden dat niets is wat het
ooit leek.
We zijn allemaal droomfiguren in een droom.
Bron, Geest, God, Godin, goden…..
Of: ‘mijn ware zelf’, ‘mijn hoger zelf…’
Of: dromen, engelen, spirituele gidsen, krachten
goed of slecht….
Of: goeroe, sat-goeroe, meester, leraar….
Dat zijn allemaal concepten, menselijke ideeën,
constructen…..;
en, als zodanig, droomfiguren hier met ons in
de droom.
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Er is geen afgescheiden ‘God’, net zoals er geen
afgescheiden ‘wij’ is.
Dat zijn allemaal projecties. Wat er is, is Dit.
Alles Dat Is.
Dat is niet slechts een andere naam voor God.
Niet een wezen genaamd ‘God’ of ‘Bron’ of wat
dan ook,
buiten, of anders dan, Wat Is.
In alle werkelijkheid, zijn er geen twee.
Er is alleen Alles Dat Is. Dit.
Jij, wie je werkelijk bent als je zegt “Ik ben”, en ik,
wie ik werkelijk ben als ik ‘Ik ben’ zeg, zijn hetzelfde
‘Ik ben’.
Alles Dat Is.
‘jij’, ‘ik’, ‘wij’, schijnbare individuen,
zijn droomfiguren in de droom die
‘ik’, Alles Dat Is,
droomt.
Er is geen wij, geen ik, geen jij.
Zelfs de droom valt binnen
Alles Dat Is.
Dat is wat je werkelijk bent,
Niet wie je denkt dat je bent.
In wat ik na het oerwoud begon te lezen, en onder de
mensen die ik ontmoette, wordt er veel belang gehecht
aan dit iets dat ontwaken of verlichting wordt genoemd.
Hoewel ik het woord ‘ontwaken’ heb gebruikt om uitdrukking te geven aan het moment dat zich in het oerwoud voordeed, is het bij tijden duidelijk dat het een
verkeerde naamgeving is; dat het woord in deze context
nergens op slaat.
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Er is een besef waarin geen ‘ontwaken’ is, geen verlichting, omdat er niet ‘iemand’ is om te ontwaken. Wie zou
dat moeten zijn? Wie is er ontwaakt?
‘Ik’, david? Natuurlijk niet: david is een droomfiguur, een
idee, een verzinsel, niet de dromer, en kan daarom duidelijk niet ontwaken. Er is geen ‘david’ die wat dan ook
kan doen, ook niet ontwaken.
Of is het ‘Wie Ik Werkelijk Ben’ die is ‘ontwaakt’; Aanwezigheid, Gewaarzijn, Alles dat Is?
Maar natuurlijk was Gewaarzijn nooit in slaap, heeft
geen behoefte tot iets te ontwaken. Gewaarzijn is altijd
Alles Wat Is.
Dan is het duidelijk, er is niemand om te ontwaken.
‘Ontwaken’ is slechts een analogie, een concept, een
vingerwijzing. De zoekersgemeenschap neigt het letterlijk
te nemen; maar net als bij de meeste analogieën brengt
het je maar tot daar… Wat er gebeurde lijkt meer hier
op: in de droom, in het geval van het droomfiguur ‘david’, houdt Alles Dat Is op met voor te wenden dat ‘Het’
slaapt. Dat wat altijd al wakker was laat de misvatting
dat er iemand is om in slaap te zijn en iemand om wakker te worden wegvallen.4
Dat is alles. En de droom gaat, net als voorheen, gewoon
door. Het verkeerd begrijpen is weggevallen, het verkeerd
begrijpen was toch niet werkelijk, dus wat is er nu gebeurd? Niets. Het droomfiguur ‘david’ weet dat hij slechts
een droom is, niet ‘werkelijk’, weet dat het allemaal een
droom is. Maar zelfs het ‘weten’ deze van droomfiguur
is onderdeel van de droom, onderdeel van het ontvouwen van het scenario van de droom voor dat betreffende

112

droomfiguur, en er is niets gebeurd. De droomfiguur gaat
door met droomfiguur te zijn.
‘Er gebeurt’ exact ‘niets’, omdat wat lijkt te gebeuren niet
gebeurt, en wat zich voltrekt verschijnt als ‘niet iets’.
Tegelijkertijd bleek dat sommige van de mensen met
wie ik na terugkomst uit het oerwoud in contact kwam
overduidelijk een hele carrière maken binnen dit ontwaken- en verlichtingsgedoe. Geleidelijk aan begon ik me
te realiseren dat ik was gestruikeld over een buitengewoon bizar fenomeen waarvan ik me totaal niet bewust
was geweest. Een volledige verlichting-zoeker subcultuur
bevolkt door allerhande leraren en leringen variërend
van zeer grondig tot gewoon lachwekkend. Dit is allemaal
prima natuurlijk, en in feite prachtig, het is onderdeel
van de droom. En, aan het lachwekkende eind van het
spectrum, gebeuren een hoop gekke dingen. Droomfiguren die openlijk belijden dat ze ‘tot Godsbewustzijn zijn
ontwaakt’ en nu, voor een beloning, andere droomfiguren
laten zien hoe ook zij kunnen ontwaken. Allemaal prima,
op z’n minst hoogst dubieus, op z’n slechts, geldklopperij.
Veel ophef over welk ‘niveau’ van ontwaken ze hebben
‘bereikt’. Over het tweede niveau van de eerste fase of het
derde stadium voorbij het vierde level waar nog niemand
van deze planeet is aangekomen, maar dat zij dat snel
zullen…
Verdraaide, kunstmatige ingewikkeldheid en domme
arrogantie. De waarheid heeft een stralende, radicale
eenvoud die welke aanspraak erop dan ook ontkent.
Men kan aanspraak maken op ervaringen. Men kan
aanspraak maken op kennis. Op autoriteit, lijn of afstamming, overdracht, daarop kan aanspraak worden
gemaakt. Zodra echter je hart en hersenen zijn opengereten en wat er van je over is zichzelf vindt in Waarheid als
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Waarheid, brengt elk idee van opeisen je aan het huilen
van het lachen.
Er valt niets op te eisen of te bereiken. Zoals de Zenmeester Hui Hai uit de achtste eeuw het wat bot zegt:
“Als je de bedoeling van dit alles begrijpt, houdt dat
in dat je begrijpt dat er niets te bereiken valt. Iedereen die veronderstelt dat ze het kunnen bereiken
door er grip op te krijgen, of naar iets te grijpen, is
vol van zelfbedrog – een arrogant persoon met verdorven ideeën.”
Maar als je een droomfiguur bent wiens rol het is om in
de droom een carrière in ontwaken te maken, gaat dat
met eenvoudigheid natuurlijk niet lukken. Je moet een
organisatie hebben, en een onderscheidende leer ontwikkelen, je moet een schare volgelingen verzamelen, en er
heel publiekelijk (en met veel drama) aan werken dat jij
jezelf en geselecteerde discipelen door alle niveaus van
gevorderde verlichting heen loodst. Als er echt doorgronding was van dat er geen ‘jij’ is en dat ‘jij’ helemaal
niets ‘doet’, zou je je hier niet druk over maken omdat jij
het weten zou zijn dat dit allemaal niet bestaat, dat het
slechts constructen in de droom zijn. Maar dan zou je
natuurlijk niet in staat zijn om prestige of belangrijkheid
te bereiken en daarmee veel geld te verdienen door mensen te overtuigen dat zij hun primaire persoonlijkheidsmatrix moeten aanpassen.
Geld is noodzakelijk om in de moderne wereld te kunnen
leven, en er is een eerzame traditie om geld of iets gelijkwaardigs te schenken om leraren, monniken, ashrams en
kloosters te ondersteunen. Maar er is hier een duidelijke
scheidslijn omdat op het basale niveau geld en spiritueel
onderwijs niet samen gaan. Er wordt een poging gedaan
om het vragen van geld om de leer te mogen ontvangen te
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rechtvaardigen door zich te beroepen op de ‘energetische
uitwisseling’, die stelt dat als je iets van waarde krijgt,
je daar voor zou moeten betalen. Maar men hoeft deze
redenering niet lang te beschouwen om te zien dat dit
klinkklare onzin is: voor alles dat je hebt wat van echte
waarde is, heb je niet betaald.
De theorie van eerlijke ruil gaat op voor dingen in de
droom. Maar wanneer er eenmaal gesproken wordt over
Wat Is, over het niet bestaan van individuen en afgescheidenheid, over het realiseren van wat je al bent,
dan wordt het hele concept van de ene persoon die geld
vraagt aan een andere persoon domweg onzin. Waarheid
is een gift, het gaat slechts door ‘ons’ heen: het kan niet
gekocht en verkocht worden.13
Dit spel van geld vragen voor spiritualiteit is gewoon
geldwitwasserij. Het wordt wijd en zijd beoefend en het
is wijd en zijd geaccepteerd. Toch is het ‘het bezoedelende kleine geheim’ van de spirituele gemeenschap en
niemand voelt zich erbij op z’n gemak. Omdat iedereen
in zijn hart weet dat geld vragen voor toegang tot spirituele leringen, zelfs indirect, onoprecht is en in principe
vreemd aan de Leer zelf.
Zelfs als gezegd wordt dat het geld nodig is om de ashram te runnen, de organisatie te financieren, het reisschema te bekostigen, om deze ‘van vitaal belang zijnde
boodschap’ aan zoveel mogelijk mensen te verspreiden,
zelfs dan appelleren deze verkooppraatjes aan het ego,
aan het verlangen van ieder ego om deel uit te maken
van iets groots en belangrijks.
Het is oneerlijk om het eufemistisch een ‘donatie’ te
noemen wanneer het op zo’n manier wordt gebracht dat
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schuldgevoelens en sociale druk het moeilijk maken om
te weigeren.
De ochtend dat de oude Zen of Advaita meester het Zelf
realiseerden, gingen ze terug om hout te hakken en water te dragen. Als iemand met hen wilde spreken, spraken ze, en gingen daarna weer aan het werk.
Als je eenmaal een ashram hebt, als je eenmaal een kerk
hebt, zul je met de collectezak rondmoeten en moeten
preken over bijdragen. Maar iedere keer dat je het geld
de tempel binnenbrengt, loop je het risico dat een aangebrande plattelandstimmerman langs komt en de tafels omver gooit. Waar staat geschreven dat de leraren
niet kunnen werken om zichzelf te onderhouden, dat zij
van hun volgelingen moeten leven? Wie zegt dat er een
organisatie moet zijn? Wie zegt dat leraren hoge kosten
moeten genereren door de hele wereld over reizen om
lezingen, seminars en satsang te geven? Welk ego, welk
gevoel van individueel zelf zit achter dit idee dat de boodschap van een leraar zo belangrijk, zo kostbaar is dat hij
gehoord moet worden, full time, door de hele wereld? De
oude Chinese Ch’an meesters werden genoemd naar de
berg waarop ze woonden, en als je de Leer wilde horen
ging je op weg om er een te vinden. Dit leidde er vanzelf
toe dat ééndags-zoekers er vanaf zagen en de ruimte lieten aan hen die er aan toe waren hun leven op te geven
om dit te horen.
Wees stil. Wie organiseert al deze bezigheden, die het zo
belangrijk maken, en die geloven in de hype dat wat er
gebeurt een bepaalde speciale betekenis heeft? Wie denkt
er dat het belangrijk is dat de droomfiguren in grote
getale wakker worden, en dat het jouw taak is om dat te
doen? Wat is dit voor Advaita tele-evangelistische kruistocht onzin?
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Dit messiaanse idee van de aangewezene te zijn die de
wereld redt, en dat schuilgaat achter de New Age aangenaamheden, is besmettelijk. Stop. De Leer is universeel,
en er zijn vele leraren, en die zijn altijd al waar ze moeten
zijn. In de Doorgronding wordt geweten dat de wereld
geen behoefte heeft aan een welke bijzondere boodschap
dan ook van welke bijzondere leraar dan ook. Daar wordt
allemaal voor gezorgd. De droom van Bewustzijn ontvouwt zich volmaakt, en de persoonlijkheid cultussen
rond populaire en goed betaalde spirituele leraren zijn
deel van die ontvouwing; maar niet op de manier waarop
zij, of hun volgelingen zouden denken.
Binnen de droom is er, in een verbazingwekkende omvang, hieromtrent van alles aan de gang. De blinden die
de blinden leiden. Deze nonsens aanschouwend, beseffend dat men het allemaal serieus opvat, kan ik het niet
laten er om te lachen want natuurlijk rijst de vraag: Wie?
Wie kan het wat schelen? Wie denkt dat het belangrijk
is, wie is aan het organiseren? Het is allemaal concepten,
die niet bestaan! De enige die zich er druk over maakt,
die de lijn vasthoudt, die belang hecht aan een te spelen
rol, is de denkende geest, het ego, het schijnbare individu die nog immer denkt dat hij of zij daar is om ontwaakt te zijn of om de boodschap uit te dragen; en de
incongruentie tussen dit en het betreffende onderwerp is
zo enorm dat het tot fantastisch vermaak leidt.
Het is nog een andere verbazingwekkende wending dat
de eerste Advaita leraren die ik ontmoette onechte leraren waren; figuren die geloven dat ze ontwaakt zijn, maar
die misleid zijn, en blijvend gevangen in het ego. En
gevangen ook in het geld en spiritueel prestige spel. Een
rare ervaring, en nogal verwarrend op het betreffende
moment, omdat zij aan de ene kant duidelijk veel meer
wisten dan ik, vanuit langdurige diepgaande studie,
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maar aan de andere kant niets wisten van waar ze allemaal aanspraak op maakten. Ze gebruiken Ramesh’s
naam, voeren hem op als hun leermeester en vandaar uit
een verwantschapslijn, maar het is leerzaam om te horen
wat Ramesh daar zelf over te zeggen heeft. “Geen wonder
dat je een poos een beetje verward was”, lacht hij. “Zij
denken nog immer dat zij het allemaal doen!”
Maar ik ben erg dankbaar voor die ervaring toen die zich
voordeed, omdat het helder inzicht gaf in wat Doorgronding niet is. Een van de meest verbluffende aspecten van
de ervaring was om te zien tot in welke mate mensen,
verwoede zoekers, willen geloven dat deze leraren the
real thing zijn, en hen volgen, gehoorzamen wat ze zeggen, zich aan hen onderwerpen, zelfs als dat schadelijk
is en uitbuitend is en niets van doen heeft met de leer. Ik
kwam er achter dat de meeste mensen, de meeste zoekers, op geen enkele manier kunnen weten of hun leraar
the real thing is of niet.
Nogmaals, alles rijst op in volmaakte ontvouwing van
de droom in bewustzijn, en er is niets ‘verkeerd’ of wat
rechtgezet moet worden. Als een wanhopige zoeker, die
net uit een vreselijke ervaring met een gewiekste, egogedreven, nep goeroe komt, vraagt waarom al die onechte
leraren er zijn, is het enig mogelijke antwoord: zo dat
precies dit ervaren kan worden. Ook dit is onderdeel van
de alomvattende werking van de totaliteit.
Zelfs het medeleven wordt opgeklopt, en ik heb nog meer
nieuws voor de verlichting-zoekers onder u. In een mate
die nog veel groter is dan u zou willen geloven, hebben
deze keizers en keizerinnen geen kleren.
Als een leraar iets van je wil, iets van je vraagt, naar iets
van je op uit is, zelfs als dat verpakt gaat in de meest
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spirituele termen van vooruitgang, is het buitengewoon
waarschijnlijk dat zij niet ontwaakt zijn, dat het Doorgronden daar niet is. Als ze in enige vorm geld vragen, of
om je loyaliteit, je aanzetten tot vleierij, als ze voorstellen om seks te hebben als onderdeel van de ‘overdracht’
of ‘initiatie’, als ze je tijd of diensten of bezittingen willen
in ruil voor wat je ‘krijgt’, als ze er op staan dat je op een
bepaalde manier leeft of bepaalde handelingen verricht,
als ze wat dan ook van je willen, kan ik je verzekeren dat
het buitengewoon onwaarschijnlijk is dat zij zijn wat ze
zeggen te zijn, dat zij hebben wat je zoekt, of dat ontwaken heeft plaatsgevonden.
Hoe kan men dit zo categorisch beweren? Eenvoudig. Als
het Doorgronden er is, doen geen van deze dingen er toe.
Als het Doorgronden er is, is er het weten dat dit niet is
hoe het gaat. Zo gaat het helemaal niet! Als het Doorgronden er is, zal er geen zorg zijn, om geen van deze
zaken, omdat het Doorgronden al deze zaken voor eeuwig
irrelevant doet zijn.
Ondanks tradities die het tegenovergestelde beweren, zal
er zelfs geen belang gehecht worden aan of iemand het
oppakt of niet, of er iemand wil luisteren of niet. Er is
niemand om zich er druk over te maken, niemand voor
wie een van deze zaken belangrijk zou kunnen zijn.
Geld, seks, loyaliteit, diensten, eigendommen; dit zijn allemaal onderdelen van de droom. Als zijn nodig zijn zullen ze er zijn. Als ze er zijn, kan er van genoten worden.
Als ze er niet zijn is het ook goed.
Een grote geldinzameling om een dramatische kruistocht
te houden om de boodschap van persoonlijke verlichting
over de hele planeet te verkondigen is natuurlijk heel
opwindend, maar heeft niets van doen met onpersoonlijk
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ontwaken tot de ware aard van Wat Is. Als je behoefte
hebt aan drama en opwinding, blijf dan lekker in slaap;
in Wayne Liquorman’s woorden gezegd: “Als realisatie
zich voordoet worden de dingen heel erg gewoontjes.”
Er is een verbazingwekkend prachtige eenvoud in dit alles.
Je zou kunnen zeggen, “Ontwaken is het doorgronden
van het feit dat er niemand is om te ontwaken. Er is hier
geen individu die iets doet. Bewustzijn is alles wat er is.”
En daarmee zou je de gehele leer hebben verklankt. Dat
is werkelijk alles wat er over te zeggen valt. Dit Alles Is
er eenvoudigweg. Er is geen individu, geen zoeker, geen
leraar, geen doel, geen resultaat. Het Is eenvoudigweg.
Alles Dat er Is, is aanwezigheid. Dat is het: het hele verhaal. Klaar, volbracht. Parasamgate. En de droom gaat
verder. Dus, met dit doorgrond te hebben, geniet er van.
Sta op, ontbijt, gaan naar je werk. Doe wat je denkt dat
juist is om te doen, wetend dat er geen ‘jij’ is en dat ‘jij’
niets ‘doet’.
Zoals in het Zen gezegde:
“Als je het doorgrondt, zijn de dingen precies
zoals ze zijn.
Als je het niet doorgrondt, zijn de dingen precies
zoals ze zijn.”
En nogmaals, deze keer van Rumi:
“We horen de innerlijke muziek zelden,
maar we dansen er niettemin allemaal op.”
Alsof ‘jij’ een keuze hebt. Snap je? Alles is zoals het is.
Het mechanisme, de wijze van hoe het werkt, zo je wil,
waardoor de droom zich ontrolt, waardoor het functioneren zich voordoet in Bewustzijn, is het zelfde of het nu
gerealiseerd is of niet. Dit is waarom wordt gezegd dat
wanneer het Doorgronden zich voordoet, er niets ge120

beurt. Niets verandert. Bewustzijn stroomt, functioneert,
werkt in een lichaam-geest-construct organisme, waarin
het Doorgronden zich heeft voorgedaan, op dezelfde wijze
als in een lichaam-geest-construct organisme waarin
het Doorgronden zich niet heeft voorgedaan. Ontwaken
of Verlichting onderbreekt niet vanzelfsprekend de gebruikelijke middelen en methoden waarmee de droom
zich ontvouwt; er is geen transfiguratie tot een super
menselijk wezen of licht of iemand met paranormale
vermogens, zoals in sommige mooie verhaaltjes. Wie zou
er moeten transfigureren? Wie is daar om wat dan ook te
doen?
Mensen lijken bezeten door het idee dat er iets is dat we
kunnen doen om te krijgen wat we willen, en zijn er van
overtuigd geraakt dat er iets is wat we moeten doen, of
zouden moeten doen.
Luister. Er is niets dat je hoeft te doen. Niets dat beter
moet of moet worden verbeterd. Niets om te zuiveren of
te heiligen of in te zegenen. Niets om voor elkaar te krijgen, niets om te bewijzen. Niets om te construeren. Niets
om te deconstrueren. Niets om aan te werken of te leren,
niets en niemand om van te leren. Zelfs niet iets om te
begrijpen of te ‘snappen’. Niets om in balans te brengen
of bij te stellen of te genezen. Niets om te worden.
Natuurlijk, als het in de droom van Alles Dat Is voor een
lichaam-geest-construct object zo lijkt te zijn dat het een
van die dingen ‘doet’, dan zal dat gebeuren: iets voor de
droomfiguur om te doen zolang de droom duurt. Voor
studenten van het Onderricht is het vaak een worsteling
om het idee van de vrije wil met dat van voorbeschikking
te verzoenen; of het idee dat ‘je altijd al Alles Dat Is bent
en dat er niets is wat je kunt doen om het te bereiken’
met vermaningen tot oprechtheid in zelfonderzoek, be121

vraging en verkenning. Er is echter geen conflict: de leer
van ‘altijd al’ betekent niet dat je alle inspanningen moet
staken. Dat stoppen zelf zou een inspanning zijn!
Als het je geven is de leer te doorgronden, zul ‘jij’’, als
ego, als geïdentificeerd ‘zelf’, gemotiveerd zijn om te doen
wat noodzakelijk is om die doorgronding te laten gebeuren. Als studeren of mediteren of er aan werken staan te
gebeuren, zullen ze gebeuren. Dat is in zichzelf een deel
van ‘altijd al’. Ze zijn op zichzelf niet belangrijk, maar ze
zullen gebeuren als ze staan te gebeuren.
Het volledig Doorgronden zal niet gauw gebeuren terwijl je op je kont te blijft zitten, of door onderdelen van
de Leer te vermijden, door te weigeren je misvattingen
onder ogen te zien, en alleen aan allerlei andere dingen
te denken. Maar wat verschijnt als motivatie en opzet,
oprechtheid en besluitvaardigheid, keuze en handeling
is eenvoudigweg de wijze waarop het hele mechanisme
zich ontvouwt. De misvatting is om het persoonlijk op te
vatten, als jouw motivatie, als jouw opzet, jouw keuze en
handeling; het is volledig onpersoonlijk, het is eenvoudigweg het ontvouwen van de totaliteit zoals het is.
Het is een kwestie van de onderliggende doorgronding;
oefeningen en taken en het hele leven wordt niet ondernomen vanuit persoonlijke intentie, of voor het bereiken
van een doel, of om een beter mens te worden, of de wereld te redden, of omdat ‘Ik dat zou moeten’. Er slechts
het getuige zijn van het lichaam-geest-construct, dat je
niet bent, het hebben van gedachten die er in oprijzen,
aangezet worden, handelingen verrichten. Er is slechts
volledige eenvoud: een openheid, een overeenstemming,
om te laten gebeuren wat er gebeurt, en de misvattingen
te laten wegvallen.
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16.
Vrije val

“Er bestaat niet zoiets als een entiteit.
Nu je dat weet ben je wakker
omdat je hier bent en je die kennis hebt.
Er is niet iets anders,
verschillend van deze kennis,
geen entiteit.”
– Nisargadatta Maharaj

A

ls je voor de eerste keer in India aankomt, word je
gemangeld en overspoeld door een vloedgolf aan
indrukken. Geuren, stoffen, beelden, geluiden, smaken: het lichaam-geest-construct organisme reageert in
verbazing. Er had zich het niets voorgedaan in het oerwoud; de Helderheid, het zien, het niemand thuis. Er
was het leren en absorberen geweest van wat Advaita
ideeën om dit niets te kunnen doorwrochten en uitdrukken. En toen, onbegrijpelijkerwijs, zag dit lichaam-geestconstruct zichzelf met alle geweld ineens de planeet over
hollen om een leraar in Bombay te ontmoeten. Dit is echt
verwarrend gepuzzel, want er is geen reden toe. Er is
geen verwachting, die kan er niet zijn, er is geen mogelijk doel, geen mogelijk resultaat. In feite had het david
ding geen idee wat er in godsnaam aan de hand was,
en is verbaasd zichzelf aan te treffend, jet-lagged, in de
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tropische hitte van een nachtelijk Bombay, zigzaggend
door de drukke straten in een piepkleine taxi bestuurd
door een bijna naakte Hindoe chauffeur die geen Engels spreekt, een roze plastic Ganesha figuur, de olifant
hoofdige god, hevig bungelend aan het spiegeltje, en op
weg, hopelijk, naar een hotelkamer in het centrum van
Bombay.
Die eerste nacht in India, is er een droom.
Ik ben hoog in de lucht, in een vliegtuig misschien, en
kijk beneden naar de grond. De grond is bedekt met grote platte vierkanten, daar op de grond. Doet me denken
aan het vliegen over Engeland en Ierland, met de lappendeken van vierkante akkers daar, maar veel eenvoudiger, slechts vlakke vierkanten van verschoten kleuren,
de meeste eenvoudigweg grijs. Iemand naast me zegt:
“Die vierkanten lijken vlak, tweedimensionaal, maar zijn
feitelijk grote driedimensionale kubussen, ze hebben een
hoogte die we hiervandaan niet kunnen waarnemen.”
Ik kijk haar aan; ze lijkt oprecht genoeg, maar er is iets
vreemds aan de wijze waarop ze er zo stellig in is, alsof
ze iets napraat wat ze gehoord heeft maar zelf niet echt
weet. En ik zeg: “Ik begrijp wat je bedoelt, vanwege het
perspectief, van een afstand kunnen dingen plat lijken.
Maar dat is hier niet het geval. In dit geval zijn de vierkanten alleen plat. Als ze hoogte hadden, zouden ze er
anders uit zien, dan zou je dat kunnen zien.”
Op een of andere manier weet ik dat het waar is, dat de
persoon naast me op subtiele wijze verkeerd waarneemt,
of verfraaiing toevoegt die er niet is, maar terwijl ik dat
zeg, realiseer ik me dat dit slechts een discussie kan
worden, een argumenteren. Hoewel ik dit met zekerheid
weet, is er geen manier om het op een of andere manier
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te bewijzen, tenzij iemand naar beneden zou gaan,
dichtbij kwam, om het zelf te zien. Iemand zou moeten
springen, en helemaal naar beneden vallen, en dat zou
natuurlijk onmogelijk zijn, dom, niet aan de orde, omdat
het vallen van deze hoogte zeer zeker de dood zou betekenen. Terwijl ik me dit bedenk, besef ik me dat ik naar
beneden aan het vallen ben.
Geen spoor van bedoeling of wens om te springen, of
sprong als handeling. Slechts dat het gebeurde.
Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Dromen rijzen op als
deel van het natuurlijk functioneren van het lichaamgeest-construct, net als al het andere oprijst. In de
droomslaap rijzen gevoelens en belevingen op dezelfde
wijze op als in de wakende droom. Het lichaam-geestconstruct kent niet het verschil tussen een slapende
droom en een wakende droom en weet dat ook niet van
het idee vanuit een vliegtuig te springen.
Allereerst, is er een moment van verschrikking. Er is
het denken, mijn god, wat is er gebeurd, ik val naar
de aarde, in enkele ogenblikken zal ik die raken en uit
elkaar spatten en zal dit hele leven voorbij zijn. Paniek.
Dreiging. En dan, een moment van ontkenning en vertwijfelde activiteit, wacht even, misschien is er iets over
het hoofd gezien, misschien heb ik een parachute op m’n
rug, misschien is er een plek met water waar ik in terecht kom en kan ik dit, op wonderbaarlijke wijze, overleven.
Dan, nog steeds vallend, de aanvaarding. Dus. Dit is hoe
het zal zijn. Het moment is gekomen. Dit lichaam zal
inderdaad uit elkaar spatten en sterven. Omdat er geen
ontsnappen mogelijk is, is dat ook goed: ik zal het waarschijnlijk nauwelijks voelen, alleen gaat het licht uit. En
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tegelijkertijd, is er deze verbazingwekkende ervaring: over
deze grote afstand te vallen, zonder weerstand, zonder
bescherming: een totale vrije val. Verbluffende schoonheid. Volledig laten gaan.
Dit alles in weinig meer dan een kort moment, het
lichaam-geest-construct reageert op een ongeplande
sprong uit een vliegtuig in de voorspelbare manier in
overeenstemming met de programmering: het kent het
moment van angst, het moment van ontkenning, het
moment van aanvaarding. Dan, zonder hulp, wordt het
stil. Ook in deze droom, net als in de wakende droom, is
het lichaam-geest-construct een droomfiguur. De dromer
droomt, en de droom gaat door.
De lucht suist langs me als ik val; en, onthecht en nogal
neutraal, zie ik de vierkanten op de grond naar me toe
snellen en nu nogal dichtbij. Het is gewoon vermakelijk
omdat het er niet het minste toe doet, maar ik moet toch
opmerken dat wat ik intuïtief gevoeld had, terwijl ik daar
in het vliegtuig zat, waar was: zelfs van deze korte afstand, zijn het slechts platte vierkanten, geen kubussen,
zonder hoogte of diepte.
Dan, precies op het moment van het raken van de grond,
treedt er een verandering op. Op het moment dat ik de
grond raak op het vlak waar de vierkanten zijn, transformeren ze. Ze waren inderdaad vlak en grotendeels grijs
geweest; slechts nu, alsof ze plotseling tot leven zijn gewekt, veranderen ze ineens in wonderbaarlijke, on-aardse, driedimensionale objecten met subtiele, aangename
vormen en schaduwen. En het zijn niet slechts grote kubussen, zoals mijn compagnon zo stellig had beweerd, ze
zijn vrij eenvoudig, niks buitensporig of grotesks, maar
desondanks zijn ze onvoorstelbaar, onbeschrijflijk mooi.
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En hiermee, precies op het moment van de inslag, wanneer ik het bewustzijn had moeten verliezen, houdt de
droom simpelweg op. Er is geen schok of stoot. Er is
diepe droomloze slaap. Later, de volgende ochtend als ik
wakker wordt, zijn de droom en het natuurlijke, abrupte
einde helder in mijn herinnering.
En is er het besef: nu ja, natuurlijk:
De enige manier om er achter te komen
is te springen.
Springen betekent een zekere dood.
Het springen is al geweest.
En dit ‘zich voltrekken’ heeft niet meer betekenis of
waarde dat het tandenpoetsen. Er is geen betekenisvolle
manier om er over te spreken, er is geen manier om een
zin op te bouwen omdat er geen onderwerp en geen gezegde is en er niets in een tijdsbestek wordt gedaan. Het
Is gewoon. Het zou onzin zijn en onmogelijk om er over
te spreken alsof er iets persoonlijks of bijzonders aan zou
zijn.
In de droom, is alles plat en grijs, en een toekijker kan
van die afstand slechts zeggen dat de dingen plat zijn,
of voor te wenden dat dat niet zo is. Of, misschien, zoals mijn compagnon in het vliegtuig, herhalen wat er is
gehoord, dat sommigen hebben gezegd dat dingen niet
zijn wat ze lijken; maar zelfs dan is het slechts bij benadering. Slechts door te springen, door wegvaging, kan de
werkelijke diepte en schoonheid en wonder van Wat Is
gezien en ervaren worden.
Gedurende een ogenblik is er een besef, een gewaarzijn
dat de springer inderdaad is gestorven, en op het moment van die dood heeft begrepen wat er anders niet
kan zijn, maar ook dat is een grap want er was nooit een
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springer. Niemand sprong. Zowel in de wakende droom
als in de slapende droom, deed springen zich voor. Het
dansen deed zich voor. Het dromen doet zich voor. En de
verbazingwekkende, adembenemende schoonheid is dat
Alles van Dit, dansen, dromen, springen, er eenvoudigweg is.
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17.
		

Liefde
“Liefde is een eindeloos mysterie
omdat het niets heeft om het te verklaren.”
– Tagore
-“Fluister woorden van wijsheid:
laat het zijn.”
– Lennon/McCartney

A

an het begin van zijn boek, De Uiteindelijke Waarheid, schrijft Ramesh:
“De uiteindelijke waarheid kan niet geaccepteerd
worden, tenzij de geest leeg is van het ‘ik’ is en het
hart vol van liefde.”

En enkele dagen geleden, in onze conversatie, zei hij
tegen me:
“david, wil je weten hoe je het leven moet leven?
Laat het zijn! Laat het gebeuren. Alles dat iedereen
aan het ‘doen’ is – laat het gebeuren!”
“Wees stil, ‘doe’ wat je ‘wilt’, en maak je niet druk
om de wereld!”
“Wees stil. Wees stil betekent, niet denken! Begrijp
je? Het is zo eenvoudig!”
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De laatste paar dagen, heb ik zitten luisteren gedurende
de ochtend bijeenkomst; en een groot deel van de tijd is
er niet een eens betekenis geven aan de woorden. Bewust
luisteren, maar niet met het intellect.
Ik ben er gewoon, in wat ik noem Aanwezigheid, de ene
Aanwezigheid die Ik ben. Zichzelf spiegelend in zichzelf
zonder een spiegel.
Ramesh spreekt van ‘het Doorgronden’, maar Dit heeft
niets van doen met de denkende geest die iets begrijpt of
snapt. Ik ben nieuwe woorden aan het leren, namen voor
Aanwezigheid, maar het weten, de gevoelde waarheid, is
zo veel, veel meer vertrouwd, veel bekender dan de woorden ‘Bewustzijn’ of ‘Waarheid’ of ‘Bron’ kunnen overbrengen. Het is het meest vertrouwde iets, op geen enkele
wijze afgescheiden of ver weg.
Er is besef dat zelfs in de vele jaren dat ik dacht dat ik
david was, en deze vertrouwde Aanwezigheid bedekt was,
overlegd met gedachten en het gevoel een afgescheiden
individueel zelf te zijn, het zelfs toen reeds, al die tijd hier
was.
Niet anders. Binnen de conditionering, langs de grenzen,
nauwelijks waargenomen, maar desondanks hier. Alsof
het ronddoolt, maar hoe ik er ook naar zou zoeken, ik
zou het niet zien, terwijl het toch hier was.
Nu is het helder en aanwezig, altijd hier, is hier altijd
al geweest, zal er altijd zijn, is niet anders, niet op wat
voor een afstand dan ook. Deze Aanwezigheid voel ik
hier altijd, spiegelend. Het is het iets waar ik het meest
vertrouwd mee ben, het meest bekend. Het is mijn eigen
hart, het hart van God, overdonderend mooi, overdonderend medelevend, overdonderend liefhebbend.
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“Je staat binnenin mij
naakte eindeloze Liefde…
We zijn afgedwaald naar waar
de geest ons niet kan vinden,
volkomen verloren” 			

(Ikkyu)

Het menselijk ras heeft geen idee van wat liefde is.
Op een dag sprak een van de zoekers over gebed; over
het gevoel van leegheid of zelfs een gevoel van verloren te
zijn, wat oprijst bij een zekere intellectuele doorgronding
van dat ‘Bewustzijn alles is wat er is’, en het besef doordringt dat er niemand is om tot te bidden.
Onvermijdelijk verschijnt er een glimlach en het gevoel
van ‘Nou en?’ Begrijp je? Dit besef, en het gevoel van
leegte, zijn volmaakte liefde, geschenk. Het besef dat er
voortdurend een immense overvloeiende dankbaarheid
is, opwellend, dat er niet langer enige noodzaak is dat er
iets of iemand is om dankbaar naar te zijn. Aanwezigheid
is hier. Waar anders? In Aanwezigheid, is er een opborrelen van liefde en dankbaarheid, opwellend in Aanwezigheid. Zichzelf spiegelend in zichzelf zonder een spiegel.
Er is niets nodig. Alles is absoluut volmaakt. Dit kent
geen ‘einde’. Morgen vertrekt david om naar Vermont terug te keren, maar dit houdt niet op, want er is niet iets
afgescheiden. Zelfs als david sterft, eindigt het niet, want
deze Aanwezigheid is meer vertrouwd met wat ik ben dan
dat ‘david’ dat is.
Het is mijn eigen hart, het Hart van Aanwezigheid, opwellende eindeloze pracht liefde medeleven bliss. Het
Hart van het Oneindige Alles, stralende Helderheid, meer
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vertrouwd dan welke verbeelding ook, de enige realiteit,
de enige waarheid.
Ik ben
		
Ik ben
		
Ik heb
		

niet aanwezig;
wat Aanwezigheid is, Ben ik.
niet gewaar;
wat gewaarzijn is, Ben ik
niet lief,
wat Liefde is, Ben ik.

Er is geen ‘ander’
		
die wel of niet geliefd kan worden.
Er kan geen ‘Ander’ zijn,
		
om te danken of te smeken.
En dus kan ik niet zeggen dat ‘Ik liefheb’
		
maar liever dat ‘ik in de Liefde ben’
			
binnen in de Liefde
Waar anders zou ik kunnen zijn?
Welk Waar anders is er?
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18.
		

Ochtend gesprekken
“Zuivere kennis
wordt niet door een ander verstrekt:
het komt ongevraagd.
Het is degene die luistert:
het is je eigen ware natuur.”
– Nisargadatta Maharaj
-“Ik toon de waarheid aan levende wezens –
en dan zijn zij niet langer levende wezens.”
– Tung-shan

M

ensen komen van over de hele wereld naar de ochtend gesprekken is deze huiskamer in Bombay,
waarvan sommigen al jarenlang hebben gezocht en bij
Zenmeesters, goeroes en allerhande leraren zijn geweest.
Ze hebben gehoord over deze ‘pure Advaita’ meester, en
zijn gekomen met wellicht enige verwachting, of op z’n
minst hoop, dat ze eindelijk zullen horen wat ze moeten
horen, het ware verhaal, het onderricht dat de Uiteindelijke Doorgronding zal ontsluieren, de Uiteindelijke Waarheid, Zelf Realisatie, Totaal Ontwaken.
Wat ze vinden is een kleine vent die, in de hoek zittend,
ad nauseam (tot brakens toe) doorgaat over het idee of
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je nou wel of niet de ‘doener’ bent van wat je denkt dat
jouw handelingen zijn. De meeste mensen die komen
opdagen blijven niet lang. Na een paar sessies vertrekken
ze, om naar huis te gaan of om naar een andere leraar
die zal spreken over ‘belangrijker’ zaken. Dit idee over
‘het doenerschap’ is veel te werelds, te eenvoudig, lijkt
veel te secundair, dus irrelevant.
Natuurlijk, vergis je niet, vanuit het gezichtspunt van het
totale Doorgronden is dit onderricht over of je nu wel of
niet de doener bent feitelijk overbodig; rijst de vraag niet
eens op. Met het Doorgronden verschijnt de natuurlijke
en spontane perceptie dat er hier niemand is, geen individu om wel de doener of niet de doener te zijn. Dus is de
vraag hypothetisch. Wat je van jezelf denkt, de hele verzameling van lichaam, geest, persoonlijkheid, ego, gevoel
van individualiteit, persoonlijke geschiedenis, niets van
dat alles bestaat als zodanig, als ook maar iets anders
dan een idee, een verhaal, een concept in Bewustzijn.
De discussie over of ‘jij’ nu wel of niet de doener kan zijn
is, zoals Wei Wu Wei schrijft, als discussiëren over of de
vogel in de lege kooi nu wel of niet gevangen is. De kooi
is leeg. Er is niemand thuis!
Bij de ochtendgesprekken is er de laatste tijd een musicus die na de gesprekken voor de groep traditionele Indiase fluit speelt. De fluit weet niet van muziek: die heeft
geen weet van ‘G in Bes’; heeft geen weet van tempo of
inzet, en kan geen muziek uit zichzelf laten klinken: het
is slechts een holle bamboe stok met gaatjes er in! Het
is de musicus die de kennis en het vakmanschap en de
intentie en vaardigheid heeft, en wiens adem door het instrument blaast en wiens vingers de openingen bespelen
zodat er prachtige muziek uit kan klinken. Als de muziek
is opgehouden, feliciteert niemand de houten stok met
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de muziek die er uit kwam, het is de musicus die het
applaus krijgt en die bedankt wordt voor dit prachtige
geschenk van muziek.
Met wat we van onze ‘zelven’ denken zit het precies zo.
We zijn instrumenten, holle stokken, waardoor de Adem,
de Geest, de Energie die Aanwezigheid is, Alles Dat Is,
Bewustzijn, stroomt. Net als het niet de fluit is die klank
maakt, maar de musicus die de klank door het instrument laat klinken, zo is het met de adem die Aanwezigheid is die deze geest en lichaam tot leven wekt en door
deze mond naar buiten komt en het doet lijken dat deze
mond de woorden spreekt.
Het basale misverstand, de basale onwetendheid, is de
hypothetische eigenaarschaps-verwisseling in de rol van
de musicus met het instrument. Dit omkeren van de
waarheid wordt spontaan gerealiseerd zodra het Doorgronden zich voordoet. Dan wordt het duidelijk dat er
geen individu is, dat er ‘niemand thuis’ is, er hier geen
entiteit is om wel of niet de doener te zijn. Omdat ontwaken eenvoudigweg het Doorgronden is dat er niemand
hier is om te ontwaken.
Maar: deze Realisatie gebeurt spontaan als het Doorgronden zich voordoet. Vanuit het gezichtspunt van de
zoeker, kun je daar niet van hieruit komen. Omdat er
geen ‘jij’ is, is er geen sprake van ‘er komen’, en is er
geen ‘daar’ om te komen. Het op intellectueel niveau begrijpen van dat er geen individuele entiteiten kunnen zijn
zal de gemiddelde zoeker op geen enkele wijze behulpzaam kunnen zijn omdat er in zijn of haar eigen leven
een diepe overtuiging zal blijven omtrent een persoonlijk
zelf en een persoonlijk ‘doenerschap’. En daarmee de
bijbehorende ellende van trots en arrogantie, schaamte
en schuld, angst, haat en kwaadaardigheid, die allemaal
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oprijzen uit het geloof dat er daar iemand is die wat dan
ook doet.
Alle pogingen om jezelf uit het dilemma te ontwarren
versterkt alleen maar het gevoel van een individueel zelf
van iemand die schijnbaar de pogingen onderneemt. Er
is geen uitweg uit deze penarie, uit deze paradox, omdat
degene die denkt dat hij of zij uit deze paradoxale penarie verlost moet worden zelf een hallucinatie is, een in
de geest gegenereerde fantasie, de vogel in de lege kooi.
Voor de rest van je leven kun je doorgaan met wat je al
deed, je kunt naar gesprekken en seminars en retraites
gaan zoals die worden verzorgd door de meest verlichte
meesters. En prachtige dingen horen over Verlichting
en Volledige Realisatie en Sat Chit Ananda. En immense
spirituele ervaringen hebben van grote schoonheid, maar
als je je ogen opent ben je terug bij dezelfde vragen, met
dezelfde verlangens, omdat ‘jij’ er nog steeds bent.
En dus: Bewustzijn dat de boel opschudt door deze
verborgen kleine lering over ‘doenerschap’, gegeven door
deze bescheiden kleine Indiase man die in een flat in
Bombay zit. Ja, aan de oppervlakte lijkt het misschien
onbetekenend in vergelijking met andere dingen die je
hebt gehoord. Het kan zelfs moeilijk lijken je er op te
concentreren, vooral als het duidelijk is dat ‘er’ meer
achter moet zitten dan dit, welzeker moet er meer achter
zitten. En dat zit er: dit in zichzelf is niet de kern. Maar
het is een weg naar de kern. En als je het binnen kunt
laten, het onderzoek uit te voeren zoals het is voorgesteld, vol te houden, en er de openheid is dit vorm te
laten krijgen, dan zullen er inderdaad werkelijk verbazingwekkende dingen kunnen gebeuren.
Deze lering die relatief zo onbetekenend lijkt, kan, zo
klein als het is toch het sleuteltje zijn, dat, eenmaal
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toegelaten in het slot en dat dan omdraait, daardoor de
enorme poorten zal opengooien. ‘Ik ben niet de doener
van enige handeling’14: het bijzondere hieraan is niet dat
het in zichzelf grote of totale realisatie draagt. Het bijzondere zit ‘m in waar het naar leidt. Als je dit echt snapt,
werkelijk snapt dat er niemand is om het te snappen, zal
het zijn als een besturingsregel van een computercode,
die eenmaal gelezen het hele besturingssysteem van de
computer herschrijft. En een hele fouten-cascade zal
veroorzaken in alle systemen waar je van denkt dat jij
het bent. En de overgave en stilzitten in gang zal zetten
die anders op geen enkele manier door ‘jou’ bereikt kan
worden en die de Volledige Doorgronding van ontwaken
is: het weten dat er hier niemand is15 om te begrijpen of
te ontwaken of te weten. Er is slechts de Vrede die aan
het begrijpen voorbij gaat, de adem van Aanwezigheid die
door de holle stok blaast.
En de muziek die aldus wordt gemaakt, die verschijnt
als de dagelijkse gedachten en woorden en handelingen
van ‘jou’ en van ‘anderen’ is niets anders dan Aanwezigheid spelend door deze instrumenten, en is werkelijk een
prachtig geschenk, voorbij schoonheid.
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19.
		

Waarheid onderwijzen
“Er zijn triviale waarheden en er zijn grootse
waarheden.
Het tegenovergestelde van
een triviale waarheid is duidelijk onwaar.
Het tegenovergestelde van een grootse
waarheid is eveneens waar.”
– Niels Bohr
-“Diepgaande dingen zijn eenvoudig.
Als het niet eenvoudig is,
kan het niet waar zijn.
Maar eenvoudige dingen zijn moeilijk.”
– Douglas Harding

I

Z

ij die toegerust zijn om het onderricht te geven, de enkelingen zoals de Ramana Maharshi,
zeiden dat stilte werkzamer was. Maar in het beginstadium kan het onderricht alleen gegeven worden
door middel van een reeks onwaarheden die in onwaarheid afnemen naarmate het begripsvermogen
van de leerling de onwaarheid van wat er wordt on138

derwezen kan doorzien. Waarheid kan niet worden
overgebracht. Het kan slecht blootgelegd worden.”
(Wei Wu Wei)
Door de acceptatie van de gewone mens van de illusie
van een individueel zelf, de fysieke ‘realiteit’, geboorte,
dood, schepping, vernietiging, vrije wil, persoonlijke
verworvenheden, (kortweg maya) als waarheid, is de
waarneming van waarheid en onwaarheid zó verdraaid,
dat wat waar is over het algemeen gezien wordt als onwaar en wat onwaar is het stempel krijgt van waar. In die
omgeving zal een leraar die de naakte waarheid spreekt
door de gewone mens beschouwd worden als onwaarheid sprekend of misschien zelfs als geschift. Buiten zijn
schuld, als gevolg van zijn conditionering, ontneemt de
luisteraar zichzelf de kans om te horen of te begrijpen
wat er gezegd wordt.
Dus zal de leraar uit tegemoetkoming aan de luisteraar,
met als bedoeling het proces van tot begrip komen in
gang te zetten, beginnen met het formuleren van kleine
hoeveelheden waarheid in beelden-, illustraties- of gedachtencategorieën waarvan de leraar weet dat ze in essentie niet kloppen. Aan de andere kant zal de luisteraar
deze leringen vooral als ‘waar’ (d.w.z. bekend) ervaren
met een klein en misschien verwarrend element van ‘onwaarheid’. Als dit wordt onderzocht en de eigen vooronderstellingen worden uitgedaagd, zou de luisteraar, met
hulp de waarheid kunnen begrijpen in wat hij eerst had
beschouwd als de kleine onwaarheid. Het zou dan voor
de leraar mogelijk kunnen worden om geleidelijk, in zijn
onderricht, meer elementen van waarheid te introduceren en evenzo geleidelijk de hoeveelheid onwaarheid te
reduceren en daarmee de waarheid begrijpelijk te maken.
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Op een bepaald moment begint de luisteraar de tegenstrijdigheid en onverenigbaarheid van de conventionele
beeldspraken die als voertuig worden gebruikt om de
waarheid te door te geven te herkennen. Als de luisteraar
daardoor ‘de onwaarheid begrijpt van wat er onderwezen
wordt’, is de leraar vrij om het voertuig weg te doen en
‘de waarheid bloot te leggen’ op een manier die de luisteraar voordien onaanvaardbaar had gevonden.
Omdat waarheid voorbij concepten en taal is, zal het tonen van de waarheid noodzakelijkerwijs minder en minder in de vorm van verklaringen van Wat Is gebeuren, en
steeds meer in aanwijzingen van wat het niet is (d.w.z. de
via negativa) totdat de luisteraar op het laatst een punt
bereikt waarop ze in staat is om de waarheid in stilte te
horen en doorgronden. Iets waarover Ramana Maharshi
heeft gezegd dat het de enige accurate uitdrukking van
Waarheid is, maar wat ongelukkigerwijze maar door zeer
weinigen gehoord kon worden. Slechts in stilte is er de
vrijheid van de aan subject-object inherente structuur
van taal en gedachten.
II

W

aarheid, Realisatie, Het Zelf, het Doorgronden, is
Eén, a-dvaita, niet-twee. Maar hoe het onderricht
dat bestaat uit aanwijzingen richting het Doorgronden
door welke ‘leraar’ of ‘wijze’ dan ook wordt uitgedrukt, zal
heel erg verschillen. En die wijze van expressie zal voor
een belangrijk deel worden bepaald door de programmering en conditionering van het lichaam-geest-construct
organisme waar het zich door uitdrukt. In het bijzonder
het hart van het onderricht, de ‘basis’ of de onverkleinbare kern zal door ieder in wie het doorgronden is gebeurd zich steeds op een unieke manier uitdrukken. En
dit zal voor een belangrijk deel vorm krijgen door de weg,
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de manier, de context, de omstandigheden waarin het
gebeuren van Ontwaken zich in ieder van die personen
voordeed.
Dit kan wellicht beter worden verbeeld dan verklaard.
Bij Ramana Maharshi kwam het Ontwaken toen hij nog
een jongeman was. Toen hij werd overmand door het gevoel dat hij zou gaan sterven, ging hij op de grond liggen
en liet die ervaring rustig toe, om zo zelf bewust te kunnen ervaren hoe de lichamelijke en geestelijke functies
zouden stoppen in het doodgaan. Toen dit gebeurde was
er het besef dat de ‘ik’ die men denkt dat men is met lichaam en geest sterft; en toch terwijl dit onware ‘ik’ en al
het andere verdwijnt, blijft er een ervaren over van puur
bestaan, het gewaarzijn van ‘ik ben’. Dit, besefte hij zich,
is wat het ‘ik’ werkelijk is; niet het lichaam of de geest of
de persoonlijkheid of het gevoel van een afgescheiden zelf
te zijn, die allemaal zullen sterven, maar het ‘ik-ik’ wat
oneindig is. In het geval van Ramana Maharshi is dat het
centrale begrip; en dus weerspiegelt zich dat in zijn leer,
met naar de luisteraars aanwijzingen als ‘er eenvoudigweg te zijn’ of het ‘Ik ben te volgen’ en daardoor in het ‘Ik
te verblijven’.
Nisargadatta Maharaj’s verslag van hoe Realisatie zich
voordeed is behoorlijk verschillend. Hij verklaart dat zijn
goeroe hem vertelde dat hij niet was wie hij dacht dat hij
was, niet zijn lichaam, maar dat hij in werkelijkheid niets
anders is dan het Absolute. Hij zegt dat hij zijn goeroe
geloofde, hij nam zijn woorden ter harte en na drie jaar
meditatie en concentratie hierop was de doorgronding
volledig. En dus is dit het punt waarop al het onderricht
van Maharaj is toegespitst. En richtte hij zich compromisloos tot zijn luisteraars door in de eerste persoon te
spreken als het Absolute, ‘Ik ben Dat’, en niet als een
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afgescheiden individu. Hij stond er op dat er geen vragen
werden gesteld die hun grond vonden in de identificatie
met het lichaam.
Iemand die voor dat het ontwaken zich voordeed studeerde d.m.v. een leraar of een goeroe, zal waarschijnlijk
leren dat een meester of een goeroe de weg is. Iemand
bij wie het ontwaken zich op spontane wijze voordeed,
zonder leraar, zou kunnen opperen dat een goeroe niet
noodzakelijk is. Iemand wiens ontwaken volgde op een
intense periode van meditatie en die onlosmakelijk is
verbonden met krachtige mystieke ervaringen, kan heel
goed meditatie en mystiek onderwijzen.
Je kunt de oude meesters lezen; Huang Po, Hui-Neng
en anderen, of moderne leraren zoals Tony Parsons of
Adyashanti, en andere voorbeelden ontdekken. Bij deze
expressies van het kern-onderricht, waar steeds als basis
op wordt teruggekomen, zou het kunnen lijken alsof ze
heel erg wisselen of op z’n minst heel erg verschillen in
waar de nadruk op wordt gelegd. En dat verschil wordt
voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de verschillende achtergronden, culturen, tendensen, omstandigheden en gebeurtenissen in ieder van deze lichaam-geestconstruct instrumenten, en in het bijzonder door het
moment van het ontwaken zelf.
In het geval van waar ik nu verslag van doe, met enige
affectie, ‘het david ding’, werd de heldere kern van de
Doorgronding uitgedrukt in de eerste gedachte die zich
vormde nadat de plotselinge verschuiving van perceptie
zich had voorgedaan en er duidelijk werd gezien: “er is
niemand thuis!” Er is Aanwezigheid, Zijn, Bewustzijn. Er
is dit opgerezen geest-lichaam-construct waar Bewustzijn in vloeit en dat als Bewustzijn stroomt, functioneert,
ervaart. En dat is alles; er is geen afgescheiden indivi142

dueel zelf of entiteit of persoon, behalve als min of meer
bedacht construct.
En dus beweegt de uitdrukking zich noodzakelijker wijs
rondom deze basis en komt altijd weer neer op: dat het
het gevoel van een individueel zelf is dat de illusie is, de
binding, de essentiële ‘verdonkering’. Zodra deze illusie
van een individueel zelf wordt doorzien, wegvalt, is er
simpelweg Wat Is, is er ontwaken uit de droom van een
afgescheiden, individueel zelf schap.
Waar naartoe ontwaakt wordt, wat wordt Doorgrond, is
slechts Eén. Toch is iedere verschijning in een lichaamgeest-construct verschillend, in overeenstemming met
het oneindig aantal verschillen in programmering en conditionering van ieder instrument en het script of onderdeel of ‘levenslot’ dat ieder speelt in de oneindige uitrolling in bewustzijn. Ieder heeft een verschillende smaak,
een verschillende nadruk.
Als het Doorgronden een huis is, komen sommigen door
de voor-, sommigen door de achterdeur. Sommigen
kommen binnen door het raam, de een glipt ongemerkt
binnen en de ander slaat de ruiten in en doet alle alarmen afgaan. Iemand kan door de schoorsteen komen,
een ander door een voor een de dakpannen een voor een
te verwijderen. Iemand kan van grote hoogte vallen en
dwars door het dak heen storten en tussen het puin op
de grond liggen terwijl de ander zijn hoed aan de butler
aanreikt als hij vanuit voorgalerij de conversatiezaal binnenstapt.
En deze verschillende manieren waarin het zich voordoet
leiden tot een verschillend gevoel, andere kleur, andere
smaak wat betreft de uitdrukking, de beschrijving, van
de Ene Smaak. De manier waarop Ramesh over Door143

gronden spreekt en de manier waarop Tony Parsons over
Aanwezigheid spreekt zijn behoorlijk verschillend en
hebben een heel andere klank. Wayne Liquormanman
zegt dat je geen keus hebt, Gangaji zegt dat keus alles is
wat je hebt. Ze wijzen allemaal naar hetzelfde iets. Zijn
allemaal onderdeel van het oneindig ontvouwen van de
totaliteit. In vorm en uitdrukking is de leer nooit twee
keer hetzelfde. Toch is het Doorgronden zelf niet-twee.
Alle wegwijzers staan richting Wat-Is.
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20.
		

Niet taxi
“Er is een Aanwezigheid die onbenoembaar is
en die niet door gedachten kan worden aangeraakt.
Het is niet je bezit, het is wat je bent.”
– Adyashanti
-“Wat we ‘Ik’ noemen is slechts een draaideur
die zich beweegt als we inademen
en als we uitademen.
Hij draait alleen maar; dat is alles…
Er is niets:
geen ‘ik’, geen wereld, geen geest of lichaam,
alleen een draaideur.”
– Shunryu Suzuki Roshi

W

aar je in Bombay ook komt, overal zijn er de hopeloos vervuilde arme mensen, de bedelaars die
opdoemen uit plekken op straat of uit de goot waarin ze
leven en slapen. Die aan je broekspijp trekken, of als ze
er beter aan toe zijn je volgen, vragen, smeken om hulp,
om een paar roepies. Velen hangen rond bij de oversteekpunten, en als het verkeer stopt voor het verkeerslicht,
benaderen ze je taxi, blootsvoets, gescheurde kleren, met
hun vervuilde handen door het raam, smekende ogen.
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Op een dag, op de terugweg van een ochtendbijeenkomst
met Ramesh, benaderde zo’n nog dramatischer dan de
rest bedelaar de taxi toen die bij het verkeerslicht tot
stilstand kwam bij het achterraam. Ik keek naar buiten
en zag een Indiase man van nog geen 1 meter 30 lang;
zijn ogen op dezelfde hoogte als die van mij waar ik zat in
die piepkleine oude Padmini. Hij had geen armen, maar
vanuit de schouder groeide er een hand die leunde op
het portier, rustig opwaarts, toen zijn gezicht naar mij
toe naar binnen werd gedrukt. Zijn hoofd en schouders
en gezicht waren eveneens misvormd, gebocheld en mismaakt. Hij had allemaal littekens van vervuiling en ongenoegen van een leven op straat, en zijn mond bewoog
met een nauwelijks hoorbare litanie van gesmeek en
gebedel, levenslang geoefend, totdat zijn ogen de mijne
ontmoette en hij daarmee stopte, alles stopte, en we daar
stonden, onze gezichten nauwelijks een halve meter uit
elkaar, de ander in de ogen starend.
Er zijn van die momenten waarin er ‘niets gebeurt’, waarin het plotseling helder is dat wat er lijkt te gebeuren,
niet gebeurt, en dat wat zich voltrekt zich toont als ‘niet
iets’. De rollen stopten, zijn bedelroutine hield helemaal
op, en er was geen beweging om hem een muntje te geven. De beide vormen vielen compleet stil en werden leeg,
en de grenzen verdampten.
Het gevoel dat op een dergelijk moment ervaren werd is
moeilijk te omschrijven. Wat voor een gevoel er in het
begin ook oprees, het stopte en er was geen medelijden,
geen afgrijzen, geen aversie, geen ongemak, zelfs nauwelijks medeleven. Naar hem kijkend was het duidelijk
dat ik naar mezelf keek, en het was duidelijk dat ik God
aan zat te staren. De verfrommelde vorm van deze bedelaar leek zo doorzichtig, opgerekt en schemerig dun in
de hitte van de tropische stad, en de Helderheid die hem
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doorstroomde en omhulde zo zichtbaar, dat het onmogelijk was om hem en de straatscene niet als droomvormen
te zien en ook het licht van de Helderheid als de duidelijk onderliggende realiteit viel niet te verbergen. In dat
moment was er een ervaren van een intense neutrale stilheid. Toen onze ogen bij elkaar naar binnen staarden viel
er niets te doen, niets te zeggen, niets te voelen, niets te
denken.
Toen de taxi optrok, wendde ik me tot mijn vriendin
naast me, misschien om iets te zeggen over wat er gebeurd was of wat zij had gezien, maar er waren nog immer geen samenhangende gedachten en geen woorden,
en toen we ons daarna omdraaiden viel er van de kleine
mismaakte mens nergens een spoor meer te bekennen.
Een paar dagen later tijdens de ochtend gesprekken
werd mij gevraagd, in het kort: “Wat zou er gebeuren met
het Doorgronden als het david niet zo mee zat?” Mijn
gedachten gingen onmiddellijk naar de bedelaar zonder
armen en de vele anderen die ik tegen ben gekomen, wonend, slapend, zwervend door de straten van Bombay, en
het gevoel van intense stilte dat zich voordoet op die momenten. Ik had dat niet in gedachten of woorden gevat,
ik had er mee aangemodderd zoals in de taxi naar mijn
vriendin, maar niet echt benoemd. Nu zag ik dat deze
vraag, dat probleem, zich alleen voordoet als er identificatie is met een van de lichaam-geest-constructen.
Als er identificatie met een lichaam-geest-construct is,
rijst het hele gedachtenproces op: “Oh, mijn god, ‘ik’ heb
zo’n mazzel, ‘ik’ heb het zo getroffen, ‘ik’ ben zo op m’n
gemak, en deze arme jongen is er slecht aan toe. ‘Ik’ voel
me slecht. ‘Ik’ voel me verschrikkelijk. ‘Ik’ moet hier iets
aan doen.” Of omgekeerd, als de situatie andersom is:
“‘Ik’ heb het zwaar, ‘ik’ heb niet wat ‘ik’ wil of nodig heb,
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deze andere mensen hebben meer dan ‘ik’ heb, ‘ik’ moet
er iets aan doen…” of beter nog, “een of allen van ‘hen’
moeten iets doen om ‘mij’ te helpen.” Het wordt allemaal
aangedreven door het ‘ik’ gevoel van een individueel zelf
en door vergelijking met andere schijnbare individuele
zelven.
Maar als er geen identificatie is met een van deze schijnbare individuen, dan gebeurt dit eenvoudigweg. In het
ene lichaam-geest-construct rijst geluk op. Een ander
lichaam-geest-construct leeft in armoede. De ene is boos;
deze heeft rijkdom en haat; de ander, ziekte en vrede;
een ander, volmaakte gezondheid en pure verveling!
Oneindige combinaties van attributies en ervaringen in
deze miljarden lichaam-geest-constructen. Een van die
lichaam-geest-constructen is deze. Maar dat maakt werkelijk niks uit.
Intellectueel of emotioneel kan dit een moeilijk, gevaarlijk
onderwerp lijken. ‘Het maakt werkelijk niks uit’ klinkt
ongeveer als zo politiek incorrect mogelijk als het maar
kan. Het lijkt makkelijk gezegd, vanuit een comfortabele positie. Zouden dezelfde gedachten oprijzen in dit
lichaam-geest-construct als het er een was die in Bombay op straat zou leven? Het enige antwoord is dat welke
gedachte ook oprijst de gedachte is die oprijst in Bewustzijn in ieder lichaam-geest-construct op ieder moment.
Het kan eenvoudigweg niet intellectueel of emotioneel benaderd worden; dat zijn allebei reacties vanuit een individu, en deze grenzen bestaan niet, behalve als illusoire
en tijdelijke rekwisieten. In het Doorgronden verdwijnen
de grenzen eenvoudig. Ontwaken deed zich voor in bedelaars en koningen. Vele bedelaars en vele koningen blijven onverlicht in de droom. Het maakt werkelijk niet uit.
Deze keer op weg terug naar het hotel wilde de taxichauffeur zijn Engels oefenen. Ik lette niet erg op, was iets aan
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het lezen dat ik gekregen had, tot het moment dat hij een
poosje stil was en ik opkeek en zag hoe hij in de achteruitkijkspiegel naar me keek. Hij keek indringend naar
me en zei toen heel beslist, “Ik niet taxi. Ik rij-den”, met
de nadruk op het werkwoord gedeelte. Een uiteenzetting over pure non-dualiteit die een meester waardig is,
recht uit Wei Wu Wei’s koker. Niet de verschijningsvorm
van de entiteit die men ziet, maar het functioneren, het
gebeuren. Jawel, beste vriend, dat is wat je bent, inderdaad.
“Als je individualiteit is opgelost, zul je nergens
meer individuen zien, is het slechts een
functioneren in Bewustzijn.”
“Als het je past, is het erg makkelijk te begrijpen.
Als niet past, is het uiterst moeilijk. Het is erg
diepgaand en erg eenvoudig, indien juist begrepen.”
“Waar ik over spreek is niet de gebruikelijke riedel
van gangbare spirituele kennis.”
									
(Nisargadatta Maharaj)
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21.
		

Weet ik niet
“Authentiek bewustzijn
ziet slechts een stralende
oneindigheid in alle harten en zielen,
en ademt in haar longen
slechts de atmosfeer van een eeuwigheid,
te eenvoudig om te kunnen geloven.”
– Ken Wilber
-“De wijzen weten helemaal niets –
nou, kennen misschien één lied.”
– Ikkyu

D

e periode van direct contact met Ramesh duurt iets
langer dan twee jaar; bezoeken, brieven, gesprekken.
Gedurende die tijd is er een toenemende helderheid van
wat er wordt geweten, en de opwellende Helderheid verbreedt en verdiept zich. Wanneer er een gedeeld zien en
gedeeld doorgronden is van Dat wat niemand anders ziet
of begrijpt… dat is nogal moeilijk in woorden te vatten.
Het ervaren in deze jaren van het herhaaldelijk bezoeken
van Ramesh is diepgaand bevestigend. Vooral in de vroege dagen is zijn denken heel precies, en dit is onnoemelijk behulpzaam bij het conceptueel onderscheid maken
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tussen de elementen die inherent zijn aan het Doorgronden en die welke onderdeel blijven van de conditionering
van het lichaam-geest-construct, en tussen die samen
ten aanzien van de Babylonische toren aan overbodige
ideeën en meningen over het onderwerp.
‘Het lichaam-geest-construct organisme’, ‘conditionering
en programmering’, ‘Bewustzijn’ (als het basale concept
van Alles Dat Is) en ‘het Doorgronden’ (als een definiërend woord voor het weten, het inzien): hoewel niet oorspronkelijk of alleen van of door Ramesh, zijn deze concepten van hem ontvangen en zijn ze onderdeel geworden
om het doorwrochten van het onderliggende framewerk
dat in die tijd oprijst te faciliteren en daardoor gemakkelijker het niet-iets, niet-iemand, niet-ergens, niet-ooit,
dat er sinds het oerwoud is, te kunnen ingaan.
Toch is het ook waar dat vanaf de eerste keer dat ik
aankom op 10 Sindula House, er enige dissonantie is.
Hoewel er vrijwel onmiddellijk herkenning is, gebruikt
Ramesh op dat moment niet langer de ontoegeeflijke
non-duale taal uit zijn eerdere boeken, waar zo’n resonantie mee was geweest dat ik de aardbol over was gevlogen om hem te ontmoeten. In onze eerste gesprekken
is hij uren bezig uit te wijden over dat je ‘niet de doener’
van welke handeling dan ook bent. Hij vertelt dat wat
iedereen wil eenvoudigweg goed mag voelen bij zichzelf
en anderen.
Zichzelf? Anderen? Ik voel me in verlegenheid gebracht,
en het duurt even voor ik hem kan uitleggen dat waar
hij het over heeft in deze context nergens op slaat. Er
is duidelijk geen ‘ik’ hier, dus ook niet iemand die waar
dan ook de doener van kan zijn; de vraag rijst niet eens
op. Dit heeft helemaal niets van doen met op het gemak
voelen, zoals hij zelf in zijn eerdere boeken schreef:
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“De volledige vernietiging van het fenomenale object
waarmee men zich als afgescheiden entiteit identificeert...” Zinnen als deze vormen zo ongeveer de oorspronkelijkste Ramesh essentie die men kan vinden.
Toch bedient hij zich niet langer van deze taal: in plaats
daarvan vraagt hij bezoekers ‘wat ze het liefst van het
leven willen’ en brengt hij de tijd door met het geven van
adviezen over relaties met ‘anderen’.
Hoezo het leven, hoezo relaties, hoezo anderen? Allemaal
stromende Aanwezigheid: welke waargenomen ‘ander’
dan ook is mij! Alleen dit te weten doet het lijden stoppen: al het andere is binding. Als dit geweten wordt, hoe
kan er dan nog onderricht zijn in iets anders?
Weet je, toen de verschuiving in perceptie die nacht in
het oerwoud zich voltrok, zonder enige oefening of achtergrond of terminologie of concepten, toen dat Doorgronden zichzelf voor het eerst uitdrukte in de gedachte, het
concept, ‘mijn god, er is niemand thuis’, in dat moment,
werd het centrum van ervaren en functioneren en identiteit verplaatst, en het werd geweten, zonder labels, dat
de ‘ik’ die is en die ervaart en functioneert niet ‘david’ is,
maar dat die ervaart en functioneert door het instrument
van ‘david’, net als door alle anderen. Dit is het centrum,
voor zover het hier in woorden kan worden gevat, van de
onverkleinbare essentie, van het Doorgronden, en het is
buitengewoon eenvoudig.
Alles wat er is, is Aanwezigheid, Gewaarzijn, Bewustzijn; en binnen Bewustzijn bestaat dit klaarblijkelijke
lichaam-geest-construct instrument, niet afgescheiden
als een persoon of een entiteit of een ding, maar slechts
als een gedachte, een droom, in Bewustzijn; waardoor
en waarin het ervaren gebeurt, maar er is niet ‘iemand’
die ervaart! Er is een mentaal en fysiek en psychologisch
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functioneren, welzeker. En dit functioneren is uniek in
dit lichaam-geest-construct organisme, zoals het dat in
allemaal is. Maar dit is onpersoonlijk functioneren in
en door, onpersoonlijke Aanwezigheid; het voegt er geen
afgescheiden persoonlijke entiteit aan toe, want die zijn
er niet!
Aan de andere kant komt Ramesh met een immense
traditie van gedachten en discussies over dit onderwerp,
en heeft hij een heel leven en vele boeken lang ideeën
ontwikkeld en uiteengezet over begrippen als noumenon
en phenomenon; realiteit, doenerschap, entiteit en ego,
werkende geest en denkende geest, intellectueel begrip
en de volledige Doorgronding. En werkt hij ook binnen
de Indiase traditie van een goeroe die verantwoordelijk is
voor leiding, spiritueel en anderzijds, voor hen die naar
hem toe komen.
En wat weet ik er van? Goeroes zijn tenslotte bekend
om hun vreemde wegen. Wie ben ik om er wat van te
zeggen? Ik ben hier gekomen om de leer ‘zoals die door
Ramesh klinkt’ te horen en veel van het onderricht was
buitengewoon behulpzaam. En dus is er in het begin het
samenwerken met hem, om de overeenkomsten te vinden
tussen het weten dat er hier is, en zijn besef van waar dit
allemaal over gaat, inclusief zijn structuur en concepten.
Er is een immense dankbaarheid voor de grote weldaad
en de helderheid die hij inbrengt. En er is een groei
van wat eigenlijk alleen een enorme liefde voor Ramesh
genoemd kan worden. En daarom ook, wordt hem het
voordeel van de stevige twijfel gegeven in dit alles als het
bij tijden een duidelijk uiteenloopt.
Desondanks, bij ieder nieuw boek wat er van hem uitkomt is er een ontmoediging omdat deze steeds verder
neigen af te dwalen van het pure gewaarzijn van Wat Is
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en meer gaan richting eenvoudige verhalen en richtlijnen voor het leven van alledag. En de gesprekken met
hem worden frustrerender als hij er steeds rigoureuzer
op hamert dat het ontwaken of het Doorgronden slechts
bestaat uit het besef dat het individu niet de doener van
enige handeling is en dat het individuele zelf er altijd
blijft. Dit is niet wat hier geweten wordt.
Dit idee dat ‘je niet de doener van enige handeling bent’
is de kern van Ramesh’s gedachtengoed. Dat was het
vanaf het begin, in de ervaring van het ontwaken met
Maharaj. Ergens in het begin, kwam hij een aan de
Boeddha toegeschreven citaat tegen: “Gebeurtenissen
vinden plaats, daden worden verricht, maar er is geen
individuele doener daarvan.” Dit werd de basis van zijn
onderricht, en iedereen die hem hoorde spreken heeft dit
aforisme wel duizend keer gehoord. (Hoewel het gek is
dat als het hem gevraagd hij nooit kon vertellen waar het
citaat uit was. In al mijn speuren, en dat van anderen
die ik ken, is de bron hiervan nooit gevonden noch heb ik
het citaat ooit aangehaald zien worden buiten Ramesh’s
eigen werk of werk van hen die het van hem hadden gehoord.)
In het begin, onder druk, geeft Ramesh toe dat het idee
van het niet-doenerschap, tezamen met het onderzoek
dat hij de zoekers aanraadt zodat zij het voor zichzelf
kunnen ontdekken, een onderricht hulpmiddel is. De
bruikbaarheid ervan ligt in het feit dat als men eenmaal
overtuigd is dat zij niet het medium zijn dat iets doet,
het idee van een zelf in zichzelf zal verschrompelen. In
zijn eerste boeken is hij nogal duidelijk over dat verlichting bestaat uit ‘een volledige disidentificatie met een
lichaam-geest-construct organisme als een afgescheiden
entiteit’; en dat het ‘besef van doenerschap’, als het al
niet hetzelfde is, op z’n minst heel nauw verbonden is
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met het ‘besef van een afgescheiden entiteit’, dus dat als
het een verdwijnt het ander dat ook doet.
Maar gedurende de tijd dat ik hem ken, lijkt dit idee dat
‘je niet de doener bent’ te groeien van concept dat als
onderricht middel wordt gebruikt naar het kernpunt op
zich. In het begin is Ramesh’s onderricht dat je als je
begrijpt dat ‘je niet de doener bent’, er zich een flits van
ontwaken zou kunnen voordoen. Wat er dan overblijft
is een schimmig ego dat slechts af en toe de onthechte
‘werkende geest’ en het onpersoonlijk getuige zijn onderbreekt. Maar later wordt ‘jij bent niet de doener’ zelf
het ontwaken, en blijft het ego; je bestaat altijd als een
afgescheiden entiteit, zij het vanuit het doorgronden dat
het niet jij bent die iets doet.
Maar in feite is het doorgronden van dat ‘je niet de doener bent’ niet de kern. Het is bruikbaar als opstap, als
binnenkomer: ‘je bent niet’ en dat kan een waardevolle
en behulpzame stap zijn. Maar op zich is het niets in
zichzelf. Als het de kern zou zijn, blijft het individuele zelf
gehandhaafd. En dat is niet aan de orde.
“Realisatie is van het feit dat je niet een persoon
bent….. Persoonlijke entiteit en verlichting kunnen
niet samen gaan.”
(Nisargadatta Maharaj)
Na ieder bezoek aan Bombay, is er het gevoel dat het
klaar is en dat er geen reden is om nog terug te gaan.
Ik hou niet van reizen en hou niet van India en hou niet
van Bombay; het is allemaal onnodig en ingewikkeld,
en de gezondheid van dit lichaam schiet iedere keer dat
ik de reis maak tekort. Tot welk doel? En toch, iedere
keer gaan er een paar maanden voorbij en wordt er weer
gereisd. Wat ik er van weet? Niet afgehandelde zaken,
blijkbaar.
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Het is geen geheim dat Ramesh en ik elkaar tijdens mijn
laatste bezoek min of meer publiekelijk zijn kwijtgeraakt.
Op dit moment leert hij zonder onderscheid dat ieder
persoon altijd bestaat als een afgescheiden individu:
puur dualisme. En hij wijst alle verhalen van het verloren gaan van de identificatie van als afgescheiden entiteit af als onnauwkeurig en verwarrend. Als er bezwaren
oprijzen dat dit alle leraren en meesters van de eeuwige
wijsheid tegenspreekt, inclusief en vooral zijn eigen
meester, buldert hij: alle anderen waren fout, ze hadden
geen recht van spreken, en wat ze zeiden was slechts
verwarrend.
Er zijn vele manieren waarop dit kan worden opgevat,
en terug in de hotelkamer worden ze iedere avond allemaal gewikt en gewogen. Ik ben me meteen bewust van
het archetype student dat van zijn meester houdt tot dat
hij een bepaald niveau van doorgronden bereikt; als de
meester het dan niet met hem eens is of probeert hem in
te voegen, zegt de student dat de leraar de weg kwijt is
en vertrekt hij. Ik ben me ook gewaar van het archetype
waarbij de leraar deze situatie met opzet creëert om de
student uit het nest te wippen. Geen van beide is hier
aan de orde; zo’n relatie is er nooit tussen ‘Ramesh’ en
‘david’ geweest.
En het ‘krankzinnige wijsheid’ prototype past hier eveneens niet. Ramesh heeft deze troef al eens eerder uitgespeeld. Er was altijd (als je dat tenminste kon zien) een
glans in z’n ogen als er iets gaande was; en als de grap
lang genoeg geduurd had en hij zijn punt had gemaakt,
zette hij de dingen recht. Niets van dat alles was er nu.
Wat er ook nog meer aan de hand mag zijn, Ramesh is
bloedserieus, wat op zichzelf al ongebruikelijk en zorgwekkend is.
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En inderdaad, dit zijn allemaal concepten, en alle leringen zijn slechts richtingaanwijzers en niet waar op zichzelf. Wat is waarom de meesters de negatieve manier
gebruiken, vertellende wat gewaarzijn niet is. Ramesh’s
verloochening van deze meesters en zijn agressieve nadruk op je bestaan als individueel persoon als een afgescheiden entiteit is nauwelijks via negativa.
Tot slot, kan ik naar hem toe slechts alles wat hier geweten wordt herhalen; dat er hier niets is, alleen de Aanwezigheid die alles is, deze verschijningsvormen doorstromend. En hem te zeggen dat welk doel dit onderricht
ook mag hebben, ik weet dat hij onzin uitkraamt. Het
vermoeden is dat hij dat eveneens weet.
Na het zien dat er hier binnenin uiteindelijk helderheid
is, kan men zich slechts het hoofd schudden over alle capriolen die er uitgehaald worden, en over de ingewikkeldheid en over de soms blijkbaar rare wegen waarin deze
totaliteit zich in Bewustzijn ontvouwt. En als de dagen
van dit laatste bezoek voortschrijden is er een toenemende droefheid, en grote liefde naar de uitdrukking en vorm
waarin Aanwezigheid wordt waargenomen als Ramesh.
Bij elke vriend of leraar voor wie er liefde en respect is,
kan er een tijd komen, dat het onvermijdelijk duidelijk
wordt dat zich een verandering voltrekt. En het duidelijk
is dat er op een subtiele en griezelige manier een soort
‘vertraging’ in het lichaam-geest-construct zit. Het kan
zijn dat het niet alleen de uiterlijke spraak of het onderricht is dat is veranderd, maar dat ook de een-puntige
aandacht is er niet is, niet het besef van volledige perceptie, dat argumenten in hun eigen bewering tegenstribbelen, in plaats van te rusten in wat er overgebracht
dient te worden. Dat kan soms heel subtiel zijn, en als
iemand een reden zou hebben om dit niet te zien, kan
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het gemakkelijk terzijde worden geschoven. Op andere
momenten is het klinkklaar en kan het niet verklaard of
genegeerd worden.
Van een mindere leraar die de draad kwijt is kan men
argumenten verwachten die verwarrend en zichzelf tegensprekend zijn; agressief en belerend, verdedigend en
in toenemende mate fout gedrag. Discussies kunnen dan
gemakkelijk verzanden in nutteloze meningen en argumenten die bepaalde ervaringen en manier van uitdrukken billijken, en die van anderen vurig afkeuren. En
steeds de nadruk op het afgescheiden zelf, de essentiële
basis ontberend, zelfs verloochenend, die van het inzien
van de pure niet-twee-heid. Allemaal droom gerelateerd,
weinig ervan kloppend of ook maar iets te maken hebbend met het Doorgronden van Wat Is.
Hoe dan ook, niets van dit alles doet er werklelijk toe.
Mijn tijd hier zit er op. Wat ook de ‘oorzaak’ mag zijn,
hier scheiden noodzakelijkerwijs de wegen vanwege de
essentie van de leer. En wie weet? Misschien is dat in
zichzelf Ramesh’s geschenk, en verklaring genoeg voor
dit alles. Misschien is het eenvoudigweg dit bepaalde
voorbijkomen dat voorbij kwam, niets anders, en ook dat
is een geschenk voorbij het beredeneren.
De meesten die Ramesh opzoeken zijn zoekers en studenten, en hun concepten en begripsvermogen zijn diens
onderricht gaan weerspiegelen. Voor hen is hij de maatstaf, het punt om op terug te vallen wat betreft waarheid
en nauwkeurigheid. Zoals het zou moeten zijn; dat is de
goeroe/discipel verhouding. Er is een diepe voortdurende
wijsheid in Ramesh. Er zullen velen volgen die hem en
zijn zeer weldadige onderricht zullen vinden. Zoals ik dat
heb gedaan.
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Maar er is een andere Maatstaf; altijd en eeuwig dat
Doorgronden, dat Zien, dat in-waarnemen van Wat Is,
dat hier voor het eerst explodeerde in die verschuiving
van perceptie, toen daar in het oerwoud, en sindsdien
er nooit meer niet is geweest. Dat is alles wat geweten
wordt, en daar kan eenvoudigweg niet mee geschipperd
worden, of verdund en omgedraaid omwille van de lieve
vrede.
Dit alles, wat het ook moge zijn, hoe het zich ook ontvouwt, is altijd onderdeel van de oneindige uitdrukking
van Aanwezigheid. Het is zoals het is. Zo lang als het
wordt gezien als een kwestie van afgescheiden individuen, zal er een probleem zijn. De enige reden, de enige
waarheid, de enige verklaring voor het mystificeren van
gebeurtenissen is dat alles wat er is, Aanwezigheid is. Er
is geen Ramesh, er is geen david. Wat Ramesh is, ben ik.
In welk verschenen instrument gebeurtenissen plaatsvinden, is onbetekenend. Wat weten we? Het universum
functioneert op een je-moet-het-weten basis en de droom
figuren hoeven het niet te weten. Zij zullen desondanks
hun rollen spelen.
Steeds meer is er het toenemende besef dat ik, anders
dan de complete zekerheid van wat er geweten wordt
sinds het oerwoud, helemaal niets weet. Als david ben
ik niet, deze hele wereld is niet, alles wat er is is Aanwezigheid, stromend in volmaakte Opwelling, en deze
Aanwezigheid is wat ‘ik’ ben. Maar zelfs dit is niet iets
dat ik weet, het is wat ik Ben. En anders dan dit, is alles,
eenvoudigweg: “weet niet”.
En altijd, overal, deze volmaakte Helderheid, deze diepe
Stil Zijn; het is niet iets, het heeft geen naam. Voortdurend Opwellend, in volmaakte schoonheid waaraan niets
ontbreekt. En altijd gezien, nooit niet gezien. Maar niet
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gezien vanuit dit lichaam-geest-construct; er is niemand
hier om te zien.
Niets kan dit bevatten, niets kan dit omvatten. Niet het
Katholicisme uit m’n jeugd, niet de onverwachte verkenningen in Zen en Tao in latere jaren. Niet de inboorling
sjamaan, niet de dogmatische en geïnstitutionaliseerde
Advaita van de eerste leraren die ik tegen kwam, en zelfs
niet de geliefde Ramesh en zijn onbestendigheden. Geen
goeroe, geen leraar, geen methode.
En opnieuw verlaat ik Bombay om naar Vermont terug te
keren: alsof er nog enige plaats is om te worden verlaten,
of enige om naar terug te keren, alsof er enig vertrekken of terugkomen zou bestaan. En niets komt aan zijn
einde, want er is niets afgescheidens. Slechts het Hart
van Aanwezigheid, de enige realiteit opwellend, de enige
waarheid.
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“Wat bedoelde hij?
Op dat moment, begreep ik de intentie van mijn meester
bijna verkeerd.
Ik vraag me af of de voormalige meester wel verlicht was.
Als hij niet verlicht was, hoe had hij dan op zo’n wijze
kunnen antwoorden? Als hij wel verlicht was, waarom
nam hij zich dan de moeite om op een dergelijke wijze te
antwoorden?
Welk onderricht ontving je toen je bij hem was?
Hoewel ik daar was, heb ik geen enkel onderricht ontvangen.
Als je geen enkel onderricht van hem hebt ontvangen,
waarom herinner je je hem dan op deze wijze?
Waarom zou ik hem de rug toekeren?
Ben je het eens met hem of niet?
Met de helft ben ik het eens en met de andere helft oneens.
Waarom ben je het niet volledig met hem eens?
Als ik het er helemaal mee eens was, zou ik ondankbaar
zijn naar mijn voormalige meester.”
			
				

– uit Het Verslag van Tung-shan
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VIER

In deze
vernietiging,
wordt elk verlangen,
alle honger
en dorst opgelost,
vervolmaakt,
geheeld
en voor eeuwig
irrelevant gemaakt.

22.
		

Vraag/Antwoord
“Een stem wendt zich tot je ziel, zeggende:
Til je voet op, stap schuin over;
Beweeg je, de leegte in
van vraag en antwoord en vraag.”
– Rumi
-“Blijf die diepe vragen stellen, slaap door –
zodra je ontwaakt zal zelfs jij zijn vertrokken!”
– Ikkyu

I

J

e moet doorgaan met vragen stellen, en op iedere
vraag ingaan met grootse oprechtheid.

Iedere vraag die hier zou kunnen oprijzen wordt onmiddellijk beantwoord, en ze krijgen allemaal hetzelfde antwoord.
En dat is?
Dat die vraag, die gedachte, net als alle gedachten, leeg
is. Als de misvatting er is, het idee dat er hier een afgescheiden entiteit is vanuit wiens individuele geest deze
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vraag oprijst, dan worden vragen als belangrijk gezien.
Als alles gezien wordt voor wat het is, worden alle gedachten, gevoelens en handelingen gezien als oprijzend
als de oneindige uitdrukking van Bewustzijn. Wat er
ook mag oprijzen kan slechts de volmaakte ontvouwing
van Bewustzijn zijn, ondanks dat het lijkt dat het in
het schijnbare individu gebeurt. Deze lichaam-geestconstructen zijn slechts de instrumenten, objecten in
Bewustzijn die daardoor onmogelijk de basis, het doel, de
reden waardoor Bewustzijn werkt kunnen kennen. Iedere
vraag die in deze context gesteld wordt, doet de vraag
oplossen. Alles is eenvoudigweg als het is.
Oké, daar zijn we dan. Nou, dat is mooi (pauze.) Sinds hoe
al lang ben je hier toe ontwaakt?
Daar gaan we weer. Je zou beter moeten weten. Want wie
moet er ontwaken?
Wat jij die lichaam-geest-construct ding noemt, het schijnbare individu.
Je mist de clou. Er is niemand hier. Het lichaam-geestconstruct is slechts een object; het individu is slechts
schijn, een figuur in de droom. Het kan niet het figuur in
de droom zijn die ontwaakt.
Dus, het is de dromer die ontwaakt.
Het idee van ontwaken is slechts een analogie; wees
voorzichtig om dat niet allemaal zo letterlijk te nemen.
Iedere analogie sneuvelt ergens, en deze doet dat hier. De
Dromer is Bewustzijn, wat Alles is Dat Is: het is nooit in
slaap geweest; er is geen noodzaak tot ontwaken.
Dus, wie ontwaakt er dan?
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De analogie van ontwaken kan, net als iedere analogie,
een beperkt nut hebben. Het is een van de strohalmpjes
waaraan wordt vastgeklampt in een poging het onbeschrijfelijke te beschrijven, om over te brengen wat niet
over te brengen valt. Het heeft ook z’n keerzijde. In het
bijzonder omdat het een demarcatie kan maken, een
onderscheid. Een onechte afscheiding tussen de waargenomen mensen die ontwaakt zijn en zij die niet ontwaakt
zijn. Dit is kunstmatig, een bedenksel van de geest. Er
is slechts Bewustzijn, dat door al deze lichaam-geestconstructen stroomt en ze vorm geeft. Wat er in het ene
lichaam-geest-construct gebeurt als onderscheid tussen
wat er in een ander gebeurt is onbetekenend, tenzij je
gelooft dat ze bestaan als individuele personen en jij je er
met een ervan identificeert. Zoals de Derde Zen Patriarch
schreef: “Onderscheid rijst op uit de klemmende noden
van de onwetenden. Welk nut kan er gehaald worden uit
gehechtheid aan onderscheid en afgescheidenheid?”
Natuurlijk is er een verschil tussen degene die ontwaakt is
en degene die dat niet is.
Helemaal niet. Zoals Huang Po zei: “Er is slechts een
mysterieus, onaanraakbaar doorgronden, en verder
niets.”
Dan is het verschil dat sommigen van ons dit doorgronden
wel hebben terwijl anderen het niet hebben.
Je vat het persoonlijk op, je maakt er een ‘wij en zij’ van,
wat nergens op slaat. Dit zijn de onderscheidingen waar
de Zen Patriarch het over had. Begrijp alsjeblieft dat
waar jij naar verwijst als ‘wij’ en ‘zij’ persoonlijke referentiepunten zijn waarvan hier is gebleken dat ze illusoir
zijn, zuiver mythisch ondanks dat ze nogal serieus worden genomen door jou en verder zo ongeveer iedereen. Er
166

is het Doorgronden. Er is hier niet iemand die dat doorgronden kan, of daarmee iets te maken heeft.
Maar je gebruikt zelf de woorden als ‘jij’ en ‘iedereen’.
Als je naar het buitenland zou gaan, zou je het moeilijk
vinden om te communiceren tenzij je de taal zou leren
die de plaatselijke mensen spreken. Onze taal is opgebouwd op een manier die het domweg onmogelijk maakt
te spreken zonder persoonlijke voornaamwoorden en andere woorden die naar individuen lijken te refereren. Dit
maakt de dingen moeilijk, maar taal moet nu eenmaal
gebruikt worden. Proberen om deze woorden te vermijden resulteert in een gemaakte en rare spraak die de
aandacht afleidt en die communicatie onmogelijk maakt.
Dus moet men wel doorgaan gebruik te maken van taal
conventies inclusief de persoonlijke voornaamwoorden
om te refereren naar een ervaring en doorgronding die
volledig onpersoonlijk is.
Het lijkt een beetje op het spreken van ‘zonsopgang’ en
‘zonsondergang’ terwijl je heel goed weet dat de zon niet
om de aarde draait, en dus niet, al lijkt dat zo, op- of ondergaat, maar verschijnt als gevolg van het ronddraaien
van de aarde zelf. Als ik de termen ‘ik’ of ‘mij’ gebruik
verwijzen ze helemaal niet naar iets persoonlijks, omdat
het vanuit dit perspectief volledig duidelijk is dat er hier
helemaal geen persoon is. Er is slechts ‘Alles Dat Is’ dat
door al deze verschijningsvormen stroomt. Aan de andere
kan is het duidelijk dat als jij iets zegt zoals “sommigen
van ons hebben het doorgronden maar de meesten hebben dat niet”, je heel serieus tussen jezelf als individu en
anderen als individuen onderscheid maakt en druk bezig
bent die onderling te vergelijken en te beoordelen.
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Om terug te komen op een eerder commentaar, oprecht
vragen stellen zou niet gezien moeten worden als een
doel op zich. Vragen stellen leidt namelijk niet waar dan
ook naar toe. In de traditie van jnana yoga, werkt het
vragen stellen een beetje als een Zen koan, die de geest
geleidelijk in de hoek dringt of uitput tot op het punt dat
het zich realiseert dat terwijl het vragen voor eeuwig door
kan gaan, de Waarheid daar nooit gevonden zal worden.
De Derde Zen Patriarch opnieuw: “De Geest te zoeken
met het denken is de grootse fout die er is.”
Het probleem is, weet je, dat alle vragen oprijzen uit hun
antwoord. Je kunt geen vragen stellen over het Zelf, of
Waarheid, of het Doorgronden, waar je niet reeds, op een
of ander niveau, het antwoord op weet: als je het antwoord niet wist, had de vraag nooit in je kunnen oprijzen.
Dat is waarom de grote Zen en Advaita meesters zelden
een vraag beantwoordden; die speelden ze terug. Het doel
van het stellen van een vraag is niet om het antwoord,
dat je al hebt, te krijgen, want ook al denk je dat, het
levert gewoon niets op. Alle antwoorden van de wereld
lijden niet tot Doorgronden. Alle antwoorden zijn van
binnen de droom, net als alle vragen. Wat je wilt is een
niet-antwoord, wat je alleen bereikt met niet-vragen.
Voor ieder lichaam-geest-construct is er slechts één nietvraag, die ik soms de gevaarlijke vraag noem, de vraag
die het einde van alle vragen inhoudt, de vraag die jou
doet stoppen, die ‘jou’ vernietigt.
Als er een vraag oprijst, stel hem dan alsjeblieft. Soms
is dat alles wat er kan gebeuren. Maar er is niets heiligs
aan het vragen stellen. Het is wanneer de vragen stoppen
en de geest leeg is dat er een opening is.
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II

A

ls je zegt dat er ‘niemand thuis is’, wat bedoel je dan?
Wie is er niet thuis?

In de zin van een afgescheiden zelf te zijn, een individu,
een afgescheiden autonome onafhankelijke entiteit.
Dus is het afgescheiden zelf niet langer thuis.
Ja, alhoewel ik er toe neig te zeggen dat het gevoel een
afgescheiden zelf te zijn er niet langer is, want het afgescheiden zelf als zodanig heeft nooit bestaan, was er
nooit, slechts een idee – en een misvatting.
Het ego?
Ik neig er toe het ego te vergelijken met het gevoel van
een afgescheiden zelf, ja. Anderen kunnen andere dingen
bedoelen met het ego.
Maar sommige leraren zouden kunnen zeggen dat het ego
er nog steeds is, maar getransformeerd of ‘onschuldig’ is
gemaakt.
Je verwijst naar Ramana Maharshi’s analogie van het
verbrande touw. Hij zei dat het ego op een verbrand
touw lijkt; het is onschuldig in die zin dat het niet langer gebruikt kan worden om iemand mee vast te binden
in ‘samsara’. Sommige leraren halen dit aan en zeggen
dat hoewel het touw verbrand is, het er nog steeds is.
Maar in feite is het er niet meer, als een touw. Het ego
is er niet meer, als een ego, als een gevoel van een afgescheiden zelf. Wat er nog immer is, is de verschijning,
verschillende vormen van functioneren in het lichaam169

geest-construct instrument. Maar dit functioneren voegt
niet toe aan een afgescheiden entiteit. Heeft het nooit
gedaan.
Heb je eigenlijk ooit een verbrand touw gezien? Dit is
een van die platteland parabels die moeilijk te bevatten
zijn in de moderne wereld. Het verbrande touw fenomeen
is echt een buitengewoon bijzonder iets. Toen ik twaalf
was, brandde het gereedschapshok op de boerderij af;
en ik was met mijn vader tussen de verkoolde resten aan
het zoeken naar gereedschap en dergelijke, toen ik iets
tegenkwam dat de grote tros manilla touw bleek te zijn
die we op de boerderij gebruikten bij klusjes zoals het
omhakken van bomen.
Ik was verrast dat het de brand had overleefd, maar
toen mijn hand het wilde omsluiten, gingen de vingers
zonder enige weerstand dwars door de verpoederde as
heen. Er is iets met dat natuurlijke manilla of sisal touw
dat maakt dat het helemaal verbrandt, maar zorgt dat
de asresten achterblijven in de vorm van het hele touw.
Dit is de betekenis van de beeldspraak van de Maharshi:
wat blijft is helemaal niet het touw (het ego), het lijkt er
alleen maar op! Er is alleen de verschijningsvorm van het
touw, niet het touw zelf!
Maar zoals alle analogieën gaat ook deze uiteindelijk
niet op. Anders dan het touw dat verbrandt en daarna
verschijnt als de vorm van een touw in as, heeft het ego
ten eerste al nooit bestaan, het was slechts een verkeerd
begrepen idee. Welnu, dit is waar een andere traditionele
analogie het overneemt, het beeld van het snoer of het
touw dat werd aangezien voor een slang. De eerste reactie is angst; en als er dan begrepen wordt dat het slechts
een snoer of touw is en helemaal geen slang, wordt de ervaring heel anders. Maar wat is er nu veranderd? Niets,
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want er was daar nooit een slang, slechts de vergissing.
Het afgescheiden zelf, het ego, was er nooit; slechts het
idee, het gevoel van een afgescheiden individu te zijn,
wat een miseleiding blijkt te zijn.
En zelfs dat is niet waar het om gaat. Uiteindelijk valt
ook dat weg. Zelfs de verschijning was er nooit: er is
slechts altijd overal het onveranderlijke Zelf. Dit, tenslotte, is wat hier doorgrond wordt.
Dit is wat er bedoeld wordt wanneer het Doorgronden of
het ontwaken een verschuiving in perceptie wordt genoemd. Wei Wu Wei zei het mooi:
“… er is alleen een herijking nodig, een herijking in
de vorm van het loslaten van identificatie met een
niet bestaand individueel zelf…”
Maar ik hoorde dat Wei Wu Wei niet verlicht was.
En?
Hij had Alzheimer op het laatst, dus was hij niet verlicht.
Oeps! Een ding tegelijk hier. Ten eerste, of Terence Gray
nu wel of niet verlicht was is een puur academische
vraag. Als ik zijn boeken lees, lijkt het dat er op z’n minst
een paar plekken zijn waar hij zelf zegt dat hij dat niet is.
Deze noodzaak om iemand al of niet als verlicht te bestempelen is misplaatst: het gaat uit van een individueel
zelf. Als er geen afgescheiden individuele zelven zijn, wie
zou er dan moeten ontwaken? Alles wat er is, is Aanwezigheid. Afscheiden en onderscheid maken en vergelijken
is de illusie.
En of degene die we kennen als Wei Wu Wei nu wel of
niet verlicht was, zijn werken staan tussen de helderste
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meedogenloos accurate staaltjes van de leer die je kunt
vinden. Het volledig Doorgronden en de vaardigheid het
zeer precies te omschrijven gaan niet noodzakelijkerwijs
hand in hand. Sommigen van de werkelijke, diep ontwaakten kunnen er niets over zeggen, terwijl sommige
van de beste verwoordingen komen van hen die een uitstekende intuïtieve teug van de betekenis van de leer op
een intellectueel niveau hebben genomen, maar dat die
niet diep genoeg was om niet langer enig afgescheiden
zelf te ervaren.
Welnu: het Alzheimer ding moet met rust gelaten worden. Dit is het deel van de misvatting die zegt dat met
het ontwaken de wijze een verheven of volmaakt menselijk persoon wordt. Alzheimer is een lichamelijke ziekte,
die het organisme aantast. Dat is het resultaat van genetische en omgeving gebonden factoren, en dus in onze
termen een kwestie van het programmeren en conditioneren van dat lichaam-geest organisme. En als zodanig
niet anders dan iedere andere ziekte; niet verschillend
van Ramana Maharshi’s of Nisargadatta Maharaj’s kanker. Omdat het de fysieke cellen van de hersenen aantast
is het resultaat niet erg prettig, maar het is nog steeds
een ziekte van het organisme, en rijst op als een onderdeel van het van het organisch functioneren van dat
lichaam-geest-construct.
De zogenoemde-wijze weet dat wat er ook oprijst, dat het
volmaakt ontvouwen van de totaliteit in bewustzijn is:
en dat welk droomfiguur wat overkomt irrelevant is. Het
lichaam-geest organisme van de wijze is geen speciale
immuniteit verleend op basis van het ontwaken.
Maar iemand die Alzheimer heeft zal er een groot gedeelte
van de tijd toch niet erg veel zinvols van kunnen maken.
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Het zal er zeker niet leuk uitzien. Het zal nogal zorgwekkend zijn voor hen die volmaakt verlichte wezens nodig
hebben om tegen op te kijken, of die fantaseren over
ziektevrij verlicht te kunnen leven, of die New Age ideeën
over dat je je eigen ziekten veroorzaakt hebben geabsorbeerd.
Maar als het ontwaken werkelijk heeft plaatsgevonden,
en er niet langer enig besef van een afgescheiden zelf is,
en het lichaam-geest organisme sterft aan een organische ziekte, kun je niet terug gaan en retroactief stellen
dat het ontwaken helemaal niet heeft plaatsgevonden.
Dat deed het. Toen, gebeurde de ziekte. Dat is het leven.
Het is een zootje. Het omvat alles.
Het lijkt me dat dat een hoop verwarring oplevert, of
potentiële verwarring.
Verwarring is er al. Wat is er ‘mis’ met verwarring? Nogmaals, het is een deel van het overall functioneren. In
dualiteit, kun je geen licht hebben zonder donker, boven
zonder onder, schoonheid zonder lelijkheid, helderheid
zonder verwarring. Het is misleidend om de oorlog aan
verwarring te verklaren en te proberen het volledig te elimineren. Herinner je je wat Maharaj tegen iemand zei die
uit de droom wilde?
“De droom is niet je probleem. Je probleem is dat je
het ene deel van de droom leuk vindt en een ander
deel niet.”
Te proberen de delen van de droom die je niet bevallen te
elimineren zal je bezighouden, en je ook frustreren: het
kan nooit slagen omdat de manifestatie inherent dualistisch is. Ontwaken is zien Wat Is, en acceptatie van
het geheel – de hele zooi. Je hoeft het niet per se leuk te
vinden, maar het is wat het is.
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Dat begrijp ik niet. Alleen het gegeven dat er verwarring is
hoeft toch niet in te houden dat ik niet zou kunnen proberen zo helder mogelijk te zijn als ik kan.
Wees dan zo helder als je kunt! Als je een dergelijke motivatie is ingegeven, zou je instrumenteel kunnen bijdragen aan de overall balans. Maar wees je er van bewust
dat al je beste inspanningen te spijt, het altijd mogelijk
is dat de dingen die je zegt of doet onbedoelde gevolgen
kunnen hebben. Het helder willen zijn ten spijt, kan het
zijn dat wat je zegt nog steeds voor sommige mensen
verwarrend kan zijn, en daardoor zelfs bijdraagt aan de
overall verwarring, zelfs al had je het niet zo bedoeld.
Het punt is dat het niet aan jou is. Voor dit Alles, voor
de overall balans, wordt gezorgd, op een manier die niet
aan de lichaam-geest-constructen mechanismen is. En
die het nog niet kunnen beginnen te begrijpen vanuit het
niveau van cognitie dat hen is toebedeeld. Dit wetende, is
er geen intentie hier: slechts overeenstemming met, een
medewerking aan, wat er ook oprijst. En natuurlijk, ‘wat
er ook oprijst’ kan een motivatie om helder te zijn inhouden. Wees alleen niet verbaasd als dat niet de uitkomst
is, want het resultaat is niet aan jou. En de uiteindelijk
uitkomst zal op de lange termijn het in stand houden
zijn van de balans tussen helderheid en verwarring in
totaliteit.
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23.
Perspectief
“We dansen rond in een kringetje
en veronderstellen,
terwijl het Geheim in het midden zit en weet.”
– Robert Frost
-“Als we Doorgronden,
zijn we in het centrum van de cirkel,
en daar zitten we dan, terwijl Ja en Nee
rondom de omtrek elkaar achterna zitten.”
– Chuang Tzu

O

p een bepaalde manier is het allemaal een kwestie
van waarneming, van perspectief. Het uiteindelijke
Doorgronden waar in de eeuwige wijsheid van wordt
gesproken zou gezien kunnen worden als een brede en
totale verschuiving of verandering van perspectief. Maar
hoe breed of totaal precies is moeilijk voorstelbaar, totdat
het zich voordoet.
Toen ik in de late zestiger en begin zeventiger jaren op
de middelbare school zat, werd Edwin Abbott’s Platland
populair onder studenten. Het kleine boekje was oorspronkelijk in 1884 geschreven, maar kwam opnieuw
in de belangstelling en met verschillende herdrukken
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resoneerde het in de tegencultuur en -stemming van de
Nixon jaren. Platland is een tweedimensionaal universum
dat bewoond wordt door tweedimensionale wezens die alleen lengte en breedte kennen, zoals de plakplaatjesfiguren die je op papier kan tekenen. Bestaand op het platte
vlak van het papier, weten ze niets van hoogte of diepte,
die in hun wereld niet bestaan. Als gevolg daarvan hebben ze nooit nagedacht over deze ‘onechte’ richtingen of
dimensies en hebben er geen woorden voor. Onze woorden ‘hoogte’ of ‘diepte’, ‘boven’ en ‘beneden’, zowel als de
ideeën en concepten die deze woorden voor ons representeren, bestaan niet in hun wereld.
Het boek vertelt over de ervaringen van een van zo’n twee
dimensionaal wezen, een vierkant, als zijn comfortabele
tweedimensionale leven op een dag wordt binnengevallen door een niet te bevatten schepsel uit een andere
dimensie: een bol. Het vierkant kon de aanvankelijk
desoriënterende ervaring van een derde dimensie slechts
geleidelijk aan begrijpen. Onnodig om te zeggen welke
grote moeilijkheden er ontstonden toen hij probeerde
zijn ervaring te vertalen aan andere twee dimensionale
figuren zoals hijzelf. Hoe omschrijft iemand ‘boven’ in
de context waar alleen vooruit, achteruit en twee richtingen opzij bestaan. Het vierkant probeerde bestaande
woorden te gebruiken (‘vooruit, maar niet vooruit, anders
vooruit’) en probeerde de nieuwe woorden die hij van de
bol geleerd had te gebruiken (maar ‘boven’ waren voor de
Platlanders slechts onzin lettergrepen). En zo merkte het
vierkant, dat wist dat hij de werkelijke ervaring van deze
derde dimensie had beleefd, dat hij nu zelf beschuldigd
werd van onzin te verkopen.
De ervaring van het Platland vierkant zal bekend voorkomen voor iedereen die een spirituele of mystieke ervaring
van ‘andersheid’, van een andere dimensie voorbij onze
176

drie fysieke dimensies heeft gehad en dat toen aan anderen probeerde te vertellen in begrijpelijke taal. En het
kan bruikbaar zijn als metafoor om uit te leggen waarom
het Doorgronden in geen van de hier beschikbare concepten beschreven kan worden. Maar de verschuiving in
perceptie welke inherent is aan het Doorgronden is nog
veelomvattender dan het binnenbrengen van een andere
dimensie. Anders dan het slechts toevoegen van nog een
dimensie, is het een verschuiving naar buiten alle dimensies in die zin dat het niet een kwestie is van anders
kijken of nieuwe of andere dingen zien, maar van het verdwijnen van degene die ziet.
Op een bepaalde manier is het Doorgronden het tegenovergestelde van het ontdekken van de derde dimensie
door de tweedimensionale Platlander. De gebruikelijk gedeelde ervaring in deze wereld van dualiteit en voortgang
is dat wat er ervaren wordt, altijd het drievoud is van
degene die ervaart, wat er wordt ervaren en de ervaring
zelf. Er schijnt een doener van de handeling te zijn, dat
waar naar gehandeld wordt en de handeling zelf. Degene
die denkt, dat waarover gedacht wordt, en de gedachte.
Degene die ziet, wat er gezien wordt, en het zien. En zo
voort; zelfs degene die is, wat men is, en het zijn daarvan.
Maar in de eenheid van bewustzijn van het Doorgronden,
vallen deze waargenomen en te onderscheiden dimensies
van andersheid ineen tot Eenheid, en in plaats van de
‘gespleten-geest’ perceptie van degene die ervaart, dat
wat ervaren wordt en de ervaring zelf, is er slechts het
ervaren in ‘hele-geest’. Geen doener, geen object, niets te
doen, slechts functioneren. Alleen zien. Alleen zijn, niet
in de zin van een wezen te zijn, maar meer zijn op zich.
Alles wat er is, is niet iemand die zich bewust is van iets,
maar meer eenvoudigweg onpersoonlijk Bewust-zijn.
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Bewustzijn is alles wat er is, en Bewustzijn is het functioneren, het zien, het zijn, het ervaren, dat door de
gespleten-geest wordt ervaren als iemand die iets doet of
iemand die iets is.
Hoe doet deze verschuiving zich voor? Hoe gaat men van
waarnemen met een gespleten-geest naar het Doorgronden van hele-geest? Welnu, het punt is dat men dat niet
doet. Niemand doorgrond ooit, in die zin. Er is slechts
doorgronden, en het Doorgronden is dat er niemand is
om te doorgronden en er niet iets is om te doorgronden.
De uiteindelijke essentie van Doorgronden is dat terwijl
gebeurtenissen lijken plaats te vinden, en daden verricht
lijken te worden: “niemand iets doet, noch worden dingen gedaan, het is zuiver doen.” (Wei Wu Wei) Er is geen
individu om iets te doen of wat dan ook te doorgronden.
Er is niet iets dat gedaan of doorgrond moet worden.
Niettegenstaande alle verschijningvormen zijn er geen
bedachtzame individuen of wat voor entiteiten dan ook,
waar dan ook. Dit zoeken, deze queeste naar doorgronding, leidt uiteindelijk naar de vernietiging van de zoeker;
naar het besef dat er om te beginnen helemaal geen zoeker was, dat de hele wereld zoals waargenomen met een
gespleten geest, inclusief de waarnemer, een gedetailleerde illusie is. Wei Wu Wei:
“Het is belangrijk te begrijpen dat er niets bereikt kan worden, maar dat er slechts een vergissing blootgelegd kan worden, omdat iets bereiken
noodzakelijkerwijs het gebruik, en dus versterking
inhoudt van dat valse ‘Ik’ aan wiens oplossing we
behoefte hebben. Hiertoe is slechts een bijstellen
nodig, een bijstelling die bestaat uit het loslaten van
de identificatie met een bestaand individueel zelf,
een loslaten dat ons zonder blinddoek en wakker
aflevert in onze oneindige natuur.

178

De poging onszelf te verleiden tot dat we niet bestaan als individuele entiteiten is echter zoiets als
het oog te vragen te geloven dat dat wat het zier er
niet is. Maar het is niet alleen wij die geen bestaan
hebben als entiteiten: in de realiteit van de kosmos
zijn er helemaal geen, zijn er nooit geweest, konden
er niet zijn. Slechts hele-geest kan deze kennis onthullen als direct weten, dat, eenmaal gerealiseerd,
klaarblijkelijk is. Dit is de volledige bijstelling. En
slechts ‘Ik’ blijft over.”16
Het is zelfs niet ongebruikelijk om deze hele wereld en
het leven te beschouwen als een illusie of een droom:
analogieën genoeg. Van Shakespeare (‘we zijn zoals het
goed waar dromen van gemaakt zijn’,) tot kinderliedjes
(merrily, merrily, merrily, merrily, het leven is maar een
droom.) Wat nauwelijks iemand zich realiseert dat degene die denkt dat hij dit begrijpt zelf een droomfiguur
is, een onderdeel van de illusie. Die geest die denkt “het
leven is maar een droom”, heeft geen eigen bestaan los
van de droom: deze gedachte rijst slechts op binnen in
en als onderdeel van de droom.17
Maar vanzelfsprekend is dit genoeg om het grootste gedeelte van het menselijk ras hier te doen afhaken, kwijt
te raken. Bestaat. Kan niet worden uitgedrukt.
II

N

og twee voorbeelden:

Stap op een vliegtuig in Oklahoma. Vlieg recht naar het
zuiden. Waar vlieg je overheen? Als je zou antwoorden
‘Texas’, zal ik je eens wat vertellen. Er bestaat niet zoiets
als ‘Texas’. Als je naar beneden kijkt terwijl je naar het
zuiden vliegt, zul je niet iets zien als Texas. Je zult zien
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wat er is: dorre woestijn, akkers, bergen, rivieren, wegen,
steden. Texas is slechts een idee; het bestaat slechts als
een overeengekomen conceptueel construct. Er is niets
‘werkelijks’ aan de grens tussen Texas en Oklahoma, en
die zul je niet zien als je er overheen vliegt. De afbakening, het onderscheid, het besluit dit stukje land Texas
en een paar meter verderop Oklahoma te noemen, bestaat slechts in de geest, als een gedachten construct.
Het onderscheid te maken in bedachtzame afgescheiden
entiteiten is slechts een toegevoegde laag in gedachten.
Dit onderscheid maken, dit benoemen, dit afscheiden,
deze ‘dingen’ als afgescheiden entiteiten, bestaan niet,
behalve als ideeën.
‘Jij’ en ‘Ik’ zijn ‘Texas’.
De volgende keer als je naar de film gaat, sta dan als je
de bioscoop verlaat even stil bij en denk na over wat je
net gezien hebt. Als je zou beginnen de film te omschrijven, zou ik je vragen om dat te stoppen. De film kan zijn
wat je zag, maar het is niet wat daar gebeurde. Je zat in
de bioscoop en vrijwel de hele tijd keek je gestaag naar
het scherm voorin de bioscoop; maar als ik je vraag om
het scherm te beschrijven, zou je me wezenloos aankijken. Vanwege de gekleurde lichtstralen die de hele tijd
op het scherm werden geprojecteerd, zag je het scherm
niet, ondanks dat het er was en je er naar keek. Er waren geen ‘echte’ mensen of landschappen of gebeurtenissen op het scherm, hoewel je waarschijnlijk gevangen zat
in het verhaal en de emoties van de film alsof het echt
was; dat is waar je voor naar de film gaat. Als je in de
film de hele tijd zit te denken ‘dit is niet echt’, was het
waarschijnlijk niet zo’n goede film. De projectie van licht
op het scherm veroorzaakte het verschijnen van mensen
en plaatsen en gebeurtenissen die echt leken en die mentale en emotionele reacties in je opriepen. Maar al die tijd
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zag je geen scherm18, wat nou precies was waar je twee
uur lang naar zat te staren en waar als het geprojecteerde licht nergens op was gevallen je ook niet in staat was
geweest de film te zien.
‘Jij’ en ‘Ik’ zijn de film.
III

H

et is ook allemaal een kwestie van perspectief, zelfs
op een eenvoudigere, subtielere manier. Hoe we de
dingen waarnemen, en daarom wat we ‘echt’ of ‘waar’ of
‘juist’ noemen, heeft te maken met ons perspectief vanuit
waar we in het overall continuüm zitten. Dit is heel basaal, maar wordt zo vaak volledig over het hoofd gezien.
De neiging is om iemands eigen perspectief te verabsoluteren, ten opzichte daarvan alles relatief te maken, terwijl het in feite ons perspectief is dat relatief is. De hele
‘geschiedenis van de mensheid’ inclusief die van nu is
vervuld van alle vormen van uitbuiting en onderwerping
en onrechtvaardigheid en onverdraagzaamheid, allemaal
mogelijk gemaakt door het feit dat vanuit een bepaald
perspectief, vanuit een bepaald gezichtspunt, het gerechtvaardigd lijkt. Het is duidelijk dat de basale aanname van hoe het met de dingen zit in feite zeer relatief is
en afhankelijk van perspectief en van iemands relatieve
positie in het overall spectrum.
Het Doorgronden draagt een enorme verandering in dit
perspectief in zich. Voor de droomfiguren doen de dingen
in het leven er toe en zijn ze belangrijk. Van de laatste
oorlog, tot het milieu, tot wat je kinderen op school wordt
geleerd, tot hoe iemand net naar je keek, van dingen en
gebeurtenissen wordt gedacht dat ze er toe doen en belangrijk zijn.
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Dat lijkt het leven de moeite waard te maken. Van de
dingen te denken dat ze belangrijk zijn en waarde hebben: oorzaken, kruistochten, principes, waarden, je
bemoeien met dingen waarvan je denk dat ze juist, in
te zetten tegen wat je fout vindt, een betere plek van de
wereld maken.
Maar in het Doorgronden wordt gezien dat dit slechts
zorgt dat de droom aanhoudt en dat dit het lijden doet
voortduren. Waarden die in de droom als absoluut worden gezien, blijken na onderzoek arbitrair. De in het ene
lichaam-geest-construct vertrouwde waarden zijn afhankelijk van de programmering en conditionering vanuit
een bepaalde tijd en land en cultuur en ras en familie,
en zijn tegenovergesteld aan waarden die als even dierbaar worden gekoesterd door een ander lichaam-geestconstruct.
Juist, verkeerd; goed, slecht; belangrijk, onbelangrijk;
volgens wie? Vanuit wiens perspectief? Over de hele
wereld is het zo dat mensen het gevoel hebben dat wat
hen het meeste na ligt ook het belangrijkste is. Vanuit
jouw perspectief wordt je meer geraakt door de dood van
en familielid dan door de dood van duizenden mensen
in een ander land die je nooit hebt ontmoet. Vanuit het
ene perspectief is een daad van terreur een bewijs van
het kwaad, vanuit een ander is dat het bewijs van de
grootsheid van God. Het is geen van beide; het is slechts.
Het rijst eenvoudigweg allemaal op in de heelheid van
Bewustzijn, dat volledig onpersoonlijk is, en volledig
neutraal. Goed of slecht, belangrijk of niet, zijn slechts
projecties vanuit jouw perspectief.
Maar het ‘perspectief’, als het ware, van het onpersoonlijk Bewustzijn is onvoorstelbaar enorm. Ontelbare triljoenen levensvormen in ontelbare miljarden zonnestel182

sels. Materie en leven en energie in vormen die we ons
niet kunnen voorstellen en in omvangen die maken dat
alles wat we weten, deze hele planeet, alles wat we van
het universum weten of ons kunnen voorstellen, nauwelijks is op te merken. De schoonheid ligt in het feit is
dat dit alles wat we weten meer dan opgemerkt wordt, in
feite niets anders is dan Bewustzijn, het Bewustzijn zelf
is, zoals door ons waargenomen als deze dingen. Maar
het idee dat wat we ook denken te zijn, of denken te
weten, of geloven te willen, of van denken dat het ‘juist’
is van enig belang zou zijn, is eenvoudigweg een kwestie
van buitengewoon beperkt perspectief.
Iedereen die over dit onderwerp schrijft of spreekt zal
op een gegeven moment overspoeld worden met vragen
rond dit aspect van belangrijkheid en waarde, juist en
verkeerd, goed en kwaad. Hoe kan er kwaad zijn in de
wereld; hoe kunnen er natuurrampen zijn, hoe kunnen
er oorlogen zijn, hoe kan een God armoede toelaten, of
geweld, hoe kan een God, of Aanwezigheid, of bewustzijn
toelaten dat kinderen lijden?
We hebben allemaal in ons leven wel enige vorm van
tragedie, een of andere vorm van geweld of verlies of pech
of pijn ervaren (of waren dichtbij iemand die dat overkwam). De een meer dan de ander. Er is werkelijk geen
ontkomen aan; het is de aard van deze droom ‘realiteit’
dat het bevat wat ervaren wordt als genot en pijn, goede
dingen en slechte dingen, en niemand weet wat het volgende moment zal brengen, of welke totaalmix het voor
welk lichaam-geest-construct dan ook in petto heeft.
Binnen de droom is er geen antwoord en geen reden.
“Pijn is een roep om onderzoek. Alle pijn dient te
worden onderzocht.”
(Nisargadatta Maharaj)
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Lijden en pijn doen vragen rijzen zoals niets anders dat
doet. Duik er in, onderzoek het. De ‘waarom’ vraag leidt
nergens toe; dat is slechts het ego-construct dat op zoek
is naar niet-bestaande controle. Het is nooit bevredigend,
en leidt slechts tot misnoegen en nog meer lijden. Onderzoek in plaats daarvan het lijden, duik er in. Wie is het
die lijdt? Vanuit wiens perspectief is dit onacceptabel?
Boeddha zei: “Samsara is dukha.” De droom voor waar
aannemen is niet wat het lijden veroorzaakt, het is het
lijden. De enig mogelijke oplossing voor de vraag naar het
kwaad en het lijden is het doorzien van de illusie. Lijden
is in al zijn vormen de beste uitnodiging om te ontwaken,
en het is nooit ver weg.
Of in de onsterfelijke woorden van Humphrey Bogart’s
Rick, in de film Casablanca:
“Er is niet veel nodig om te zien dat de problemen
van deze drie kleine mensen in deze gekke wereld
niet opwegen tegen een berg bonen. Op een dag zul
je dat begrijpen.”
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24.
		

Ongelooflijk eenvoudig

“Begrijp alsjeblieft dat er slechts één ding is
dat begrepen dient te worden,
en dat is dat jij het vormloze,
tijdloze onbekende bent.”
– Nisargadatta Maharaj
-“Er is slechts leegte.
Het is geen kwestie van mijn ego
uit de weg zien te krijgen,
en al dat soort dingen.
Er is slechts het zien, glanzend
in enorme Helderheid en klaarheid.”
– Douglas Harding

K

ijk, het is allemaal zo ongelooflijk eenvoudig. Er is
niemand hier. Dit is niet figuurlijk bedoeld. Ik bedoel oprecht dat er niemand is hier, geen persoon, geen
individu die het tot je spreekt. Je kijkt naar me en denkt
dat er hier een persoon is die tegen je spreekt en je iets
probeert te vertellen. Ik verzeker je dat die er niet is. Kijk
naar me. Als er geen bewustzijn door dit lichaam zou
stromen, wat zou er dan zijn? Wat zou dit lichaam zijn
als Bewustzijn hier niet was? Een lijk natuurlijk. Dode
materie. Er is hier niets anders. Er is slechts de verschij185

ning van een lichaam, en Bewustzijn dat het leven geeft.
Jij, tezamen met de rest van de wereld, hebben aangenomen dat er hier een bedachtzaam individueel persoon
is: dat het Bewustzijn dat hier de leven gevende kracht is
een individueel bewustzijn is, uniek voor dit lichaam en
afgescheiden van het bewustzijn in andere lichamen.
Dit is gebaseerd op verschijningsvormen: er lijken afgescheiden lichamen te zijn, dus is de aanname dat er
afgescheiden bewustzijnen zijn. Het geloof in deze aanname verblindt je om te zien Wat Is, en is ook de oorzaak
van het feit dat je dit leven ervaart als verontrustend,
verwarrend, ongelukkig, en dat het over het algemeen
vol angst en lijden is. Maar dat is niet het geval. Het is
op geen enkele wijze zo dat hier een individu tegen je zit
te praten. Dit lichaam is niets, een verschijning in de
droom. Alles wat er is, is Bewustzijn, en het is Bewustzijn dat door deze verschijningsvorm stroomt.
Er is hier niets dat in en van zichzelf bestaat. Wat we
een menselijk wezen noemen is niet een onafhankelijk
wezen, niet een ontkiemend mechanisme, geen zender.
Het is een verdeelstation, een doorgeef mechanisme voor
Bewustzijn, het Ene Bewustzijn, Alles Dat Is. Dat is wat
ik ben, pratend tegen jou. En het is hetzelfde Ene Bewustzijn dat hier naar luistert, naar mij kijkend door de
ogen die je de jouwe noemt. Wat ik zeg als ik ‘Ik Ben’ zeg
is precies hetzelfde als wanneer jij ‘Ik Ben’ zegt.
Eenmaal doorzien, is de ironie van de situatie wankel.
Kijk, waar jij van denkt dat je dat ‘zelf’ bent, wat jij
waarneemt als een individueel persoon, dit idee van een
afgescheiden entiteit, een lichaam-geest-persoonlijkheidziel-intellect, is een daaruit voortvloeiend bijproduct,
een artefact, een bijna toevallige bijwerking van dit stromen, van deze flow van Bewustzijn. Het is het stromen
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van Bewustzijn in dit organisme dat dit organisme op
onjuiste wijze waarneemt als ‘geest’, waarvan het denkt
dat deze van hemzelf is: het is precies het door dit organisme stromende Bewustzijn dat het voor dit organisme
mogelijk maakt te denken dat het anders is dat datzelfde
Bewustzijn. Een eenvoudige, onschuldige misvatting. En
een vreemde ook, omdat precies dat Ene dat verschijnt
om dit te denken, er niet blijkt te zien, niet kan begrijpen
dat dit niet is als een afgescheiden individu maar slechts
als Alles Dat Is, in zichzelf de Ik-heid is die de Ik-heid is
van alle zien, van alle Doorgronding.
Verdiep je in wat achter deze perceptie ligt. Onderzoek
wat je denkt dat je ‘zelf’ bent’19. Dit is het doel, de bedoeling van alle spiritualiteit, van alle zoeken, van je hele
wezen: het begrijpen van dit verbazingwekkend ingewikkelde spel van Bewustzijn, door te zien wat deze illusie
is, deze mis gevatte perceptie, en wat haar bron is die dit
mogelijk maakt. Wat je bent, ben je altijd al. Het is door
te zien wat je niet bent dat er een stap vandaan gedaan
wordt, weg van de verkeerd begrepen rol van een afgescheiden angstig individu.
Als je stapt uit wat je niet bent, is wat er overblijft niet
iets dat je moet worden, maar wat je altijd al bent. Dat
is waarom er niets is wat je hoeft te doen, of te worden,
of te leren, of te oefenen, of aan te werken, of te zuiveren. Het is volledig inspanningsloos om in je natuurlijk
staat te zijn. Wat vol moeilijkheden is en voortdurend om
inspanning vraagt, is het onderhouden van dit onware en
onnatuurlijke idee dat je iemand bent, het zijn van een
individu, een afgescheiden iets. Je bent een non-identiteit! Laat het los! Als het losgelaten wordt, rust je in het
inspanningsloze van Alles Dat Is, wat van je natuurlijke
staat genoemd zou kunnen worden.

187

Inspanningsloosheid is niet iets dat je door inspanning
kunt bereiken. Geen-geest is niet een staat die door de
geest bereikt kan worden. Vrede kan niet bereikt worden door te streven. Proberen om je gewaar te zijn van
‘slechts in het huidige moment aanwezig te zijn’ is een
contradictio in terminis; jezelf ‘zelfbewust’ doen willen zijn
haalt je er juist uit. Proberen je gewaar te zijn van ‘Ik
Ben’ is dezelfde contradictie, en om dezelfde reden. Je
kunt niet meer proberen gelukkig te zijn dan je kan proberen in slaap te vallen of om natuurlijk te zijn. Je kunt
alleen natuurlijk zijn als je het niet probeert, niet denkt,
maar eenvoudig het leven doorleeft. Mensen kwamen
van uit heel India om Ramana Maharshi te zien en hem
om advies te vragen op het spirituele pad. Zijn advies?:
“Wees gewoon jezelf.”
Dit is wat Nisargadatta zei over je natuurlijke staat, over
wat je op natuurlijke wijze, spontaan en zonder inspanning bent:
“Deze staat gaat vooraf aan
de verschijning van het er-zijn.
Het gaat vooraf en voorbij aan
het er-zijn en het er-niet-zijn.
Ik Ben, in die staat die bestond voordat
er-zijn en er-niet-zijn er kwamen.
Met de komst van de wakende staat,
wordt mijn hele wereld manifest; 			
vanwege mijn er-zijn,
is mijn wereld manifest.
Ook dat wordt waargenomen
door die staat voorafgaand aan er-zijn,
en Dat ben jij!”
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25.
Grijp nooit in
“Mensen te bevrijden van het idee
dat ze lijden is het allerbeste medeleven”
– Tony Parsons
-“Groter dan het grootste goed in het leven
is te weten wie je bent.”
– Nisargadatta Maharaj

O

p vragen zoals waarom hij de wereld niet hielp, of
werkte aan het verzachten van het lijden, of op z’n
minst meer mensen probeerde te bereiken, antwoordde
Ramana Maharshi: ten eerste, hoe weet je dat ik dat niet
doe? (Jouw antwoorden zijn alleen op fysieke verschijningen gebaseerd). En ten tweede, waarom neem je aan dat
er iets gedaan moet worden, dat de wereld geholpen moet
worden of dat mensen het onderricht moeten horen?
Vanuit een bepaald perspectief lijken er veel ironieën
te zijn rond dit hele ding van ontwaken. Een zo’n ogenschijnlijke ironie heeft te maken met waarom er zo weinig
van de werkelijk ontwaakten sociaal geëngageerd zijn.
Aan deze lichaam-geest instrumenten in wie uit eerste
hand en zonder twijfel geweten wordt van de dromerige
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en illusoire aard van wat door anderen de ‘echte wereld’
wordt genoemd, verschijnt de wereld werkelijk, in de
Boeddha’s woorden,
“Als een ster bij dageraad, een luchtbel op een
stroom, een flakkerende lamp, een bliksemschicht
in een zomerwolk, een echo, een regenboog, een
fantoom, en een droom.”
(De Diamant Soetra)
– die zouden daarmee in een unieke positie zijn om veranderingen te bewerkstelligen, kwaad te verdrijven, vrede
en schoonheid uit te dragen, pijn en ziekten te genezen,
en in het algemeen de voorwaarden overal te verbeteren.
En toch zijn precies zij het die de minste inborst hebben
om zich met welke hiervan dan ook in te laten. Er zijn
enkele uitzonderingen natuurlijk, zeldzame voorbeelden
van zowel historische als huidige verlichte genezers, activisten en tovenaars. De spirituele en mentale technieken
bestaan om de ogenschijnlijke wetten van tijd en ruimte
te buigen en te rekken. Maar de wegen van de yogi, de
adept die gespecialiseerd is zulke middelen, en die van de
jnani, de heilige die zich overgeeft aan de zelf-vernietiging
door Zelf Realisatie, zijn ofwel ver uiteenlopende dan wel
elkaar uitsluitende wegen.
Voor het overgrote deel,
“Degene die die zichzelf volledig heeft onderzocht,
degene die tot Doorgronding is gekomen, zal nooit
proberen zich te bemoeien met het spel van bewustzijn.” 20,21.		
(Nisargadatta Maharaj)
Het diepe gewaarzijn is dat alles volmaakt is zoals het is:
“Dat is volmaakt, Dit is volmaakt. Volmaakt komt
van volmaakt. Trek Volmaakt af van Volmaakt en
wat overblijft is Volmaakt.”
(Isha Upanishad)
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En met ‘volmaakt’ bedoel ik dan niet een of ander oordeel
over goed of kwaad, of dat iets beter is dan iets anders.
Ik bedoel het op de manier dat:
“Het Doorgronden volmaakt is zoals een enorme
ruimte volmaakt is, waar niets aan ontbreekt en er
niets teveel is.”
(Seng-Ts’an)
Of om de woorden van Nisargadatta weer te gebruiken:
“Deze droom die je de wereld noemt is niet het probleem; je probleem is dat je bepaalde delen van de
droom leuk vindt en andere niet. Als je de droom
eenmaal als een droom hebt doorzien, heb je alles
gedaan wat er nodig is.”
Wat helpt is om het idee te laten varen dat God het op
een of andere manier verknald heeft en jouw hulp en
betrokkenheid nodig heeft, of dat van een heilige, om de
dingen recht te zetten. Wat is, kan niet anders zijn dan
de volmaakte ontvouwing in Bewustzijn. En als er een
bijstelling nodig mocht zijn om de kosmische balans te
bewaren, zal een bepaald ‘iemand’, misschien ‘jij’, onweerstaanbaar gemotiveerd worden om een daad te verrichten die dat doel zal dienen. En ook dat zal volmaakte
ontvouwing zijn. Vat het alleen niet persoonlijk op.
Het is nauwelijks verbazingwekkend dat voor deze
lichaam-geest-constructen instrumenten, met hun beperkte perspectief vanuit een kleine uithoek van het universum, sommige gebeurtenissen niet erg aantrekkelijk
lijken. Gegeven de programmering en de conditionering
lijken feitelijk veel aspecten van wat we hier het leven
noemen buitengewoon onplezierig, weerzinwekkend, en
eerlijkgezegd onacceptabel.
Het perspectief van ontwaken is niet dat deze niet bestaan, maar dat ze een op een of andere niet door de
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menselijke geest te bevatten manier deel zijn van de
overall balans en de volmaakte ontvouwing en als zodanig geaccepteerd worden, Dit is het ‘aanvaarden wat is’
waar door de wijzen over gesproken wordt. Het is niet zo
dat met het ontwaken de weerzinwekkende en pijnlijke
dingen die gebeuren ook maar iets minder weerzinwekkend of pijnlijk worden. In feite is het besef vaak zelf
scherpzinniger. Maar het geheel wordt vanuit een ander
perspectief gezien waardoor het het onderwerp open laat.
Het idee dat er iets verkeerd is, dat er iets aan gedaan
moet worden, dat ‘iemand hier iets aan moet doen’ is
een integraal onderdeel van de ‘goddelijke hypnose’ van
samsara.
Zoals Adyashanti het zo kort en bondig stelt: “Het idee
dat er een probleem is… dat is het buskruit in de kont,
een obsessie, van de mensheid.” Zoals met zoveel onderwerpen en problemen: met het ontwaken worden problemen en vragen niet ontrafeld, ze lossen eenvoudig op.
“Met het geloof in een individuele doener/entiteit,
houden de problemen nooit op. Als het illusoire karakter van het individu wordt doorzien, doen
problemen zich niet voor.”
(Ramesh)
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26.
Droom machine
“Hij die weet spreekt niet.
Hij die spreekt weet niet.”
– Lao Tse
-“Autoriteit van welke aard dan ook,
speciaal op het terrein van doorgronden,
is een uiterst destructief iets.
Leiders vernietigen de volgelingen
en volgelingen vernietigen de leiders.”
– J. Krishnamurti

Z

o nu en dan zal iemand vragen, recht op de man af,
“Bent U ontwaakt?” of “Bent U verlicht?” Op het eerste gezicht lijkt dit een volstrekt redelijke en openhartige
vraag die een al even onomwonden antwoord verdient.
Onlangs kwam ik een website tegen die was toegewijd
aan ‘het vinden van je spirituele leraar’. Het ging allemaal over het ordenen van alle leraren en goeroes die er
zijn en over welke daarvan echt waren en het beste voor
jou zou zijn. Op deze website stonden ook een checklist
van indicatoren en testen, waarvan er een was dat je je
toekomstige leraar, “Bent U zelf verlicht?” moest kunnen vragen en hij of zij dan in staat was om helder en
zonder twijfel met een direct ja of nee te antwoorden. Zo
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niet, dan moest je onmiddellijk ergens anders naar toe.
Een werkelijk verlicht individu zou in staat moeten zijn
je dat onomwonden te vertellen. Iedere slag om de arm of
geknoei met deze vraag is een teken dat het individu in
kwestie een charlatan is.
Hoewel dit waarschijnlijk goedbedoeld is, rijst hier toch
de moeilijkheid dat de onontwaakte geest van het droomfiguur, met zijn conditionering en beperkingen, probeert
om zichzelf in een positie te plaatsen om criteria van het
ontwaken te evalueren, die het per definitie niet begrijpt
en niet kan begrijpen. Het is niet dat er hier iets ontweken wordt; het is eenvoudig zo dat vanuit het gezichtspunt van ontwaken de vraag ‘Bent u ontwaakt?’ gewoon
helemaal nergens op slaat. Het is zo’n beetje als te vragen, “Welke kleur heeft een kilometer?” Of, zoals Nisargadatta Maharaj als voorbeeld gaf, te vragen naar ‘het kind
van een onvruchtbare vrouw’. De vragensteller is oprecht
eerlijk, en er ligt een wens die te beantwoorden op een
manier die behulpzaam is. Maar nogmaals, de vragen
die voor ontwaken zo prangend zijn, lossen op, verliezen
hun betekenis en worden irrelevant zodra het zich voordoet. Vanuit het perspectief van de ontwaakte is de vraag
“Bent u verlicht?” een fundamenteel verkeerd gestelde
vraag: ieder antwoord is verkeerd omdat dat waar de
vraag van uit gaat verkeerd is. Het lijkt op een Zen koan
in die zin dat het inherent onbeantwoordbaar is.
Ontwaken of verlichting wordt ook ‘Zelf Realisatie’ genoemd omdat het een kwestie van het realiseren is van
wat of wie het Zelf feitelijk is. Het is een realisatie van
wie de ‘Ik’ is en wie de ‘Ik’ niet is. De diepste essentie
van ontwaken is het realiseren dat er hier niemand is
om te ontwaken; dat er geen individu is, geen individuen
zijn. Het Zelf is Alles Dat Is, er is niets wat Het niet is;
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‘Bewustzijn is alles wat er is’. De verschijningsvorm van
een individueel zelf als een afgescheiden entiteit en als de
aanzet of ‘doener’ van iets is de primaire illusie, de basale ‘verduistering’ waaruit verlichting zich voordoet.
“Vanuit het perspectief van het oneindige is het duidelijk dat het individuele zelf absoluut niet bestaat.
Het idee dat we een zelf hebben dat controleert,
scheidsrechtert, of de doener achter onze handelingen is, is absurd. Het individuele zelf is niets anders
dan een idee van wie we zijn. Ideeën zijn ideeën, en
niets meer dan dat.”
(Suzanne Segal)
Iedere vraag over de aard van de activiteiten van dit
zuiver mythologische beest dat we ‘mij’ noemen worden
daardoor onthuld als onzinnig. De eenvoudige vraag,
“Wat ben je aan het doen?” bijvoorbeeld, kan slechts
lachend aangehoord worden, een beetje hoofdschuddend, tenzij wordt gevoeld dat de vragensteller wellicht
openstaat om het ware antwoord te horen: “Doen? Ik? Er
is geen ‘ik’ om iets te ‘doen’, noch is die er ooit geweest.
Noch, als je dat maar kon zien, is er een ‘jij’ om wat dan
ook maar te ‘doen’; noch ‘dingen’ voor ‘ons’ om te doen.”
Bewustzijn is alles wat er is, stromend door deze instrumenten op een manier, die, in overeenstemming met de
volmaakte ontvouwing van de totaliteit, wordt ervaren als
bedachtzame individuele entiteiten die autonoom handelingen verrichten, maar in waarheid is dat niet het geval.
Er is geen individu, geen entiteit, geen afgescheiden zelf
hier om wat dan ook te doen, al of niet ontwaakt en verlicht.
Er kunnen tijden zijn, in satsang of in een persoonlijk
gesprek, dat een echte jnani het noodzakelijk acht om
toe te geven dat volledige Doorgronding zich heeft voltrokken. Toch, niettegenstaande de mening van de web195

site auteur, zal ‘ieder’een die in z’n algemeenheid aan
alle luisteraars meldt dat hij of zij verlicht is, dat zeer
waarschijnlijk niet zijn, want als ze het waren zouden ze
begrijpen dat een dergelijke verklaring inherent met zichzelf in tegenspraak is. Wie? Wie is er verlicht, jij domme
gans? Als je was wat je zegt dat je bent zou je beter weten.
Het is een beetje als de gebruikelijke New Age slogan:
‘We zijn allemaal één’. Ongetwijfeld goed bedoeld, maar
zichzelf duidelijk tegensprekend; ziet nou niemand dat
als ‘wij’ er zijn dat er niet ‘Eén’ is (maar velen), en als al
wat er is echt ‘Eén’ is, hoe kan er dan op welke manier
dan ook een ‘wij’ zijn? Ook het Zich’zelf’ los maken als
een verlichte, als een individuele entiteit die zich onderscheidt van ‘anderen’ die dat niet zijn, toont slechts de
diepte van de droomstaat. Als er Doorgronden is, kan er
onmogelijk op wat voor een manier dan ook een ‘ik’ zijn
om dat op te eisen.
Er is onder de spirituele zoekers een enorme vooringenomenheid ten aanzien van het onderwerp ontwaken en
verlichting. Veel gedachten draaien om de vraag welke
leraar of de auteur verlicht is en welke niet. En of een bepaalde gevorderde student al verlichting heeft ‘verdiend’
of nog niet; zelfs hoe dicht men zelf bij verlichting is. Al
deze vooringenomenheid, in feite het hele onderwerp,
wordt tijdens het zich voordoen ervan irrelevant; alles
wat er is, is Bewustzijn, functionerend als deze ogenschijnlijke vormen. Hoe kan er de vraag zijn over ogenschijnlijke vormen van doen of verdienen of bereiken? Dit
gebeurt allemaal in Bewustzijn. Wat gebeurt, gebeurt. In
welke ogenschijnlijk vorm zich wat voor een droom voordoet is van geen betekenis. Wie is er om zich er druk over
te maken?
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Dit is allemaal onderdeel van het tijdloze geheim van
verlichting, maar wees niet bang, het is en was altijd een
open geheim, waarheid bloot gelegd zodat altijd iedereen
het kan zien. Zoals de wijze Huang Po steeds maar bleef
herhalen: “Het staat pal voor je neus!” Het punt is dat
echt ontwaken, het ware Doorgronden, onmogelijk kan
worden voorgewend. Het licht van de uiteindelijke Doorgronding dat doorbreekt en geuit wordt, zelfs al is dat in
een grotendeels analfabeet, ongeciviliseerd lichaam-geest
organisme, maakt van het meest erudiete en hoogwaardige intellectuele begrijpen van het onderricht slechts
nog steeds een onwetend in de droom eromheen gestuntel. Dit hebben de wijzen door de eeuwen heen laten zien,
van Hui-Neng in de vijfde eeuw in China tot Nisargadatta
Maharaj in de twintigste eeuw in Bombay.
Aan de andere kant zijn er zij die wellicht transformerende mystieke Eenheidservaringen hadden en zich ook een
intellectueel gezag in het onderricht verworven, gepaard
aan een charismatische persoonlijkheid en een neiging
om anderen te onderwijzen. Zij zullen vele volgelingen
verzamelen en aardig succesvol in het goeroe bedrijf. Als
de blinden de blinden leiden, kan geen van de volgelingen zien dat de leider zelf een blindenstok heeft. Maar
voor de werkelijk ontwaakten, zet zo’n leraar iedere keer
als hij z’n mond opendoet zichzelf voor schut.
Ontwaken is niet een ervaring, en het is niet kennis.
Kennis is slechts een sluier over Wat geweten wordt. En
een daarin hoogst misleidende sluier. Werkelijk ontwaken is een weten en een zien dat voorbij iedere kennis en
iedere ervaring gaat; Wat Is, is, en kan niet worden tegengesproken, terwijl zij die nog immer in de droom zijn
slechts kunnen gissen en benaderen.
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Net zoals zoveel dingen die er al eerder waren en net
zoals de vele grillen die nog zullen volgen, zijn Advaita
en de leringen van niet-twee-heid (en die al de gehele
‘menselijke geschiedenis’ bestaan), recentelijk hongerig verslonden door de Amerikaans Droom machine. En
daarna voor de gevoeligheden van de moderne westerse
droomfiguren beter smakend gemaakt weer tevoorschijn
kwamen. Maar ook nauwelijks nog herkenbaar voor hen
in wie door de eeuwen heen dit onuitspreekbare iets is
gebeurd, voor wie het uitvouwen van het verschuiven van
de focus, verschuiving van perceptie, zo volledig is dat
er een Doorgronden is, er een weten is dat er niemand is
om te verschuiven, niemand is om te weten dat er niemand is om te verschuiven, te ontwaken.
In de Bhagavad Gita vertelt Krishna Arjuna dat van alle
mensen op aarde, “slechts één op vele duizenden mij
zoekt, en van hen die zoeken, nauwelijks een enkeling
mijn ware natuur realiseert.” Het wordt een probleem om
deze passage uit de geschriften letterlijk nemen, en er de
meet- en rekenkunde er op loslaten om uit te rekenen
hoeveel ‘verlichte mensen’ er op de wereld zijn. Krishna
maakte een punt, en ik twijfel of dat iets van doen had
met het optellen van getallen of individuen. Niettemin
geeft het enig inzicht in het traditionele besef van de
zeldzaamheid van het zich voordoen van ware verlichting.
Ken Wilber schetst een vergelijkbaar beeld in Een Smaak.
Hij verwijst naar hoe hij ooit een Chinese Ch’an (Zen)
leraar vroeg hoeveel verlichte meesters er door de geschiedenis heen geweest waren, en het onmiddellijke
antwoord was: “Misschien een duizend alles bij elkaar.”
Als we nu voor het gemak aannemen dat er zo weinig
als een miljard Chinezen waren over dezelfde periode:
een duizend op een miljard leidt tot, jawel, 0,0000001
procent van de bevolking. Nogmaals, de cijfers letterlijk
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nemen slaat de plank mis, er is een duidelijk groter besef
hier, ongeacht de werkelijke percentages, wat wordt herkend als een onderdeel van de eeuwige wijsheid.
“En dat betekent, onmiskenbaar, dat de rest van
de bevolking op z’n best was (en is) betrokken bij
verschillende soorten van horizontale, vertalende,
min of meer legitieme religie… magische praktijken,
mythologische geloofsovertuigingen, egoïstische
kleinzielige gebeden, manieren …. om betekenis te
geven aan het afgescheiden zelf.”
“Dus, zonder op enige manier de bijdragen van de
glorieuze Oosterse tradities te willen betuttelen, is
het punt vrij duidelijk: radicale transformerende
spiritualiteit is buitengewoon zeldzaam, waar dan
ook in de geschiedenis, waar dan ook ter wereld.
(De getallen voor het westen stemmen nog droeviger, maar ik laat het hierbij.)”
(Ken Wilber)
Naar de maatstaven van de moderne westerse gevoeligheden, is dit onacceptabel: het lijkt elitair, exclusief,
politiek volstrekt incorrect, Bevrijding, verlichting, zou
open moeten staan voor iedereen die er de inspanning
voor levert, niet arbitrair als een prijs in een of ander
goddelijk loterij systeem. Bovendien, het verkoopt niet;
niemand gaat een kaartje kopen als de kansen een op
verschillende miljoenen is.
En dus, is in de versie van de Amerikaans Droom Machine (die, tussen haakjes, niet tot Amerika beperkt is), verlichting geherdefinieerd om iedereen te kunnen includeren die een verlichtingservaring heeft gehad. We hebben
nu een ‘ontwaken-light’, waarin je jezelf ont-waakt mag
noemen terwijl je er nog steeds van geniet om diep in
slaap te zijn, en dat gebeurt overal. Het resultaat is een
soort evangelistische satsang camping-beweging. Volgens
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veel van de leraren in het goeroe circuit, doet verlichting
zich voor overal waar zij komen, bij mensen net als jij, en
is het de volgende grote stap in de evolutie van de mensheid naar het volgende niveau van kosmisch bewustzijn.
Waar hebben we dat eerder gehoord?
Overal, en zo ongeveer over alles. Het is de manier van de
hele aarde, de ‘goddelijke hypnose’, om misleid te worden
en in slaap te blijven en zich in te spannen voor individuele en collectieve bevrijding, persoonlijke en groepsverlichting, terwijl de enige waarheid volledig onpersoonlijk
is en slechts gevonden kan worden in de vernietiging van
een illusoir individu.
“Als een goeroe zegt “Ik ben verlicht”, betekent dat
dat het ego verlicht is dus blijf daar weg. Westerse
leraren die dat zeggen zijn predikers en schrijven
alleen boeken om nog meer rommel aan zoekers te
verkopen en om hun zakken te vullen. Ze zullen
heel veel studenten aantrekken maar in deze Kali
Yuga (de huidige donkere eeuw van onwetendheid
in de Hindoe mythologie) is het bedrog dat de menigten zal trekken. De waarheid en de ware goeroes
zullen worden genegeerd. De waarheid zal gedragen
worden door de oprechten en de oprechten zullen
niet worden gevolgd. Alleen de onoprechten zullen
worden gevolgd.”
(H.W.L. Poonja)
Er zijn veel leraren in het tentenkampen evangelisatie
circuit die over verlichting spreken als de volgende grote
stap in de evolutie van het menselijk ras, en dat het allemaal heel erg opwindend is omdat die stap nu plaatsvindt, waarbij er meer mensen dan ooit tevoren in de
hele geschiedenis ontwaken.
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Dit soort dingen zijn alleen maar verwarrend en droomgebonden denken. Verlichting heeft niets van doen met
keerpunten in de geschiedenis waarbij veel mensen ontwaken. Het heeft niets te maken met evolutie. Zoals Jed
McKenna opmerkt: “Hoe dan ook, verlichting is ontspoorde evolutie”. Evolutie is een volledig dualistisch concept.
Individuen, of het gehele ras, groeiend en veranderend en
ontwikkelend en door de tijd heen beter wordend: dit is
de omschrijving van dualisme, van hoe het werkt. Evolutie gaat over verandering in relatieve objecten. Verlichting is het tegenovergestelde; dat gaat over de Waarheid
realiseren, absolute subjectiviteit, die onveranderlijk is.
Het hele concept van evolutie gaat uit van het bestaan
van afgescheiden individuele entiteiten, een gezamenlijke
soort of ‘ras’ van dergelijke entiteiten, en hun bestaan
in iets dat we de tijd noemen. Het omvat ook een hele
verzameling van waardeoordelen over de situatie waar
het menselijk ras zich in bevindt, en in welke richting het
zou moeten gaan. Deze manier van de zaken beschouwen, en de manier van zaken beschouwen nadat werkelijk ontwaken of Doorgronden zich heeft voorgedaan,
sluiten elkaar wederzijds uit. Als ontwaken zich voordoet
wordt de hele context met daarin individuen, het ras, de
tijd, en waardeoordelen als een illusie gezien, een droom.
Ontwaken, verlichting betekent het ontpoppen uit de
context waarin evolutie logisch is.
“Alles wat een samenhang inhoudt, een volgorde,
een van de ene fase naar de andere gaan, kan het
Ware niet zijn. Er is geen vooruitgang in Realiteit;
het is het uiteindelijke, volmaakte, ongebonden.
Realiteit is niet het resultaat van een proces; het is
een uitéén spatting.”
(Nisargadatta Maharaj)
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Iemand, misschien was het Robert Adams, suggereerde
ooit dat er een Grote Bijeenkomst van Ontwaakte Wezens zou moeten komen, en iedereen die kwam opdagen zou onmiddellijk gediskwalificeerd moeten worden.
(Ironischer wijze is inmiddels er een dergelijke jaarlijkse
bijeenkomst. De meeste van de welbekende leraren, die
boeken hebben uitgegeven en de wereld rondreizen om
satsangs te geven, zijn aanwezig en geven presentaties.
Ik krijg er flyers over in de mail.)
Eerlijk gezegd, ontving ik nog iets anders in de mail: een
voorpublicatie van een nieuw boek van een populaire
leraar, met de slogan dat op dit doorslaggevende moment
in onze ‘menselijke geschiedenis’, de diepste waarheden
die ooit alleen verkrijgbaar waren voor ‘de meest zeldzame wezens’, nu voor jou verkrijgbaar zijn, en voorzien
van de vermaning om niet een, maar meerdere exemplaren te bestellen –’ om de media belangstelling te wekken!’
Ik vind het, zachtjes uitgedrukt, verbazingwekkend dat
de spirituele zoekers gemeenschap zoiets van een vooraanstaande leraar en een op spiritualiteit toegelegde
uitgeverij acceptabel vinden. Advertenties van SUV’s en
Caribische vakanties bedienen zich van dezelfde emotio-nele kreten – maar komen meestal geloofwaardiger
over. Doorzichtige verwaterde manipulatieve uitbuitende
onzin. En zelfs als het tot op een bepaalde hoogte goed
bedoeld was; iemand die echt gelooft dat hij een ontwaakt wezen is en die de wereld gaat redden door ‘meer
mensen’ te doen ontwaken ‘dan ooit tevoren’.
Herinner je Wilber’s inschatting dat werkelijk ontwaken
‘uiterst zeldzaam is, waar dan ook in geschiedenis, waar
ook ter wereld’. Er is natuurlijk helemaal niets verkeerds
aan het proberen mensen helpen, maar let op: individuen vertellen dat ze zo bijzonder zijn de ze de grote prijs
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gewonnen hebben en nu een ‘verlicht wezen’ kunnen
zijn – terwijl er nog steeds een ‘wezen’ is, een ‘ik’ is om in
betrokken te raken – helpt hen uiteindelijk niet noch iemand anders. Ja, er is lijden, maar het is voordeel halen
uit dit lijden dat uiteindelijk vermenigvuldigd wordt, niet
beëindigd. Dit soort dingen zullen altijd verteld worden,
altijd gebeuren. Maar de leidende spirituele leraren zouden op z’n minst beter moeten weten.
Maar dat doen ze niet. Blinden die blinden leiden, dus
niemand die het verschil ziet. Alsjeblieft, dierbare harten,
zoveel lijden gaat door het geloven van deze rotzooi eeuwig door. Luister. Er zijn geen ontwaakte wezens. Zijn er
nooit geweest. Ontwaken gebeurt niet aan mensen zoals
jij of zoals ik omdat ontwaken aan niemand gebeurt. Er
is niemand thuis. Er is hier niemand om te ontwaken. Te
denken dat je een ontwaakte bent, of dat het mogelijk is
dat je een ontwaakte zou kunnen worden, of dat je leraar
een ontwaakte is, of dat er op z’n minst één ontwaakte
ergens in een grot in de Himalaya is, wordt in slaap zijn
genoemd. Ontwaken betekent ontpoppen uit de context
waarin ontwaken op een of andere manier logisch klinkt.
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27.
Verward denken
“Je zicht wordt helder als je in je hart kijkt
Wie naar buiten kijkt, droomt.
Wie naar binnen kijkt, ontwaakt.”
– Carl Jung

H

et ‘Blinden leiden de blinden’ idee zou grappig zijn
als het niet zo tragisch was; het zou tragisch zijn als
het niet zo verdomd grappig was. Iemand komt voorbij en
zegt dat ‘volledige verlichting’ is bereikt. (Komische overbodige uitdrukking, dit; wat voor andere verlichting is er
nog meer? Halfvol?) Welnu, hoe kan 99,9999999 procent
van de populatie van figuren die hier in de droom rondzwerven dit bepalen? Hoe kunnen ze het weten? Maar die
vraag schijnt bij niemand op te komen. Een opmerkelijk
aantal is er op gebrand de claim sowieso graag te geloven.
Als, zoals de meesters beweren, alleen een jnani een
jnani kan herkennen, als slechts vanuit realisatie herkend kan worden of realisatie heeft plaatsgevonden, dan
kan zo ongeveer iedereen die claim leggen en er mee
wegkomen – zolang als het ze lukt de 0,0000001 procent
die beter weet te vermijden. Wat niet moeilijk zou moeten
zijn. En als er eenmaal genoeg van zijn, kunnen allen die
die claim maken elkaar autoriseren en certificeren; waarbij de radicale 0,0000001 procent die feitelijk ziet Wat
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Is wordt gemarginaliseerd tot rare kwibussen. Dan krijg
je een zelfstandig en zichzelf in stand houdend regulier
systeem dat volstrekt nep is en niet verschilt van enige
andere activiteit in de droom, en waarvan nauwelijks
iemand kan zien dat het nep is. De 0,0000001 procent
maakt het niet uit, het is allemaal een belachelijke
droom! Waarom je bemoeien met iets dat volmaakt functioneert? Maar voor de geïdentificeerde figuren die in de
droom rond sjokken en gevangen zitten in de poging het
te laten kloppen is het werkelijk nogal tragisch.
Nu het grappige gedeelte. Stel je voor, een conferentie
waar de wereldtop aan experts op het gebied van menselijke seksualiteit bijeen zijn. De een na de ander gaan
deze doctoren, specialisten in menselijke gedrag, en
onderzoekspsychologen, het podium op om een wetenschappelijke lezing te geven over het onderwerp orgasme.
Gedurende de conferentie zou het duidelijk kunnen worden dat geen van deze experts feitelijk ooit zelf een orgasme heeft beleefd: het is allemaal intellectueel. ‘Na jaren
van moeizaam onderzoek en vele bezuinigingen kan ik u
nu vertellen dat ik eindelijk vol orgasme heb bereikt. En
ik kan bevestigen wat de aloude teksten hebben gezegd:
dat de ware kern van orgasme bestaat uit schreeuwen
en rood worden in het gezicht, waarna je een volmaakt
persoon wordt en iedereen je geweldig vindt.’
Huh? Wacht even: ook niemand in het publiek had ooit
een orgasme beleefd, dus hoe zouden ze moeten weten
dat de sprekers geen gebakken lucht verkopen? Maar
tenslotte, al deze experts worden gepresenteerd als de
‘experts’, en een andere ‘expert’ heeft hun expertise gecertificeerd, en ze klinken zeker indrukwekkend, dus..
ze moeten het wel bij het rechte eind hebben. En allemaal tekenen ze in voor het gevorderden congres, waarin
beloofd wordt dat ook zij (voor een paar honderd euro)
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de disciplines kunnen leren die nodig zijn om rood in het
gezicht te worden en te schreeuwen; en tegen die tijd de
rangen zullen verwerven van hen die gecertificeerd zijn
wat betreft het bereiken van vol orgasme en het worden
van een geweldig persoon.
Van de duizenden die de conferentie bijwonen, zijn er
twee mensen achter in de zaal, zonder enige wetenschappelijke kwalificatie, maar met een andere manier van
weten; ze kijken elkaar aan, lachen, en lopen weg.
Er wordt een hoop verward gedacht in deze ontwaken
business, en het kan behulpzaam zij om een onderscheid
te maken. Veel spirituele zoekers, en veel spirituele leraren, spreken over het gehad hebben van ‘een ontwaken
ervaring’. Zij hebben een diepgaande ervaring van Eenheid, van betekenis (of misschien verschillende van die
ervaringen); en als gevolg daarvan lijkt alles, inclusief
henzelf, anders en nieuw. Aan de ene kant, is er wellicht
geen betere manier om dit te formuleren als dat je zegt
dat het net is als wakker worden. Er zijn sowieso geen
exclusieve rechten op deze analogie; het houdt in wat iedereen iedere ochtend doet als ze wakker worden uit hun
slaap, dus waarom zouden we deze analogie niet gebruiken om te refereren aan een vernieuwende ervaring?
Aan de andere kant heeft dit soort ontwaken helemaal
niets te maken met waar hier als ontwaken over gesproken wordt. Het feit op zich dat er naar verwezen wordt
als ‘een ontwaken’ of ‘een reeks van ontwaken ervaringen’ is een stille hint. Een ervaring tussen de vele. De effecten van dergelijke ervaringen kunnen kort zijn of lang
duren, soms jaren, voordat ze vervagen. Als je geluk hebt
komt er weer een nieuwe. Zulke ervaringen zijn diep,
prachtig, en kunnen veranderingen teweeg brengen, en
het is nooit hetzelfde. Ze zijn erg mooi; het is inderdaad
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het diepste en meest betekenisvolle dat een menselijk
wezen kan ervaren. Het is wat een mystieke ervaring
wordt genoemd, en het draagt mystieke kennis in zich.
Maar het is nog steeds een droomervaring door een
droomfiguur. Waar dit soort ontwaken naar verwijst
is naar een droomfiguur die een ervaring heeft, in de
droom, van wakker te worden uit een eerder niveau van
gewaarzijn in de droom. Maar alles dat de droomfiguur
kan overkomen is nog steeds in de droom, nog steeds
een droomgebeurtenis. Het is nog steeds deel van ‘alles’,
het alles dat niet bestaat. Het is niet hetgeen we het hier
over hebben, het is niet dat waar door de wijzen over
wordt gesproken, als ontwaken. Dit ontwaken waar de
wijzen het over hebben is geen onderdeel van ‘alles’. Het
is het einde van alles. Het is geen ervaring, en het is geen
kennis. Het is geen ontwaken. Het gaat niet over ontwaken, het is Het. Het is niet relatief, het is Absoluut. Het
is Alles Dat Is. Het is dat de droom, inclusief de droomfiguur waar het zich in voor doet, wordt doorzien, en als
zodanig ophoudt te bestaan, is doorzien als nooit te hebben bestaan.
Werkelijk ontwaken is de volledige vernietiging van het
besef van een afgescheiden zelf. Hoe kan er volledige
vernietiging zijn als het om het weekend gebeurt – of
eens in de drie jaar? Dat klinkt alsof er nog iets te vernietigen valt. Als totale vernietiging van het besef van een
afgescheiden wezen te zijn eenmaal is gebeurd, wie blijft
er dan nog over om te vernietigen, opnieuw? Het wordt
werkelijk duidelijk dat waar deze leraren het over hebben
niet hetzelfde kan zijn als waar wij het hier over hebben,
als wat waar door de meesters over gesproken wordt als
‘uiterst’, als ‘eindelijk’, als ‘compleet’. ‘Gegaan, volbracht,
voorbij.’
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Je zou kunnen zeggen dat dit ‘einde van alles’ het einde
van alles is wat er niet is; dat is waarom wanneer ontwaken gebeurt, er gezegd wordt dat er niets gebeurt. Er is
geen grootse ervaring in de droom, er wordt geen grootse
kennis verworven, er is helemaal geen enkele gebeurtenis, want gebeurtenissen voltrekken zich in de droom.
Zij die ‘ontwaken light’ verkopen zullen je vertellen dat
er iets prachtigs gebeurt. Een ware leraar zal je vertellen
dat er helemaal niets gebeurt. Er is een stap zetten, uit
van wat er gebeurt, een stap zetten, uit het idee van iemand te zijn die dingen overkomt. Dit is de betekenis van
Wayne Liquormans commentaar op de uitwerking: wil
je dramatische, prachtige diepe ervaringen hebben, blijf
dan in de droom; als ontwaken zich eenmaal voltrekt,
worden de dingen heel erg gewoontjes.
Sommige leraren, zoals Ramesh, wenden zich af van deze
verwarring door de taal van ontwaken nauwelijks te gebruiken, of helemaal niet; door te refereren aan het einde
van alles als ‘het Doorgronden’. Natuurlijk introduceert
dat een eigen verzameling van potentiële verwarringen,
wanneer mensen denken dat het iets te maken heeft met
begrijpen, wat niet zo is.
En natuurlijk is deze hele conclusie in zichzelf eenvoudigweg deel van de volmaakte ontvouwing van totaliteit
in Bewustzijn.
Veel van het wanbegrip vindt zijn oorzaak in een onschuldige onderschatting. Het lezen van de oorspronkelijke verslagen van volledige zelfvernietiging zal bij de
meeste lezers, begrijpelijk genoeg, leiden tot de gedachte
dat deze verslagen nergens op slaan. Tenslotte is daar de
‘verlichte meester’ die doorgaat met leven en onderwijzen
en lijkt absoluut op een afgescheiden zelf. De moderne
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kritische manier is om deze verslagen te wantrouwen
als ongeloofwaardige annalen of devotionele opleukers
of als symbolische metaforen. Tenslotte kent niemand
nu ergens nog iemand die aan de beschrijvingen voldoet.
Vandaar de onderschatting: ontwaken kan onmogelijk zo
zeldzaam zijn, zo vreemd.
In het kort, de verslagen van ontwaken toegeschreven
aan de meesters komen gewoon niet overeen met iets
waarvan geloofd wordt dat het echt en waar is, of waardevol en behulpzaam om van de wereld een betere en
meer verlichte plek te maken. En dus worden verslagen
van wat het is om de droom als een droom te realiseren
geherinterpreteerd, in het licht van wat ‘wij weten’ – in
de droom! Dit soort denken slaat de plank van wat men
probeert over te brengen natuurlijk volledig mis, en is op
zichzelf nog gewoon meer droom.
In spirituele kringen wordt grote waarde gehecht aan
persoonlijke groei, persoonlijke verbetering, een beter
mens te worden, meer gewaar te zijn, anderen te leren
hoe ze beter worden, en van de wereld een betere en
meer verlichte plek te maken. De hoop is op een betere
toekomst, het geloof in een opwaartse evolutie die het
hele ras met zich mee draagt, is als het geloof dat er iets
mis is en dat er iets aan gedaan moet worden. Het lijkt in
het menselijk mechanisme te zijn ingegoten, maar is in
feite het middel waardoor de ‘goddelijke hypnose’ functioneert, die de droom figuren gemotiveerd en bezig houdt
in de droom. Dit geloof is een illusie, en het is wat het
lijden veroorzaakt.
In Waarheid, in het Absolute, in Alles Dat Is, is er geen
evolutie, geen vooruitgang, geen beter worden, geen worden. Alles is zoals het is. Het idee dat de wereld in een
slechte staat is en dat het huidige punt zeer kritisch is
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en dat er iets aan moet worden gedaan, is zo oud als de
menselijke geest; het heeft altijd zo geleken, op ieder moment in de ‘menselijke geschiedenis.’ In werkelijkheid is
alles in volmaakte balans; de wereld wordt nooit beter en
nooit slechter, hoewel ogenschijnlijke individuele instrumenten mogen denken van wel.
Leraren die op deze terugkerende thema’s inzetten om te
appelleren aan de hoop en de dromen van het ego en om
hun eigen boodschap te populariseren misleiden zichzelf
en anderen en hebben niet voorbij de droom gekeken.
Dit geloof in de zich voortzettende evolutie, de droom van
een beter persoon te worden, het doel zichzelf en anderen
en de maatschappij te verbeteren: al deze en voorzeker
nog veel meer lijken ten opzichte van vrijwel elke norm
nobele overtuigingen en doelen. Onze culturen schatten
hen hoog in als idealen en het is de overtuiging dat het
deze hoge doelen zijn die individuen en het menselijk
ras ervan weerhouden af te glijden of terug te vallen in
chaos. En natuurlijk is het de ‘goddelijke hypnose’ zelf
die deze overtuigingen mogelijk maakt, want zonder hen
zou de droom niet doorgaan.
Maar zoals de Boeddhistische leraar Chogyam Trungpa
Rinpoche opmerkte:
“Verlichting is de grootse en uiteindelijke teleurstelling, het oplossen van al onze egoïstische fantasieën
en grootse verwachtingen.”
Dit is het ware doorzien, en het zal nooit verkopen in de
evangelisatie tentenkampen. Wat hier gezegd wordt is
geen politiek correcte boodschap, of zelfs geen spiritueel
correcte boodschap. Het is geen geruststellende boodschap, en het zal in geen enkele cultuur populair wor-
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den. Het is slechts de waarheid, zo dicht er bij als het
verteld kan worden. Alles is zoals het is.
Het ego zoekt vervulling, en als het ontwaken op de
markt gezet wordt als wat die behoefte bevredigt, dan is
wat aangeboden wordt rommel. Werkelijk ontwaken is
ontwaken tot vernietiging, de oplossing van dat wat de
vervulling zoekt.
“Transformerende spiritualiteit, authentieke spiritualiteit, is revolutionair. Het legitimeert de wereld
niet, het breekt de wereld af; het beschermt de
wereld niet, het breekt haar in scherven, het biedt
het zelf geen tevredenheid, het biedt haar het ongedaan zijn.”
(Ken Wilber)
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VIJF

Acceptatie
is oneindig;
en het begint
hier,
in je eigen
hart.
Wat er ook oprijst,
wordt geaccepteerd.

28.
		

Overgave tot zover
“Wat er ook gebeurt.
Wat ook wat is is, is wat ik wil.
Alleen dat. Slechts dat.”
– Galway Kinnell
-“Aardse dingen moeten gekend worden
om van te kunnen houden.
Goddelijke dingen moet van gehouden worden
om te kunnen kennen.”
– Blaise Pascal

I

L

aat dit van het begin af duidelijk zijn. Het is een vraag
die vaak oprijst: op een bepaald moment zullen de
implicaties van deze (zelf)vernietiging, deze totale capitulatie van het gevoel van individueel zelf, naar binnen zinken en zul je beginnen te verwachten dat waar hier over
gesproken wordt niet verenigbaar is met het voortzetten
van het bekende, van het leven zoals je het nu kent. De
vraag zal oprijzen: is het echt nodig om helemaal te sterven? Is er niet een meer gematigder, minder radicale weg
om hier mee om te gaan, een soort te vinden middenweg
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zodat het niet nodig is om dit leven en mezelf te verwerpen als een individu?
En er zullen vele leraren zijn, in feite de meesten, die je
zullen geruststellen en zeggen: “Ja, natuurlijk kan dat.
Al dat gepraat over vernietiging is metaforisch. Verlichting is te vinden zelfs als je je gewone leven voortzet. Het
is belangrijk om te eren wie je bent; daaraan voorbij gaan
is…., nou, negatief.” Andere leraren gaan nog een beetje
dieper en zeggen tegen je: “Het is niet het sterven, niet
de overgave die belangrijk is, maar alleen je gehechtheid.
Sterven is prima, niet sterven is prima. Zijn sterven en
niet sterven je beide om het even?” En als je kunt zeggen:
“Zeker, overgave, geen overgave, wie maakt het wat uit”,
dan hoef je je niet over te geven.
Dit klinkt vanuit een bepaald standpunt van de droom
allemaal heel redelijk. Maar vanuit het Doorgronden, is
het slechts dommigheid. Het gaat allemaal uit van het
idee dat er iemand is om te sterven of niet te sterven, om
zich over te geven of niet over te geven, een leven voort
te zetten, gehecht te zijn of vrij te zijn. Als er het Doorgronden is, is het duidelijk dat er geen entiteit als ‘jij’ is
om vrij te zijn of niet, om over te geven of te sterven of
niet. Het is precies dat idee dat er zo’n entiteit is dat niet
verenigbaar is met het Doorgronden. Deze beweging om
het besef van individualiteit te beschermen, deze aversie
tegen complete vernietiging, zit heel diep in het illusoire
zelf. Het is het gevoel van zelfbehoud van het ego. Geconfronteerd met de eigen overgave en dood, zweette Jezus
bloed en bad dat deze beker zonder ervan te drinken aan
hem voorbij zou gaan. Maar hij erkende dat dat niet mogelijk was. “Laat niet mijn wil, maar Uw wil geschieden.”
Het basale Doorgronden is dat je niet bestaat als een
individuele entiteit of middel, maar slechts als een object
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in de droom van Bewustzijn. Al het geonderhandel over
overgave en dood is slechts een poging van het illusoire
middel, die niet bestaande doener, dat fictieve individu,
om diens mythische leven voort te zetten. Nisargadatta
Maharaj noemde het individu ‘het kind van een onvruchtbare vrouw’. Het is voor ieder dergelijk individu
moeilijk om het serieus te nemen, te accepteren dat het
geen ander bestaan heeft dan als een mythe, een bouwsel in de geest. Maar zonder deze totale aanvaarding,
deze volledige overgave, is het Doorgronden, verlichting,
ontwaken per definitie onmogelijk.
Het is de ego-rebellie van het vage object in Bewustzijn,
de aanmatiging van subjectiviteit, het zichzelf aanpraten
van een afgescheiden entiteit, dat de basale vergissing
is, ontcijferd in mythes zoals de Joods-Christelijke ‘Uit
de gratie vallen’, ‘de oorspronkelijke zonde’ van de eerste
mensen. Het is dit verkeerd begrepen concept van een
afgescheiden, zelf beschikkend individu, sterk overdreven, dat leidt tot een arrogant en destructief gedrag naar
anderen, naar de omgeving, en zo voort, maar zelfs in het
meest basale, goedaardige vorm is het de oorzaak van
afgescheidenheid, angst, en lijden.
Waar hier naar gevraagd wordt is of het mogelijk is te
ontwaken terwijl men gerieflijk in slaap blijft. Dit is wat
de gevoelsnotie van individueel zelf, het ego, wil. En
meesters, in grote getale, zullen dit aandragen, je een
prachtige ervaring in de droom bezorgen en het ontwaken noemen. ‘Ontwaken Light’. Maar luister naar of
lees de ware meesters: de Boeddha, Ramana Maharshi,
Nisargadatta Maharaj, Huang Po, Hui-Neng, Wei Wu
Wei, zelfs Rumi of Theresa van Avila, onder anderen. Als
zij spreken over het Doorgronden, ontwaken, aanvaarding, overgave, gebruiken ze woorden als volledig, totaal,
uiterst, absoluut. De kern van het Doorgronden is dat
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je niet bestaat. Dit kan niet worden geaccepteerd zonder
dat tegelijkertijd ieder overblijfsel van het idee dat men is
capituleert. Volledig.
Slechts wie zijn of haar leven verliest zal het vinden.
Van hier uit, is het duidelijk. Er is geen reden of motivatie om deze waarheid over de wereld uit te storten of het
acceptabeler of politiek of spiritueel correcter te maken,
zodat meer droomfiguren er in kunnen geloven, terwijl ze
in de droom blijven. Waarom zou er zo’n geloofsovertuiging moeten zijn? Wat Is, is. Als je dit hoort en het niet
acceptabel voor je is, is dat prachtig: dat is de volmaakte
ontvouwing van de rol voor die droomfiguur. Waarom zou
er enig belang zijn dat te veranderen? Dat deze complete
capitulatie van ‘zelf’ zich überhaupt voltrekt in een van
de droomfiguren, dat er sowieso iemand wakker wordt in
de droom, is in ieder geval een groot mysterie. Waarom
zou er welke motivatie dan ook moeten zijn om het Onderricht acceptabeler, beter verteerbaar, breder geaccepteerd te maken? Acceptabeler voor wie? Geruststellend
voor wie? Te denken dat er een dergelijke aanpassing zou
moeten zijn is dommigheid, is een voortzetting van het
de droom en de droomfiguren serieus te nemen, illusie
voor waarheid en waarheid voor alleen maar illusie aan
te nemen.
De essentie van het Onderricht dat de eeuwige wijsheid
in zich omvat is wat Ken Wilber een ‘instrumentele sommering’ noemt. Zo’n dwangbevel is een uitnodiging. Het
licht een manier van denken toe, misschien zelfs een
reeks oefeningen, een soort recept dat zegt, “Als je dit
wilt weten, probeer dit.” Probeer zo te denken, probeer
dit onderzoek te ondernemen, probeer deze gekoesterde
ideeën los te laten, en kijk wat er gebeurt.
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Natuurlijk gebeurt er misschien wel helemaal niets, er
zijn geen garanties. Velen hebben het geprobeerd, gingen op hun bek en gingen op hun oude manier door. Zo
moet het zijn. Maar als het benaderd dient te worden,
moet het op een of andere manier beginnen. Absoluut
niemand kan op directe wijze overbrengen wat Het is, of
waar Het op lijkt.
Maar als je deelneemt en het onderricht volgt, en het
door onuitsprekelijke welwillende gratie binnenkomt en
het vat krijgt, wordt het mogelijk dat directe ervaring en
doorgronding van waar naar verwezen wordt, wat indirect wordt aangeboden door het Onderricht, zich voor
kan doen.
Dan kom je in de positie om te bespreken, na te gaan,
verschillende manieren waarop het onderricht wordt uitgedrukt ter discussie te stellen of af te wijzen, mocht ‘jij’
daar dan nog steeds behoefte aan hebben. Maar tot die
tijd, is het idee om het Onderricht te verdunnen om het
voor droomfiguren acceptabeler te maken, meer aangepast aan wat de droomfiguren al geloven, domme tijdverspilling.
Binnen de droom, is de gebruikelijke wijsheid dat je iets
moet begrijpen voor dat je het kan accepteren. Maar dit
zal op z’n best slechts leiden tot intellectueel begrip en
acceptatie. Figuren in de droom kunnen op geen enkele
zinnige wijze het wakker worden uit de droom begrijpen,
evalueren of beoordelen. Door haar aard zet ontwaken
de hele droom op z’n kop. Niets past. Doorgronden moet
eerst worden aanvaard voordat het kan worden begrepen. Er moet ontwaken zijn voordat er enige evaluatie of
waarlijk doorgronden van ontwaken kan zijn.
Daarom heet het overgave.
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En de volledige, totale overgave en de volledige uiteindelijke Doorgronding, zijn hetzelfde.
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29.
Te veel woorden
“Ik ben Licht in het Licht.
Als je dit ziet,
wees voorzichtig.
Vertel niemand wat je hebt gezien.”
– Rumi
-“Slechts één koan doet er toe - jij.”
– Ikkyu

H

et lijkt een schande dat er zoveel woorden moeten
zijn. Boekdelen en boekdelen, sinds onheuglijke
tijden. Zoveel breedsprakigheid, in allerlei kringetjes om
Wat Is heen pratend. Natuurlijk, dit moet zo zijn. “De
Tao waarover gesproken kan worden is niet de Tao.”,
was Lao Tze’s beroemde begin, maar dat weerhield hem
er niet van om de hele Tao Te Ching te schrijven. SengTs’an deed het bondiger, ergens in de zevende eeuw, met
zijn Hsin-Hsin-Ming. Het is er allemaal, in slechts acht
pagina’s, het hele stuk. De Hart Soetra bracht het terug
tot twee pagina’s, maar daar zijn sindsdien wel ontelbare
verhandelingen over geschreven. Ramana Maharshi en
Nisargadatta Maharaj schreven niet veel, dus schreven
anderen op wat ze zeiden, boekdelen vol. Wei Wu Wei, de
excentrieke Ier, was er heel bedreven in, werkte dat uit
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in wat, zo’n zes, acht boeken? Ramesh, wat is het, zo’n
twintig boeken en nog steeds bezig?
Maar zie je, het is nodig. Er kan niet over gesproken
worden, dus moet er omheen gesproken worden. Bestaat,
maar kan niet worden uitgedrukt. Zoals Wei Wu Wei
klaagde, zelfs het beste geschrift is als een schot hagel
naar de maan. Op geen enkele manier zul je in staat zijn
hem te raken. Wat niet van de droom is, is niet van de
droom, en het kan niet in droomtermen worden uitgedrukt, maar droomtermen zijn alles wat we hebben. In de
taal van het tweedimensionale Platland, waar er alleen
lengte en breedte bestaat, zijn geen woorden voor hoogte
en diepte. En zonder woorden, geen corresponderende
gedachten. Geen gedachten, geen ervaring, omdat er niet
zoiets ‘bestaat’. Iedereen zit er met z’n neus bovenop,
maar niemand ziet het. Hoe kun je ze het dan laten zien?
Als ze het konden zien door er naar te kijken, hadden ze
het allang gezien.
Meestal begint het zo. Iemand wijst naar wat er gezien
is en zegt, hier, snap je? En iedereen kijkt je wazig aan.
Dan dus, beginnen de woorden. Parabels. Grappige kleine verhaaltjes. Hellende zijpaden. Zinnen, ideeën, aan
begonnen en niet afgemaakt, en aan de luisteraar om te
volgen. Als je de zin afmaakt, en de luisteraar hoort dat
de zin is afgelopen, en is het voorbij. Dus als je het on-af
laat, is er in ieder geval een idee van iets onafgemaakts,
dat daar voorbij zou kunnen liggen. Zou kunnen, of niet.
Maakt niet uit.
Uiteindelijk is U.G. Krishnamurti ‘s ogenschijnlijke nihilisme het enige dat overleeft: er is hier niets voor jou.
Ik heb niets voor jou. Jij hebt geen waar zelf en dat je
onware zelf denkt van wel is zonder betekenis. Ga toch
weg. Verslaap lekker je gelukkige droomleven. Waarom
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zou je dit überhaupt willen? Zelfvernietiging wordt nooit
gekozen. De enigen die naar dit hier toekomen zijn er
schoppend en schreeuwend heen gesleurd. Of in de valstrik getrapt, gelokt het oerwoud in en toen open gejast,
schoongemaakt, ingewanden eruit. Of aangeklampt bij
een bushalte, de touwen los, op drift gelaten. Als je op
die manier gesleurd gaat worden, of beetgenomen, prima.
Heeft niets met mij of met jou van doen.
Ondertussen komen al deze woorden, al die boeken,
toch gewoon uit. Die hebben ook niets met mij of met jou
van doen. Er kan geen niet schrijven zijn, er kan geen
niet praten zijn, er kan geen niet lezen en luisteren zijn.
In het immense overkoepelende patroon van draaiende
melkwegstelsels en planeten die geboren worden en
beschavingen die sterven en woorden die voortgestuwd
worden, is er niets misplaatst of verloren. En dus gebeurt dit schrijven, gebeurt dit praten, en volgen er de
zogenoemde resultaten waarvoor dit in bestaan werd
gebracht. Maar in het ontvouwen van de oneindige uitdrukking van Wat Is, wie weet er daar of wie is daar om
het resultaat te beoordelen? Kan een stofkorreltje in het
juk van een draaiend melkwegstelsel weten waarom het
draait?
Ja, misschien is er ergens iemand die iets heeft aan het
juiste moment van die woorden, op een bepaalde tijd, nu
of straks, misschien is het wat iemand nodig heeft, ze
leest of hoort en dan gebeurt er, zo niet ontwaken, dan
toch een verdiepen, een teruggaan. Misschien. Misschien
is het enige resultaat dat dit gebeurt, dat dit wordt ervaren, wat er ook is, nu hier. Deze conversatie, dit lezen,
dit voelen, deze nuance in Bewustzijn, nooit eerder ervaren op precies deze manier of precies in deze combinatie.
Dit zou reden genoeg zijn.
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30.
Stop
“Iedereen snapt dat de enkele druppel
oplost in de oceaan.
Een op een miljoen snapt dat de oceaan
oplost in een druppel.”
– Kabir
-“Stil te zitten is allerbelangrijkst.
Verpruts je tijd niet door dit niet te doen”
– H.W.L. Poonja

S

top. Alsjeblieft. Hou er gewoon mee op.

Stop met praten, stop met bezwaar maken. Laat voor een
moment de rust gebeuren.
Merk op hoe dat je niet lukt, je dat niet voor elkaar krijgt.
Merk op hoe bezwaren en oordelen en weerstand blijven
oprijzen zo lang als ze oprijzen. Laat het er zijn. Laat de
rust, het Stil Zijn, er zijn.
Merk op dat bijna iedere gedachte die je hebt een mij gedachte is, een ik gedachte. Dat bijna iedere gedachte die
je hebt met ik begint of over mij gaat. Ik voel..., ik denk...,
maar dat is niet mijn manier, en mijn ervaring, waar ik
223

vandaan kom, enzovoort.’ Zelfs als die woorden niet gebruikt worden, is de gedachte belangrijk voor jou omdat
jij denkt dat het jouw gedachte is. Jouw mening. Iets dat
jij voelt over jouzelf of jouw ‘realiteit’. Laat los.
		
“Zoek geen waarheid: hou slechts op met het koesteren van meningen. Als je de waarheid wenst te
kennen, heb dan nergens een mening over, voor of
tegen. Wat je leuk vindt opstellen tegenover wat je
niet leuk vindt is een kwaal van de geest. “
(Seng Ts’an)
Als je het onuitsprekelijke, het ongelooflijke, je niet toekomende, onverdiende, voorrecht gegeven wordt in staat
te zijn te zien, op te merken, dat wat je denkt een mening
is, of iets is waar jij je mee identificeert; de gave om naar
jezelf te kunnen luisteren; stop dan. Eer deze gift door
te stoppen. En laat het los. De mening. Laat het los. Het
stukje identiteit in iedere verklaring over jezelf, ieder
commentaar over jezelf, iedere vraag die uit jezelf komt,
laat het los. Laat de genade van dat moment van je zelf te
betrappen op het hebben van een mening, van het spreken als een ‘ik’, laat die genade je stoppen.
“Wil je weten hoe je moet leven? Wees stil. Weest
stil betekent, denk niet. Zie je? Het is zo eenvoudig!”
(Ramesh)
‘Wees stil’ betekent niet het stoppen met het bewegen
van het lichaam. ‘Wees stil’ betekent niet dat je moet
proberen alle gedachten en gevoelens in hun oprijzen te
stoppen. Gedachten en gevoelens zullen altijd oprijzen.
‘Wees stil’ betekent het laten gaan van het tweede niveau
van denken: mening, oordeel, commentaar. Dit is wat het
betekent om te stoppen.
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Geen enkele gedachte die je ooit gehad hebt is waar.
Geen enkele mening die je ooit verdedigde, is waar. Laat
ze gaan. Geen enkel idee wat je over jezelf hebt, of wie of
wat je bent, kwam ooit overeen met realiteit. Zal dat ook
nooit. Laat ze gaan.
Vergelijken, schiften, leren, worstelen, verbeelden, voelen, denken, is allemaal windjagerij. In plaats daarvan is
er het verbazingwekkend, overdonderend geschenk van
het stoppen, van het loslaten.
“Je moet helder begrip hebben van dat alle dingen
slechts manifestaties van de geest zelf zijn. Alles,
alles in deze wereld is niets anders dan een ingewikkelde manifestatie van iemands mentale activiteiten.” 		
(Lankavatara Soetra)
Laat het ophouden. Laat het wegvallen. Hou er mee op
het serieus te nemen. Vind er helemaal niets van. Laat
het er zijn. Wees stil. Hou eenvoudig op. Laat genade je
stoppen.
II

V

oor iedere handeling bestaat er een gelijkwaardige,
en tegenovergestelde reactie. Voor iedere toegepaste
kracht, is er een gelijkwaardige tegenkracht. ‘De wereld’,
het universum, maya bestaat slechts door de weerstand
ertegen, het duwt terug.
De enige weg naar vrijheid is overgave. Als jij stopt met
te beweren, met drukken, zal de illusie stoppen met te
beweren, te drukken. Stop met duwen, met energie in
het systeem te stoppen, en er zal geen energie in het systeem zijn om terug te duwen. Stop met het vertellen van
het verhaal, en zonder die voortdurende input van ener225

gie valt het verhaal ineen. Dit is, veronderstel ik, de wet
van karma. De enige weg naar daar voorbij is te stoppen:
stop met het creëren ervan.
Dit is het doel van zelfonderzoek. Wie is het die al die
handelingen doet, al dit geduw? Het ego, het gevoel van
een afgescheiden zelf, heeft je er van overtuigd dat de
enige manier om te overleven duwen is, te doen, dingen
te laten gebeuren. Omdat de illusie dan zal terugduwen,
zal het echt lijken, en dat is de enige manier waarop het
zelfgevoel, dat afhankelijk is van afgescheidenheid, kan
overleven.
Zelfonderzoek brengt dit aan het licht.22 Wie is het die dit
allemaal doet? Wie is het die denkt, ‘ik’ moet iets doen?
Wie is degene die dit denkt? Als dit zelfonderzoek begint,
houdt een deel van het duwen op, en een deel van het
terugduwen stopt, en de dingen worden wat rustiger.
Zolang je bezig bent met duwen, met dingen te laten
gebeuren, ben je ogenschijnlijk bezig dingen te doen. Het
individuele zelf is er van overtuigd dat als het niet iets
doet, er niets gebeurt, en het niet in staat zal zijn om te
overleven. En dat is waar. Dat zal het ook niet. Maar jij
wel.
Als je stopt, gebeurt er iets verbazingwekkends. Het individu stopt betrokken te zijn, stopt het doen, en, verbazingwekkend genoeg, gaat alles gewoon door. Zonder dat
jij wat doet. Omdat, o wonder, ‘jij’ het al nooit aan het
doen was.
Probeer dit als een experiment, als je kunt. Het gevoel
van afgescheidenheid zal in paniek raken als je op het
punt komt waar jij ophoudt iets te doen; het kan je er
zelfs van weerhouden om te stoppen met handelen. Maar
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als de genade van het stoppen gebeurt, en er is de ervaring van toekijken terwijl alles gewoon doorgaat, zul je
nooit meer in staat zijn werkelijk te geloven dat er ooit
iemand was die iets deed.
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31.
Blaas je brein op
“Jij houdt jouw fantasie voor feiten
en mijn feiten voor verbeelding….”
– Nisargadatta Maharaj
-“Oh, God helpe me!
Wat een verschil is er tussen het horen
en het geloven van deze woorden,
en om op deze manier
geleid te worden om te beseffen
hoe waar ze zijn!”
– Heilige Teresa van Avila

I

edereen die ooit geprobeerd heeft om hierover te schrijven, of om erover te praten, met het idee of de intentie
om iets ervan te communiceren, heeft zich tevergeefs
ledig gehouden met een zinloze zaak. Er ligt hier een
heel basaal probleem. En dan bedoel ik nu niet wat er,
overigens ook waar, aan onuitsprekelijks ligt buiten het
menselijk kennen of ervaren of categorieën. Er is een ander basaal probleem, aan de andere kant, aan de ontvangende kant.
Menselijke wezens leren door associatie. Door de manier
waarop de menselijke geest is opgebouwd, de bedrading
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loopt, moet het zich altijd tot iets verhouden. Als het iets
nieuws tegenkomt, zal de geest in haar databank op zoek
gaan naar iets wat er, hoe ongeveer dan ook, op lijkt om
er een vergelijking mee te kunnen maken. Als het iets
vindt dat het eerder tegenkwam en dat op een of ander
manier hetzelfde is, zal het zeggen, oké, dit nieuwe ding
lijkt op het oude ding, maar verschilt op de volgende
manieren. Het nieuwe ding kan dan worden gezien, geassimileerd, gecategoriseerd, gekend. Opvoedingsdeskundigen noemen dit ‘schematische ontwikkeling’.
Maar als er niet iets in de geheugenbanken gevonden
kan worden dat op een of andere manier overeenkomt
met een of ander aspect van het nieuwe ding, zal het voor
de geest geen betekenis hebben en kan het niet worden
gekend of geassimileerd. De geest weet niet wat het er
mee moet. In feite, de wetenschappers die dit soort zaken
bestuderen, vertellen ons dat onze ogen, bijvoorbeeld,
iedere dag, ieder moment, fysiek veel meer dingen zien
dan onze hersenen denken dat we zien. Het zenuwstelsel
filtert het meeste wat fysiek gezien wordt er uit, omdat
het niet bekend is en daarom beoordeeld wordt als zijnde
niet belangrijk.
Dit is niet iets wat we onszelf kunnen verwijten, of om
als oplossing om dat recht te zetten, een cursus kunnen
gaan volgen om het anders te doen. Dit is eenvoudigweg
hoe het organisme werkt. Het filtermechanisme werkt
op het niveau van het autonome zenuwstelsel, nog vóór
dat wat jij beschouwt als je bewustzijn of je gedachten
of je wil of je intenties er maar een glimp van hebben
opgevangen. We kennen allemaal het fenomeen van iets
nieuws te leren en dat vervolgens overal te zien, daar
waar we het tevoren niet hadden opgemerkt. Het was er
altijd al, overal al en voorzeker hadden onze fysieke ogen
het ‘gezien’, maar totdat de hersenen het herkennen als
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iets dat zich verhoudt tot iets dat het kent, wordt niet
echt gezien.
Gegeven dit mechanisme, is het een wonder dat er überhaupt ooit iets geleerd wordt. Zoals het is, gebeurt leren opstapelend, van wat bekend is, van wat al geweten
wordt. En neigen we meer te leren in de richting waarin
we begonnen. Wei Wu Wei zegt het prachtig aan het begin van zijn Vraag Het De Ontwaakten:
“Misschien is de grootste handicap dat we met het
verkeerde been beginnen. Uiteindelijk is dit waarschijnlijk dodelijk, en, ik vrees dat dit het in het
algemeen is. We hebben een basale conditionering,
waarschijnlijk in een of andere Christelijke religie,
waar vandaag de dag erg weinig anders van over
is dan haar ethische inhoud, of in een van de moderne psychologiën, die van Freud, Adler of Jung,
of in een of andere wetenschappelijke discipline, die
fundamenteel allemaal onverbiddelijk dualistisch
zijn. Dan manifesteert zich de aansporing, en gaan
we lezen.”
“Iedere keer dat we op een commentaar of sentiment stuiten dat in onze geconditioneerde noties
past, passen we dat in, misschien met enthousiasme, en op het zelfde moment worden, alsof ze
niet bestonden, alle commentaren en sentimenten
die we ofwel niet leuk vonden ofwel niet begrepen,
genegeerd. En ieder keer als we de Meesters of de
soetra’s herlezen meten we dat af aan verder gekozen stukjes, en bouwen we zo onze eigen innerlijke
mozaïekpuzzel, totdat we een persoonlijke lappendeken hebben die met niets ter wereld overeenkomt
dat er ook maar iets toe zou kunnen doen. In geen
duizend miljoen kalpas zou een dergelijk proces de
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essentiële doorgronding kunnen opleveren die de
aansporing ons verplicht te zoeken.”
“Er wordt van ons verlangd dat we precies het tegenovergestelde van dat alles doen.”
Het ‘tegenovergestelde van dat alles’ dat nodig is voor
de Doorgronding van Wat Is, is wat binnen Zen gekend
wordt als ‘beginners geest’, een staat van open gewaarzijn, een staat die Stephen Levine ‘weet ik niet’ noemt.
Spirituele leraren maken vaak gebruik van het beeld van
een onschuldig jong kind om uitdrukking te geven aan
de lege openheid die nodig is om Waarheid werkelijk te
kunnen horen.
Maar wie kan op deze manier het onderricht tegemoet
treden? Men hoort de woorden van de wijze, en de geest
associeert de woorden onmiddellijk met wat het kent als
hun gewoonlijke definities, en denkt dat het weet wat er
gezegd is. Dit is waarom de meesters zoveel trucjes gebruiken, koans, onbetekenende frases, verhalen die nergens toe leiden, verklaringen die zichzelf tegenspreken.
Carlos Castaneda noemt het hele proces van onderwijzen
door middel van deze technieken de poging van de leraar
om ‘de wereld van de student stil te zetten’. Gangaji roept
zoekers ook op om eenvoudigweg te ‘Stoppen!’. Maar wie
kan er op zo’n manier stoppen? “Oh, dat is prima”, denkt
de zoeker, “dat resoneert echt. We moeten allemaal gewoon ‘Stoppen!’.” Het idee dat men zou moeten ‘Stoppen!’
wordt simpelweg toegevoegd aan de persoonlijke lappendeken en de gekke figuurzaagpuzzel, wat er op neer
komt dat er niets opgebouwd wordt. De zoeker noemt het
levenslange zuurverdiende kennis of zelfs wijsheid, maar
de meesters en de wijzen noemen het ondubbelzinnig
onwetendheid.
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Ik heb dit zien gebeuren. Toen ik voor het eerst bij
Ramesh kwam was hij de mensen die naar hem toekwamen voortdurend aan het vertellen dat de weg naar Doorgronding ligt in het beseffen dat er niets is dat je kunt
doen. Je bent niet de doener van dingen, ze overkomen
je slechts. Dit was de ondergrond van zijn onderricht, en
hij herhaalde dat ad nauseum (tot brakens toe). Ik zag
hoe mensen velletjes papier pakten, om dit op te schrijven. Dan ging de hand omhoog. “Dus, hier van uitgaand,
en ik begrijp het helemaal, hoe ga ik dan verder met het
leven? Als ik vertrek hier, wat moet ik doen?”
Ramesh toonde oneindig geduld. Ik zou ze wel door mekaar willen schudden: heb je dan helemaal niets gehoord
van wat de man net zei? Je hebt zojuist het geheim van
het leven gekregen, van het universum, en alles! Hou op!
Wordt wakker! Laat die woorden je brein opblazen!
“Het probleem met studenten vandaag de dag is dat
ze uitgaan van woorden en hun doorgronden op die
manier vormgeven. In een groot schrift kopiëren ze
de uitspraken van een of andere waardeloze ouwe
knakker, rollen het in drie lagen op, dan vijf lagen
linnen kaft, laten het aan niemand zien, noemen
het de ‘Donkere Betekenis’, en bewaken het als iets
zeer kostbaars. Wat een vergissing! Blinde gekken,
wat voor sap verwachten ze uit oude gedroogde
botten te krijgen?”
Deze woorden zijn van Ch’an meester Lin-chi uit de zevende eeuw! Wat is er veranderd?
Soms zal iemand zorgvuldig luisteren naar de uitdrukkingen over het Doorgronden, dat er geen doener is van
iets, dat er geen individuen zijn, dat alles wat er is Bewustzijn is, en dat jij Dat bent; en zeggen, “Dit klinkt
allemaal een beetje theoretisch, hoe kan ik dat integreren
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in mijn dagelijkse leven?” Meestal is dat een duidelijke
conversatie-stopper, omdat het antwoord is, dat kun je
niet. Feitelijk is het net zo’n vraag als “Bent u ontwaakt?”
Vanuit het gezichtspunt van de zoeker is het oprecht en
smeekt het om een degelijk antwoord, maar vanuit het
perspectief van het Doorgronden slaat het nergens op,
omdat de vraag uit gaat van een oliedom beredeneerde
vooronderstelling. Het lijkt een beetje op de toerist die
naast me stond toen we onze eerste blik wierpen het Klif
Paleis, de eeuwenoude Anasazi ruïnes in Mesa Verde,
een volledig lemen dorp, duizenden jaren oud, gebouwd
in een klifwand in de Colorado woestijn.
“Humph”, bracht hij uit, “het lijkt wel een filmopname”.
“Maar weet je”, kon ik niet nalaten te antwoordden, “feitelijk is het een filmopname, en als het een goede is, zou
het hier een wel eens een beetje op kunnen lijken.”
Dit kom je steeds weer tegen. Op de veranda zittend,
op een zomeravond luisterend naar de insecten, zegt
iemand: “Die krekel klinkt net als een mobile telefoon.”
Natuurlijk, het is allemaal een droom, maar zelfs in de
droom is de krekel slechts zichzelf: het was er voor de
mobile telefoons die later kwamen en geprogrammeerd
werden om het geluid van het geknerp van de krekel
(matigjes) te imiteren. Dit is een perspectief, een mindset, die een helder begrip verdoezeld. Laten we als eerste
helder krijgen wat het is dat echt is, en wat de illusie is,
het construct, het afgeleide.
Vragen hoe je het Doorgronden in je dagelijkse leven
kunt omvatten is zoiets als het vragen hoe je totale
vrijheid kunt omvatten in gevangenschap. Dat kun je
niet. Misschien is het precies andersom, valt dat wat er
overblijft van jouw ‘leven’ te omvatten in de vrijheid van
Waarheid. Maar in feite valt er niets te omvatten. Zoals
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Jed McKenna het zegt:
“Je hebt het over het verzoenen van de droomstaat
met realiteit, alsof dat wat oplevert. Iedereen klampt
zich daaraan vast, maar het gaat je niet lukken.
Waarheid en onwaarheid zijn onverzoenlijk. Waarheid is, onwaarheid is niet. We kunnen geen aanspraak maken op waarheid in het licht van wat we
weten, want we weten helemaal niets..”
Adyashanti zei eenvoudigweg:
“Er is niet zoiets als het integreren van waarheid
met een illusie.”
Als je er op staat te proberen het onderricht te laten passen in je groeiende lappendeken figuurzaag puzzel, reduceer het je het levenslang leren en alle kennis tot slechts
nog een onbeduidend stukje onwetendheid. Doe dat
alsjeblieft niet. Probeer het niet te integreren. Maak geen
aantekeningen, om ze te herlezen en te vergelijken met
wat je ergens anders hebt gelezen. Zo werkt het niet. De
enige manier waarop dit werkt is als je stopt met notities
te maken en begint het persoonlijk op te vatten, als het
ware. Vat het heel intiem op. Laat het je stoppen.
Probeer niet om het te laten passen in een leven van najagen en verzamelen van goudklompjes. Probeer niet om
ze te vergelijken en te kijken hoe het past in andere dingen die je hebt geleerd, in andere dingen die je van andere mensen hebt gehoord. Vooral als je een zoeker bent
en je dat al een poosje doet, zit je hoofd waarschijnlijk vol
met andermans ideeën, half geassimileerd in je lappendeken van wat Waarheid of ontwaken of doorgronden is.
Vraag niet, hoe past dit in wat ik allemaal al opgestapeld
heb? Dat doet het niet. Dat is niet waar het hier over
gaat. Als je vragen gaat stellen, stel dan in plaats van de
harde vragen, vragen die weg halen uit alles wat je ooit
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geweten hebt, vragen die je leven kun beëindigen. Dat is
waar het hier over gaat.
De meeste mensen die ik tegen kom en die ‘in de Advaita’
zitten zijn intelligente mensen. Het zijn snelle studenten,
en nadat ze een paar boeken hebben gelezen en naar een
paar satsangs zijn geweest krijgen ze in de gaten welke
ideeën en woorden acceptabele Advaita concepten zijn.
Stel hen een vraag en ze zullen niet meteen antwoord geven; je kunt de radertjes in hun hoofd bijna zien draaien,
het ene na het andere antwoord afwegend en verwerpend
als ongepast of als aanleiding gevend om gebrandmerkt
te worden als iemand die niet weet. Ze zijn bij genoeg
leraren geweest die hen geleerd hebben om te proberen
het juiste antwoord te vinden, het antwoord waarmee
ze niet worden afgeschoten. En dat is nauwelijks hun
schuld: er zijn een hoop leraren wier totale functioneren
lijkt te bestaan uit het neerschieten van iedereen wiens
antwoorden niet juist geformuleerd zijn..
Wie heeft daar nu baat bij? Is het nodig om te benadrukken dat het hier niet gaat om de ‘juiste’ antwoorden?
Spreek je waarheid, er is niet iets acceptabel, er is niet
iets geschikt. Er is slechts wat is. Cirkelredeneringen,
het op rare en pijnlijke manier trachten te vermijden van
persoonlijke voornaamwoorden, terwijl het duidelijk is
dat je dagelijkse ervaring is dat je je leven leeft als een
individu, slaat nergens op. Dit is duidelijk niet een gebied waar geldt dat je kan fake it until you make it.
De ene persoon zegt, “Ik ben blij dat je gekomen bent.”
En de ander zegt, “Wie? Wie is er blij?” en ik denk, die
Advaita politie slaapt nooit. Een oude Ch’an meester zou
je met z’n stok een klap bovenop de kop geven. “Wat zeg
je daar, ‘wie is er blij?’ Zij is blij, eikel, en ze is eerlijk
genoeg om dat te zeggen.”
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Omschrijvend, niet voorschrijvend. Als er geen gevoel
van een afgescheiden zelf is, zullen woorden die naar een
dergelijk mythologisch iets verwijzen overbodig zijn, en
op natuurlijke wijze veel minder gebruikt worden, niet
omdat zij vermeden worden, maar om dat ze niet verwijzen naar wat er is, maar eenvoudigweg gebruikt worden
omdat de taal zo in elkaar steekt, en het vaak de gemakkelijkste manier is om te spreken en begrepen te worden. Er zal geen zoeken zijn naar woorden of daden of
antwoorden waarvan men zich verbeeldt dat die de juiste
zijn, maar veel eerder zal er een eenvoudige spontane
uitdrukking zijn van wat er is.
Spreek je waarheid. Dat is waar het hier over gaat. Hoe
zou het kunnen gaan over het juiste iets te zeggen, dat
past, in aanvaardbare taal? Stop, Ga terug. Zelfonderzoek gaat over diep naar binnen gaan om te zien wat
jouw waarheid is. Wat je hebt gehoord of wat iemand anders heeft gezegd doet er niet toe. Het gaat hier niet om
het leren van wat juist is van je leraar. Een echte leraar
zal dergelijke pogingen bij jezelf terugleggen: wat is jouw
waarheid? Zoek daarbinnen, ontdek het zelf. Wie ben je?
Wie is het Zelf waarin al deze dingen oprijzen? Niemand
kan je dat tonen. Eindeloos proberen het goed te raden
zal dit natuurlijk nooit blootleggen. Ontdek het door
onophoudelijk en rusteloos eerlijk, authentiek en echt te
zijn.
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32.
Voorbeeldig gedrag
“De projecties van anderen zijn niet de mijne.
Ik ben nooit een leraar,
slechts een minnaar die een glimp
van de Geliefde werd gegeven.”
– Llewellyn Vaughan-Lee

D

e Britse generaal Wellington zou gezegd hebben dat
een man voor iedereen een held kan zijn, behalve
voor zijn bediende. Deze observatie komt overeen met het
gezegde van Jezus dat een profeet overal geëerd wordt
behalve in zijn woonplaats. Ontwaken, of het Doorgronden, leidt in geen enkel geval tot een volmaakt menselijk
wezen of een heilige vanuit het lichaam-geest-construct
waarin het zich voordeed. En zij die de persoon van het
meest dichtbij kennen zijn zeer waarschijnlijk ook degenen die de alledaagse onvolmaaktheden zien en die het
minst in staat zullen zijn daar voorbij te kijken.
Dat het ontwaken tot een volmaakt wezen zou moeten
leiden is een diepe misvatting, en een hele populaire.
Mensen schijnen te denken dat zo om te beginnen een
ontwaakte spirituele meester nodig hebben en vervolgens
dat ze hun ontwaakte spirituele meester nodig hebben
als de belichaming van een bepaalde soort van (meestal
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traditionele) deugden. En aangezien de meeste traditionele ideeën over spiritualiteit behoorlijk los staan van
lichamelijkheid, emoties, drang en gevoelens, hebben
mensen hun spirituele meesters nodig om ook hier van
los te komen, en dan speciaal van wat gezien wordt als
‘negatieve’ of ‘donkere’ kanten hiervan.
Dit is natuurlijk allemaal onzin. Er bestaat om te beginnen al niet zoiets als een verlichte spirituele meester. In
de manifestatie van Bewustzijn zijn er, te midden van
andere dingen, lichaam-geest-construct organismen
die gewoonlijk menselijke wezens worden genoemd. In
overeenstemming met de natuur van deze lichaam-geestconstruct organismen rijzen er van tijd tot tijd emoties
op, drang, behoeften, gedachten, gevoelens, fysieke en
emotionele impulsen. Binnen het Doorgronden is hier
geen enkel oordeel over als positief of negatief, licht of
donker, wenselijk of onwenselijk, gepast of niet. Zij zijn
er eenvoudigweg, en rijzen gewoon op als onderdeel van
het zuiver onpersoonlijk functioneren van de organismen in Bewustzijn. Vanuit het perspectief van het Doorgronden, wanneer er niet langer de identificatie als dit
specifieke lichaam-geest-construct organisme is, is het
gegeven welk specifiek gevoel of behoefte of gedachte of
emotie oprijst in welk specifiek lichaam-geest-construct
organisme niet van betekenis. Inclusief het lichaam-geest
organisme waarin het Doorgronden zich heeft voltrokken.
Deze dingen rijzen op als onderdeel van het functioneren
van de organismen. Nou en?
Terwijl in iemand in wie het ontwaken niet gebeurd is
zich heel goed druk kan maken over of ze zich wel of
niet gedragen of voelen of denken of verschijnen op een
‘gepaste’ of ‘verlichte’ wijze, is dit voor het lichaam-geest
organisme waarin het Doorgronden zich heeft voltrokken niet iets om zich speciaal druk over te maken. Het
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hele gedoe rijst pas op zodra er een identificatie is met
een apart lichaam-geest-construct. Waarom zou er hier
speciale zorg voor of belang in zijn of het david ding boos
wordt of zich af en toe verward voelt of ondoordacht handelt? Zij rijzen op als onderdeel van het functioneren van
alle lichaam-geest organismen in Bewustzijn, in overeenstemming met de programmering en conditionering van
de organismen.
“Als verlichting zich voordoet wordt het organisme
niet volmaakt. Het is heel en het geheel omvat beide
tegenstellingen. Het zoeken van volmaaktheid is de
basale, fundamentele gekheid en de jnani begrijpt
dat. Dat is de basis van het doorgronden. Wat er
ook gebeurt is onderdeel van het functioneren van
de Totaliteit.”
(Ramesh)
In dit geval, is er, voor hen die hiertoe geneigd zijn, veel
in de conditionering en programmering van het david lichaam-geest organisme om over te oordelen of een hekel
aan te hebben. Geïrriteerdheid, ongeduld, de neiging snel
overdonderd te zijn, en over het algemeen matige sociale
vaardigheden, wat zich dan kan voordoen als arrogantie
of oneerbiedigheid; elk gedrag waarvan de oorzaak niet
begrepen is kan gemakkelijk worden gelabeld.
En tot ongenoegen van sommigen die nabij of intiem
waren, tovert het Doorgronden zelf niet onmiddellijk een
volmaakt menselijk wezen, een heilige tevoorschijn! De
droomfiguur blijft in grote mate de droomfiguur die het
was, met voornamelijk dezelfde conditionering en programmering. Dit organisme was zeker niet ontworpen
om ooit de rol van heilige of geliefde leraar te spelen; er is
weinig hier om te inspireren tot devotie. Het lijkt meer op
een schreeuw van een stem in de wildernis, een beeldenstormer, een tegendraadse.
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Natuurlijk, vanuit het gezichtspunt van het lichaamgeest organisme waarin het zich voordoet, is het Doorgronden zelf, wat het nog meer moge zijn, een enorme
dosis nieuwe conditionering. En zo ook de ogenschijnlijke verschuivingen. De buitengewone gevoeligheid die er
hier in het lichaam-geest is, wordt eenvoudigweg waargenomen, samen met haar andere eigenschappen, en
er wordt op een of andere manier niet over geoordeeld.
Waar dat er eerst nauwelijks was verschijnt een verassend medeleven. En zou ik moeten zeggen dat er een
zich doorlopend voordoen is van wat eigenlijk slechts
kleine wondertjes genoemd kunnen worden. Helemaal
gezien het ruwe karakter waarin ze zich voordoen; lagen
van oude gedrags- en denkpatronen vallen, zonder er
op gericht te zijn en zonder inspanning, weg of stoppen
eenvoudig.
Het perspectief, de waarneming van ‘vanbinnen’ uit
is volledig getransformeerd; ik weet dat ik niet david
ben, dat david nooit bestaan heeft behalve als een leeg
en ogenschijnlijk instrument waardoor Aanwezigheid
stroomt. Er is niet langer enig gevoel van een individueel
zelf te zijn. Slechts de diepe, voortdurende Helderheid
voorbij het licht, de gevestigde, diepe Vrede voorbij vrede
en een voortdurend opwellende dankbaarheid voor dit
alles. Van ‘vanbinnen’ uit worden ‘onwenselijke’ eigenschappen gezien vanuit onverschilligheid, wellicht met
enig vermaak: onwenselijk volgens wie?!
Vragensteller: “Er wordt gezegd dat een gerealiseerd
persoon op alle manieren voorbeeldig gedrag zal
vertonen.”
Maharaj: “Waarom? Voorbeeldig volgens wie zijn
standaarden?”
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Dus is er geen bijzonder motief om ‘te proberen’ om ‘mij’
‘zelf’ ‘te veranderen’ (daar geen van deze concepten enige
realiteit bezit) anders de doorlopende bevestiging (gebed)
in Alles dat is… ‘Uw wil geschiede..’ en de wetenschap
dat ook dit voorbij gaat. Wat gebeuren zal, zal gebeuren,
en dan zal ook dat voorbij gaan.
In het verloop van deze droom zal er een ogenschijnlijke
verandering en vorming van dit lichaam-geest organisme
zijn, zoals dat gaat, maar er is geen weten van waar in.
‘Mijn huid is niet van mijzelf.’
Dit is een klap in het gezicht van traditionele ideeën, en
de ego-idealen van alle spirituele zoekers die zich nobele,
liefhebbende en zich absoluut goed gedragende leraren
en meesters wensen om op een voetstuk te zetten en die
hen als voorbeeld de weg zullen tonen om te ontsnappen
aan alle smerige negatieve duistere zooi van het leven.
Dat is fantasie. Luister. Er is geen ontsnappen. Waar je
vrij van wilt zijn, wat je wilt afwijzen, wat je niet wil zijn,
wat je je leraren niet wil dat ze zijn, is Het. Het is Aanwezigheid, is Bewustzijn. Dit hier. Niemand heeft een
spirituele leraar nodig, zeker niet een op een voetstuk,
om hem daarmee iets anders te kunnen laten zien. Er
is niets anders. Het oordelen als de ‘duistere kant’ of de
‘lichte kant’ zelf is de illusie. Als je niet gedesillusioneerd
wordt door je spirituele leraar, doet hij zijn werk niet. Het
zout van de spirituele leraar zit ‘m in de dis-illusionering.
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33.
Natraj
“Het hart is de enige Realiteit.
De geest is slechts een voorbijgaande fase.
Te resteren als iemands Zelf
is het Hart binnen te gaan.”
– Ramana Maharshi
-“Medeleven is slechts een ander woord
voor het weigeren om te lijden
vanwege denkbeeldige redenen.”
– Nisargadatta Maharaj

I

V

oor m’n neus op het bureau staat een onhandig
klompje brons, het thema waar je wel of niet bekend
mee bent. Bekend als Natraj, of de Dansende Shiva. Wat
sommigen van ons misschien in de tijden van de hippiedagen kenden als ‘De God van de Dans’. Vanuit de voorhistorische Stilte, danst Shiva de wereld haar bestaan
in, en de hele wereld bestaat zolang er gedanst wordt. De
wereld is het dansen, niets meer dan dat.
Natuurlijk hebben al de details van de Natraj binnen
de Hindoe mythologie een ingewikkelde betekenis: het
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aantal vlammen, het aantal cobra’s op Shiva’s hoofdtooi,
het beeld waar hij op staat, wat hij in zijn handen houdt,
enzovoort. Dit is een antiek exemplaar, gevonden in de
diepten van Chor Bazar in Bombay, duidelijk zichtbaar
al verschillende keren gebroken en weer gerepareerd,
met als laatste mijn eigen terug solderen van een vlam.
Zo is het leven – ingewikkelde betekenissen, verschillende malen gebroken en gerepareerd – het leven dat zo
diep en rijk is als een Kashmir tapijt, het andere artefact
dat ik heb meegesleept van een bezoek aan India. Dit is
wat Tony Parsons bedoelt als hij de emoties de kleuren
van het leven noemt. Zelfs de zielsangst, de stress van
het alleen komen te staan, of de angst voor het onbekende, of de moed om er desondanks in te duiken (of de
verrukking en verwondering er desondanks in toe bewogen te worden). Als gezien wordt dat ook dit voorbij zal
gaan, dat het een onderdeel van de dans is, dat het of en
waarom dit nu in dit lichaam-geest-construct organisme
gebeurt in plaats van in iemand anders of juist helemaal
niet, van geen enkele betekenis is. Dan is er het voor lief
nemen, en zelfs genieten of in ieder geval waarderen van
het weefsel, de diepte, de onbeschrijfelijke schoonheid.
Niets ervan aangenomen, niets in bezit, nergens over geoordeeld. Slechts voortdurende, volledige verbazing. Van
dag tot dag. Niets hoeft ook maar iets anders te zijn dan
het is. Je hoeft helemaal niets te veranderen. Niemand
hoeft ook op geen enkele wijze ook maar enigszins anders te zijn dan ze zijn.
De moeilijkheid met de meeste ‘werken aan jezelf’ systemen, therapie, zelfhulp en analyse is dat het gereedschap
wordt waarmee we over ons zelf oordelen en tegelijkertijd het gereedschap is waarmee we onszelf volstouwen
door het rechtvaardigen van het oordelen over anderen.
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Vergeet het allemaal. Wees slechts gewoon jezelf. Het Is
slechts allemaal.
“Luister:							
Voorbij en buiten de ideeën
van goed doen en fout doen
is een terrein.
Daar zal ik je ontmoeten.”
(Rumi)
Het uiteindelijk verenigd terrein, voorbij alle concepten
van dualiteit. Waar ‘Ik’ en ‘Jij’ samenvloeien. ‘Ik’ is niet
david. ‘Jij’ bent niet jij. Geen van beiden. En, daar ontmoet ik je. Volledig, zonder dat er iets mist. Omdat het Ik
Ben dat jij bent dezelfde Ik Ben is als ik ben.
Het overige is slechts van dag tot dag, en er is geen enkele manier waarop dingen mis kunnen gaan. Het enige
wat we zeker kunnen weten is dat het goed en prachtig
is en essentieel dat precies dit gebeurt, nu. Prachtig en
volmaakt.
De menselijke conditionering, emoties, gevoelens, gedachtenpatronen: allemaal deel van deze wereld die ons
over de ogen wordt getrokken om ons voor de waarheid
te verbergen. Het gevolg is dat we nooit helder kunnen
zien, slechts ‘als in een spiegel in een duistere reden’.
Het immer wazig denken, altijd het duidelijke missend.
Al deze vormen komen en gaan, alles gaat snel voorbij.
De frustratie, de droefheid, het willen dat dingen anders
zijn, ook zij rijzen op in de Stille Uitdijing van Aanvaardend Gewaarzijn tussen de gedachten in. Zij zullen nooit
ophouden op te rijzen, er is geen stoppen aan. Dat hoeft
je inderdaad niet te proberen. Er is slechts het kijken.
Aanvaarden wat is. Het is het oordelen dat ons miserabel
maakt:
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“Als de geest gebonden is, wordt de waarheid verborgen, en is alles troebel en onduidelijk, en de
loodzware praktijk van oordelen brengt ergernis en
vermoeidheid.”
(Seng-Ts’an)
II

I

n het oerwoud, stort de grootse queeste om ‘mijn’ bestemming, mijn pad, te vinden en bovenal hoe ik kan
helpen ter aarde en valt uit elkaar, lachend. Het is het
serieus nemen van deze droom wat veroorzaakt dat de
nadruk komt te liggen op het vinden van een doel of betekenis; door het voortdurend vragen van “waarom?”, of
“hoe?” krijgt alles betekenis. Deze schijnbare belangrijkheid houdt ons betrokken.
Een voorbereidend, intellectueel begrijpen van de Leer
zou iemand tot de conclusie moeten doen leiden dat de
beste manier op te helpen is om leeg te zijn. Hou er mee
op om te proberen behulpzaam te zijn. En de beste manier om te ‘zorgen voor’ is om te stoppen met zorgen voor
en niet in de weg te staan. Maar het gaat dieper dan dat:
Wat Is, ontvouwt zich in volmaaktheid. Er is geen manier
om behulpzaam te zijn, en er is geen mogelijkheid tot het
in de weg staan.
Gehechtheden en verwachtingen rondom de liefde, zoals
zorgen voor en het romantisch vervullen en bevredigen
van diepe behoeften, worden vaak zelfs dieper gekoesterd
dan gehechtheden aan fysieke dingen. En zo veel spirituele tradities en leraren benadrukken het onthecht zijn
naar anderen als spirituele oefening, zelfs tot aan het
actief losrukken en vermijden van relaties. Maar werkelijk, deze hele nadruk op het kwijtraken van relaties
blijkt misplaatst te zijn. Het is wederom de beschrijving/
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voorschrijving drogredenering. Als eenmaal de ware aard
der dingen gezien wordt zoals ze zijn, worden alle dingen
gezien als elementen van de droom en daarom onwaar,
niet nodig, en verliezen ze eenvoudigweg hun ‘aanhaakpunt’. Iedere hechting eraan verdampt spontaan.
Maar te proberen gehechtheden te elimineren om zodoende het zien te laten gebeuren is natuurlijk wederom
een omgekeerde redenering die niet zal werken. Hoeveel
mensen die je kent hebben verlichting ‘bereikt’, of wat
mij betreft zelfs geluk, door zichzelf op deze wijze geweld
aan te doen, te proberen weg te snijden wat er natuurlijker wijze is? Net als alles, is het er eenvoudig; en als het
er natuurlijkerwijze niet moet zijn, is het er niet. Je kunt
dit niet zelf oproepen, zelfs niet door jezelf eenzaam en ellendig te maken.
Emotionele hechtingen en relaties in het algemeen blijven, net als alle gedrag, ondoorgrondelijk voor zolang
je het allemaal ziet als onafhankelijk geregisseerd individueel gedrag. Hele wetenschappen zijn hier om heen
gebouwd. Zowel tijdens als na twee echtscheidingen en
talloze verhoudingen ben ik vele jaren bezig geweest om
te werken aan de gemeenschappelijke kenmerken in de
gebeurtenissen, te praten en te spitten in de ziel met
vrienden; zelf kwellend proberend te ontdekken waar ik
het verknald had.
Vanuit het Doorgronden, dat al dit zogenaamde ‘menselijk gedrag’ Bewustzijn is dat door deze instrumenten acteert en dat er geen onafhankelijker doener is van welke
actie dan ook, raakt het onderwerp leeg; en het oordeel
dat er iets niet goed is en veranderd moet worden komt
tot rust. Shiva, de Heer van de Dans, danst de dans van
het Hart, en Alles van Dit hier is Eenvoudig.
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Er worden geen fouten gemaakt. Het is niet mogelijk om
een fout te maken. Je bent niet de doener van welke handeling dan ook, of de ervarende van welke ervaring dan
ook. Hoe kun je de maker zijn van welke fout dan ook?
Wat er gebeurt door middel van deze lichaam-geestconstruct dingen, gebeurt. Als er leren staat te gebeuren,
zal het gebeuren. Soms staat het niet te gebeuren. Soms
doet veranderen zich voor, soms doet het zich niet voor.
Soms brengt een dergelijke verandering inzicht, soms
gaat het inzicht er aan vooraf. De waargenomen reeks
van oorzaak en gevolg en het mandaat om onszelf te verbeteren worden doorzien als onderdelen van de droom/
het spel.
Al deze gehechtheden, dit vasthouden aan onze geliefkoosde ideeën, is werkelijk de bron van lijden en ongelukkig zijn, zelfs terwijl dat duidelijk niet werkt en ze
nog nooit enig aanhoudend geluk hebben gegeven. Maar
begrijp je, waarom zou iemand dat doen? Omdat je geen
keus hebt, dat is duidelijk. Maar natuurlijk is niets van
dit alles duidelijk totdat het zien zich voltrekt.
Er valt niets te bereiken, er is negens om heen te gaan.
Er is slechts het aanvaarden van wat is, op het diepst
mogelijke niveau, en zelfs dat gebeurt slechts als het
gebeurt. Als iemand niet klaar is om dit te horen, zal
iemand het niet horen, hoe mooi het ook wordt gearticuleerd. Als iemand klaar is om het te horen, kan het
gezegd worden in het voorbij gaan door iemand op straat
en zal het binnenkomen als een home-run. Als er een
lichaam-geest-construct organisme is dat klaar staat
voor dit om te gebeuren, kan het een bepaald woord of
een zin in een bepaalde context zijn, zoals in het Zen
verhaal, het ‘geluid van een kiezelsteen tegen de aarde
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pot’, dat de cascade van constructen doet haperen en het
zich voordoen van Realisatie laat gebeuren… dat het enig
mogelijke einde aan lijden is.
III

D

e overgave in volledige aanvaarding van wat is, als
de volmaakte ontvouwing in Bewustzijn, is een primair kenmerk van wakker worden. Dit staat overal in de
geschriften en alle Leringen wijzen in die richting. Aanvaarden gaat heel diep, is zonder einde: het begint hier,
in je eigen hart. Wat er ook op komt wordt geaccepteerd.
Als er wrevel oprijst, is er het aanvaarden dat wrevel oprijst in dit lichaam-geest-construct. Als er dan een laag
oordeel overheen komt, dat die wrevel er niet zou moeten
zijn, kan het aanvaarden dieper gaan, met het aanvaarden dat het oordelen zich voordoet.
Als er nog een laag is, misschien van het rot voelen over
jezelf, of een ongelukkigheid dat je ‘het soort persoon’
bent waar wrevel in oprijst, of je je bitter of hopeloos
voelt, of wat dan ook, kan ook dat opgenomen worden in
de eindeloze aanvaarding. Als er een drang is om meer
bewust of attent te zijn naar de wortels van wrevel, dan
is er de aanvaarding dat een dergelijke beweegreden
oprijst. En dan breidt het zich uit naar buiten, naar
gebeurtenissen en situaties en andere mensen. Diepe
aanvaarding, op alle niveaus, van wat er oprijst, zelfs als
het niet gewenst is, zelfs het niet-gewenst-zijn zelf.
Ondanks alle verschijnselen, gebeurt er hier niets. Niets
wat er lijkt te gebeuren doet er werkelijk toe, het is van
geen enkel belang. Het is allemaal volmaakt zoals het is;
hoe kan het anders zijn dan volmaakt? Dit wordt duidelijk als het wordt gezien, en is waarschijnlijk onbegrijpelijk en moeilijk te aanvaarden tòtdat het wordt gezien.
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Tegelijkertijd is er, natuurlijk, het eenvoudigweg zijn.
Dingen gebeuren in je leven; leuke dingen, niet-zo-leuke
dingen. Er is toekijken op dat dit gebeurt. Wederom, als
er gevoelens oprijzen, rijzen ook zij op in Bewustzijn, en
is er het toekijken op het oprijzen. Als er gedachten over
oordelen oprijzen, is er ook het toekijken dáárop. Altijd
wetend dat ook dit voorbíj gaat. Er hoeven geen aannames te worden gemaakt, er hoeft niets gelabeld of vastgehouden te worden.
Misschien gebeuren er rare en onverklaarbare dingen
in je leven omdat ze een stap vooruit lopen op waar ‘jij’
nodig zult zijn. Dit is wat ik de ‘achterstevoren technologie’ van oorzaak en gevolg noem. Vanuit het gezichtspunt
van Bewustzijn is, als het ware, het idee van oorzaak en
gevolg ‘achterstevoren werkend’, net zo legitiem als het
conventionele model van oorzaak gevolgd door effect.
Misschien wordt de lichaam-geest-construct eenheid
waarvan jij denkt dat jij het bent gebruikt als leraar
voor iemand anders, en heeft wat er gebeurt helemaal
niets te maken met ‘jouw’ verhaal. Of misschien niet.
Misschien is het eenvoudig weg het loslaten, het besef
dat ieder gevoel over controle illusoir is, in zichzelf ‘het
punt waar het om gaat’. Wat weten we? De droomfiguren
hoeven niet te weten; zij vervullen hun rol toch wel. Zelfs
de droomfiguur wiens rol in de droom het is om wakker
te worden in de droom en te beseffen dat hij of zij een
droomfiguur is. Nou en? Wie kan het schelen? Vraag
jezelf af, wie is het die het gevoel heeft dat het wat uitmaakt, die het gevoel heeft dat hij het wil weten?
IV

H

et gevoel van je druk maken en belangrijkheid zit
diep in de conditionering en is niet gemakkelijk
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doorzien of terzijde geschoven. Zelfs zoekers die bekend
zijn met het concept ‘dat niets van dit alles er toe doet’
zijn met stomheid geslagen bij het idee dat zelfs ‘het ontwaken’ onderdeel van het script is van de droomfiguur
waarin het zich voordoet, en van geen enkel belang. “Wil
je werkelijk zeggen dat het totale Doorgronden slechts
een onderdeel van de droom is?” Inderdaad ja, zelfs het
gebeuren van deze realisatie is een gebeurtenis in de
droom, onderdeel van het ontvouwen van de droom, en
er is niets gebeurd.
Hoe kan wat er ook gebeurt in het geval van een droomfiguur van enig belang zijn? Stop! Er gebeurt hier niets,
het is een droom! De reikwijdte daarvan omvat het gegeven dat het Doorgronden gebeurt in een droomfiguur
(een lichaam-geest-construct organisme), het is een
gebeurtenis in de droom, en wat geeft dat? Het idee dat
ontwaken of verlichting er toe doet is een zoekersfantasie. Er toe doet voor wie? Wie is het die dat wat uit
maakt?
Er is gezegd dat als je benieuwd bent naar wanneer
je het Doorgronden in volledigheid aan het benaderen
bent, het ontwaken, dat dat is zodra de belangrijkheid van het ontwaken in het lichaam-geest-construct
dat je jezelf noemt, vervaagt. Het ontwaken bestaat uit:
het besef dat wat er ook gebeurt met dit lichaam-geestconstruct, of het nu ontwaken of de dood is, of ellende
of luxe, allemaal gebeurt in de droom aan een ‘kind van
een onvruchtbare vrouw’, om Maharaj’s uitdrukking te
gebruiken; aan een mythologisch creatuur, een idee, een
fantasie, iemand die niet kan bestaan. Niets daarvan
doet er ook maar enigszins toe. Het lijkt belangrijk in de
droom, maar ik kan je in alle vertrouwelijkheid verzekeren dat het dat niet is.
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Welnu, soms wordt de uitdrukking ‘Het Doorgronden’
verholen gebruikt voor ‘Dat Wat Is Doorgrond’. In dat
geval, is Dat Wat Is Doorgrond nu precies wat niet van
de droom is, en doorboort het de droom op het geen-tijd
geen-plaats moment van ontwaken. Maar ieder gebeuren
van het totale Doorgronden in het geval van een lichaamgeest-construct is, per definitie, een gebeuren dat lijkt te
gebeuren, in de droom, aan een droomfiguur, en is als
zodanig onderdeel van het ontvouwen van de droom.
Het zich druk maken en belangrijkheid geven aan het
hele ontwaken onderwerp vindt zijn hoogste traditionele
uiting in de bodhisattva eed. Het bodhisattva concept is
nou net zo kernachtig en prachtig Boeddhistisch; je eigen
verlichting opofferend totdat iedereen het heeft ‘bereikt’.
De hoge mate van altruïsme, zelf opoffering, hoge mate
van vergeestelijking, daarmee het ‘geen mens had een
groter liefde dan dit’ naar het volgende niveau brengend.
Prachtig; kan er in menselijke aspiratie iets groter zijn?
Echt absoluut lief en geweldig, en ik haat degene te moeten zijn die dit doorbreekt, maar het is malaria. Volledig
droom-gebonden denken. Prachtig, natte ogen gevend,
romantisch drama, en volledig irrelevant als ontwaken
zich eenmaal voordoet. Het hele idee rijst op in de droom,
en worden ‘individuen’ serieus genomen. Als het individu
inderdaad het kind van een onvruchtbare vrouw is (bestaat niet en heeft nooit bestaan) wie kan er dan opgeofferd worden, en voor wie wordt er wat opgegeven? En
natuurlijk geldt dit ook voor het Christelijke concept dat
Jezus ‘voor onze zonden stierf’. Het is allemaal dramatische onzin, wat ik ‘gekkigheid’ noem, of, in Maharaj’s
woorden ‘groot vermaak’.
Dit is voor velen een moeilijk punt. De schijnbare onverschilligheid van het Doorgronden ten aanzien van deze
groots-dramatisch ‘belangrijke’ en ‘spirituele’ dingen in
251

het menselijk leven zou door zowel ieder normaal goedbedoelend als harteloos mens gezien kunnen worden.
Maar dat gebeurt niet, het is zelfs het tegenovergestelde,
zo volledig gepassioneerd, maar ik ken geen enkele wijze
die in staat is geweest om deze kloof doeltreffend toe te
lichten en te overbruggen. En het is een kloof: vanuit het
menselijk perspectief, representeert de bodhisattva de allerhoogste deugd: vanuit het Doorgronden, is het, hoewel
vertederende gekkigheid, irrelevant.
Natuurlijk is het allemaal oude antieke traditie, samen
met karma (wie z’n karma?) en wedergeboorte (geen ‘iemand’ wordt geboren, laat staan wedergeboren). Traditie
houdt vaak geen stand in de eenvoud van Helderheid.
Oost of West, duizenden jaren van traditie hebben de
neiging om te corrumperen en om dingen te verzinnen.
Er is een goedbedoelde tendens om troostende maar
droom gebonden concepten te onderwijzen om de mensen onmiddellijke opluchting te bieden. Het verschil tussen deze en het Doorgronden is soms subtiel en vaak uit
het oog verloren.
In het seminarie heb ik genoeg Katholieke theologie en
Nieuwe Testament stilering gestudeerd om te weten dat
eeuwen van goedbedoelde ontleding van wat de originele
zienswijze zou hebben kunnen betekenen zelden in de
buurt komt van de werkelijke Doorgronding. Het lijkt er
in ieder geval op, bijvoorbeeld, dat Jezus van Nazareth
heel goed geleefd en onderwezen zou kunnen hebben en
gestorven is zonder dat een van zijn sannyasins (in ieder
geval niet zij die de geschriften hebben nagelaten) werkelijk heeft begrepen wat hij trachtte uit de drukken. Wat
zij doorgaven als Christendom heeft zo ongeveer niets te
maken met het Doorgronden waarvan het vrijwel zeker is
dat het zich in het geval van Jezus heeft voorgedaan.
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“Discipelen zo talrijk als de zandkorrels in de Ganges rivier, en toch kwam er geen tot verlichting; ze
vergissen zich in het zoeken als een weg zoals onderwezen door anderen.”
(Thung-shan)
Oost of West, generaties van goedbedoelende monniken
kunnen de boodschap gemakkelijk vervormen. Ik ben
geen wetenschapper in deze dingen, van Advaita, Vedanta, Boeddhisme, of Sanskriet; en er is noch de mogelijkheid noch de interesse om te redetwisten over de
fijne puntjes die zo kenmerkend zijn voor wetenschappers. Het lijkt er op dat wat ik hier doe (althans op dit
moment) is om te omschrijven, binnen de context van de
conditio-nering van dit lichaam-geest-construct figuur,
wat het Doorgronden is, hier. Dit kan wel of niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met wat de wetenschappers
door de eeuwen heen bedacht hebben.
In een bepaald opzicht is het moeilijk om het te verwoorden, het Doorgronden, het Zien. Als het zich voordoet,
het is buitengewoon eenvoudig en op een heel subtiele
manier worden de dingen onmiddellijk helder en duidelijk. Wat vanuit het menselijke, intellectuele of morele
standpunt gemakkelijk kan klinken als een onacceptabele vooraanname. Maar tegen dat bezwaar kan er hier
slechts een schouderophalen zijn. Het is wat het is, en
als dat niet acceptabel is, is het ook goed: er is tenslotte
geen doorslaggevende reden om het geaccepteerd te laten
zijn. Zodra er gegoocheld wordt met concepten en manieren van uitdrukken, zit het david ding, net als iedereen,
er waarschijnlijk helemaal ‘naast’. Maar wat eenmaal is
Doorgrond is heel erg eenvoudig. Het is wat het is. En er
kan slechts het wijzen zijn in de richting vanuit verschillende invalshoeken, welk wijzen in dit geval, als gevolg
van de conditionering, zeer waarschijnlijk niet op de
klassieke manier is.
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En in dit volledig eenvoudig Doorgronden is er een herkenning, niet door de geest, in die gevallen waar er hetzelfde doorgronden – in haar uiterste eenvoud, ontdaan
van alle ingewikkeldheid of omhulsels of tussenwerpsels
van wat iemand denkt dat goed is – zich heeft voorgedaan. Het kan lijken dat er met sommigen daarvan wat
meer affiniteit is, maar de herkenning is hetzelfde, zodat het nogal duidelijk is wie er doorgrond en wie niet;
wie het echt heeft gezien en wie erg z’n best deed; wie
het voorwend en wie er niets van snapt. En wie zuivere
transparantie was of is in het gewaarzijn van niet-bestaan.
Op dit moment levend of al lang geweest en voorbij,
maakt weinig verschil. Er zijn er die zeggen dat de enige
goede Indiase goeroe een levende goeroe is. Dat het citeren van Maharaj of Ramana Maharshi of de Zen Patriarchen alleen maar een beroep doen is op figuren die lang
genoeg dood zijn om niet meer controversieel te kunnen
zijn. En dan er zijn anderen, de dode goeroe sociëteiten,
de eeuwige kuddes rond de plek van de opgedroogde
bron, die niet in staat zijn de altijd aanwezige, Volmaakte
Opwelling die naast hen staat en stilletjes in hen mee
stroomt, te herkennen.
Beiden missen de clou. Binnen de parameters van de
droom doen zoekers en leraren hun uiterste best. Maar
in het Doorgronden is er geen geboorte of dood, geen komen of gaan, en de gelegenheden en vormen waar er het
zien was zijn allemaal en altijd ik, helder aanwezig, per
omnia saecula saeculorum. (voor eeuwig en eeuwig in de
eeuwigheid).
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kijk naar binnen. 						
kijk naar binnen! 						
onvoorstelbare, volmaakte schoonheid 			
in de stilte van het zwijgende hart. 			
het enig volmaakt oplaaiende Juweel 			
Alles dat is 							
wat jij Bent! waar Zelf – 					
kijk en zie in de Helderheid. 				
niets te doen om dit te weten: 		
denk niet, en het wordt geweten. 				
als de geest stil is 						
als de geest niet anders is dan het hart 			
stil, zwijgend stralend hart – 				
kijk naar binnen 						
mis het niet! 							
leef geen leven van niet zien, niet weten 			
deze buitengewoon verblindende schoonheid 		
wees en ben er 						
denk niet – kijk naar binnen – je zult het weten
wie je Bent.
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34.
Metanoesis
“Hoewel iedereen geluk wil,
lijden de meeste mensen
door tragisch verkeerd begrepen ideeën
over wat het brengt.”
– Roger Walsh
-“Als ik ooit nog eens op zoek ga
naar mijn hartenwens,
zoek ik niet verder dan mijn eigen achtertuin;
want als het daar niet ligt,
heb ik het om te beginnen
eigenlijk nooit verloren.”
– ‘Dorothy’ in de Toveraar van Oz

I

nteressant, toch, dat de Amerikaans Onafhankelijkheid Verklaring als ‘onvervreemdbare rechten’ leven en
vrijheid noemt, maar niet geluk? Het ‘najagen van geluk’,
zeker, maar niet het geluk op zich. Een erkenning, lijkt
het, van dat niemand een onvervreemdbaar recht heeft
op geluk, alleen op het van iemands leven en vrijheid
verdoen aan het najagen ervan. Dat klinkt als er een
soort ingebouwde frustratiefactor, of niet soms?
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Deze zaak van geluk blijkt heel eenvoudig te zijn. Geluk
is je natuurlijke staat. De enige reden dat het niet altijd
ervaren wordt is vanwege de lagen en barrières die worden opgetrokken en voortdurend onderhouden. Het is
eenvoudigweg een kwestie van deze loslaten, en niet om
iets nieuws te bereiken. Dat is het geheim: het ‘najagen
van geluk’ is het op zoek zijn naar iets nieuws dat jou
gelukkig zal ‘maken’, en het is gedoemd tot eeuwige frustratie omdat het de verkeerde kant uit zoekt.
“Waarom ben je ongelukkig? Omdat 99,9 procent
van alles wat je denkt, en alles wat je doet, voor
jezelf is – en dat is er niet!”
(Wei Wu Wei)
Zoals altijd is er rondom dit onderwerp het vertroebelde
denken dat elk doorgronden ervan nog moeilijker maakt.
Hoewel ‘geluk’ onder spirituele zoekers een sterk positieve connotatie (= ondertoon, gevoelswaarde) heeft en
‘plezier’ een meer negatieve, suggereren de definities
van de woorden in het woordenboek dat er vergelijkbare
gevoelsgewaarwordingen aan ten grondslag liggen. Voor
onze doelstelling kan het bruikbaar zijn deze concepten
met wat meer helderheid te definiëren.
Plezier is onderdeel van de kringloop van verlangen. Plezier is het gevoel dat oprijst als een verlangen bevredigd
wordt. Het is de ervaring van ontlading, het ‘ahh…’ wat
wordt ervaren op moment van bevrediging van verlangen
en waarop het verlangen stopt. Dit plezier is op zichzelf
begerenswaardig, en erg verslavend. Er is de rusteloosheid, de irritatie, en de angstigheid dat verlangen met
zich meedraagt, gevolgd door het kortstondige moment
van plezier op het moment van vervulling. Ieder lichaamgeest-construct organisme is op een ander manier geprogrammeerd en geconditioneerd, en dus zullen de bijzonderheden per geval verschillen. Maar principe zal wat er
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ook gevonden wordt om tot het gevoel van ontlading en
plezier te leiden, dat zijn wat er verlangd wordt, omdat
het uiteindelijk het plezier van de ontlading van het verlangen van bevrediging is, dat verlangd wordt.
De aard van plezier is dat het een kortstondige ontlading
is; het gevoel van plezier is bijna net zo snel verloren
als het gevonden is, omdat de kringloop van verlangen,
eenmaal bevredigd, zichzelf onmiddellijk herhaalt. Zoals
zo velen hebben ontdekt, is er geen weg uit de kringloop
met eigen middelen. Dat is waarom de Boeddhistische
leer altijd nadruk legt op het beëindigen van het verlangen zelf. Maar hoe kan het lichaam-geest-construct nu
ophouden te verlangen, en wat heeft dat te maken met
geluk?
Het meeste ‘najagen van geluk’ is gebaseerd op het subliminale idee (verborgen in een medium en bedoeld om
doorgegeven te worden zonder dat het bewust wordt opgemerkt, (vert.)) dat geluk plezier is dat niet ophoudt, of
op z’n minst niet zo snel. Dit leidt tot de ‘stel dat’ methode van geluk zoeken, wat slechts tot toename van verlangen leidt: stel dat ik dit had, stel dat dat gebeurde, dan
zou ik gelukkig zijn. Dit is een opgepoetste versie van de
verlangen/plezier kringloop, en die is tot eenzelfde lot
bezegeld. ‘Voort’-durend geluk kan zich slechts voor doen
als er een heroriëntatie is, een volledig wegstappen uit de
verlangen/plezier cyclus.
		
“Alles wat je wilt is gelukkig zijn. Al je verlangens,
wat die ook mogen zijn, zijn een verlangen naar geluk. In de kern wens je jezelf het beste. Verlangen
is in zichzelf niet verkeerd. Het is het leven zelf,
de drang om te groeien in kennis en ervaring. Het
zijn de keuzes die je maakt die verkeerd zijn. Je te
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verbeelden dat iets kleins, – eten, seks, macht, roem
– je gelukkig zal maken is jezelf misleiden. Slechts
iets enorms en dieps als je ware Zelf kan je werkelijk en aanhoudend gelukkig maken.”
(Nisargadatta Maharaj)
We hebben allemaal wel op een bepaald punt van ons
leven de ervaring gehad van gelukkig te zijn. Het is misschien moeilijk te omschrijven, maar we kennen allemaal
ergens, op wat voor manier dan ook, hoe vluchtig dan
ook, hoe zeldzaam dan ook, de ervaring. Anders zouden
we niet weten hoe het was, en zouden er niet zo naarstig
naar op zoek zijn. Herinner je een moment waarop je
werkelijk gelukkig was. Het zou een periode in je leven
geweest kunnen zijn, misschien wel jaren, of slechts
een voorbijgaand moment waarop je de onstuimigheid
voelde, de bliss, de vrede, van werkelijk geluk. Was er
op dat moment, naast alles van hoe dat geluk nog meer
gevoeld zou kunnen hebben, niet een deel daarvan, een
component van dat gelukkig zijn, dat voelde als, “Dit is
volmaakt. Niets hoeft ook maar iets anders te zijn. Alles
is gewoon goed, precies zoals het is.”
Dit is een essentieel onderdeel van het ervaren van geluk, het is dat waar we meestal slechts een glimp van
opvangen in het kortstondige plezier van een vervuld verlangen, voordat bevrediging weer in verlangen verandert;
de ervaring dat er niets hoeft te veranderen, niets anders
hoeft te zijn. Dit, hier, nu, is volmaakt. Hoe vaak niet,
verklaart iemand die geluk ervaart op spontane wijze:
“Oh, dit is volmaakt”. Zelfs het populaire gezegde: “Beter
dan dit kan het niet worden”, impliceert dat er niet iets
hoeft te worden toegevoegd, niet iets anders hoeft te zijn
dan het is.
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Dit is waar het onderwerp geluk heel eenvoudig wordt,
niet een kwestie van iets nieuws verwerven maar het
eenvoudigweg laten vallen van de barrière die we in het
verloop van het verwerven voortdurend opwerpen. Als dat
nou eenvoudigweg omgedraaid zou kunnen worden, het
een keer van de andere kant bekijken, een opening uit de
cirkel van verlangen/plezier, vanuit een eenvoudig weten
dat het volmaakt is, nu, hier, zoals de dingen gaan, en er
niet iets anders hoeft te zijn, als er meer kan zijn dan dat
slechts te zeggen, meer dan het slechts geloven, maar het
waarlijk in het hart te weten, dan is er, eenvoudigweg,
geluk.
Als dit zich voordoet, is er een transformatie van het
leven uit een ervaring van ellende of irritatie of onvolledigheid of frustratie naar een ervaren van geluk. En er
wordt ontdekt dat dit geluk onverzettelijk is. Het is niet
afhankelijk van iets dat wordt bereikt, of iets dat verandert, of op een of andere manier anders moet zijn dat het
nu is; het is ook niet te verstoren door de angst dat er
iets verandert; want hoe dan ook, is er aanvaarding van
wat er is.
De letterlijke betekenis van het Griekse woord metanoesis (dat in de Christelijke Bijbel aldaar vertaald wordt
als bekering) is het veranderen van de geest. De Engelse
uitdrukking I changed my mind (‘ik heb me bedacht, ik
ben van gedachten veranderd’) heeft niet dezelfde betekenis. Het betekent (zoals in het Nederlands) dat de gedachten zijn veranderd; ‘Ik dacht eerst dit, maar nu denk
ik iets anders.’ Dezelfde geest, verschillende gedachten.
Metanoesis, transformatie van de geest, is anders. Het
Sanskriet woord is paravritti, en betekent hetzelfde: een
wenden naar of het wentelen in het diepste niveau van
de geest van het hart.
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“Er is slechts een kijken in de juiste richting, een
oriëntatie van de geest. Paravritti, metanoesis, is
zonder twijfel, slechts dat. En niemand doet het,
noch wordt er iets gedaan, het is zuiver doen.”
(Wei Wu Wei)

Dat is waar geluk ligt: in de heroriëntatie van de geest
wat het mogelijk maakt in de juiste richting te kijken;
aanvaarding van wat is. Je natuurlijke staat.
Verlangens rijzen dan nog steeds op: zij zijn onderdeel
van de droom, onderdeel van het lichaam-geest-construct. Het is niet nodig dat de verlangens als zodanig
ophouden. Maar omdat er geweten wordt dat niets anders hoeft te zijn dan het is, worden de verlangens niet
achternagezeten. Plezier, net als pijn, zullen van tijd tot
tijd gebeuren. Maar omdat er niets ook maar iets anders hoeft te zijn, is er zowel geen poging deze ervaringen op te zoeken als om ze te vermijden. En dus wordt
het verlangen niet opgepakt, wordt er geen aanspraak
op gemaakt of in bezit genomen. Het is eenvoudig daar,
ervaren als onderdeel van de droom.
En dwars door dit alles heen is er het voortdurende besef
van welbevinden, dit standvastige geluk, dit diepe weten dat alles goed is. Dit is volmaakt, dit is precies goed,
niets hoeft ook maar iets anders te zijn dan dit, nu.
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35.
Het verschil
“De geschriften zijn er in drie versies:
één die jij en alleen jij kunt lezen;
één die jij en anderen kunnen lezen;
en één die noch jij
noch iemand anders kan lezen.
Ik ben dat derde geschrift.”
– Shams van Tabriz
-“Soms naakt, soms krankzinnig,
nu eens als geleerden, dan weer als gekken,
als zodanig verschijnen ze op aarde - de vrijen!”
– Shankara

W

el, oké dan, wat is het verschil tussen een gewoon
persoon en een wijze?

Op het diepste niveau zijn verschillen tussen de wijze en
de niet-wijze in feite zonder betekenis. Geen van beiden
bestaat als zodanig. De verschillen bestaan slechts in
verschijningsvorm. In de zogenoemde wijze, wordt dit geweten. Beiden zijn lichaam-geest-construct organismen,
beiden met hun conditionering, in beiden rijzen emoties
op en door beiden gebeuren handelingen.
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Het enige ‘verschil’ is dat de wijze ziet dat er niet ‘iemand’
daar is; dat dit het onpersoonlijke functioneren van
Aanwezigheid door de instrumenten van de lichaamgeest-construct organismen is. Waarbij de gewone persoon aanspraak maakt op de emoties en de handelingen,
denkt dat hij er verantwoordelijk voor is, en het zich
toe-eigent.
Maar de oprijzende emoties of handelingen zouden wel
anders zijn?
Niet noodzakelijkerwijs. Slechts volgens de conditionering van de respectievelijke lichaam-geest-construct
organismen.
Dus als een persoon voor verlichting heel vaak boos
werd…?
…. Boosheid zou, in overeenstemming met de conditionering, heel goed in dat lichaam-geest-construct kunnen blijven oprijzen. Het verschil is dat de wijze, als het
eenmaal oprees, zich alleen niet met de boosheid zou
inlaten; het zou op een natuurlijke wijze oprijzen en
voorbij gaan. De wijze zou het zich niet toe eigenen of
zich er schuldig over voelen of proberen het uit te leggen
of te rechtvaardigen of excuses maken, of te denken dat
hij zou moeten te proberen zichzelf te verbeteren zodat
het niet nogmaals zou gebeuren. Wat valt er te verbeteren? Boosheid rijst eenvoudigweg op als onderdeel van
het onpersoonlijke functioneren in Bewustzijn. Dat het in
een bepaald lichaam-geest-construct organisme oprijst
maakt voor de wijze geen verschil.
Oké, zou een wijze iemand kunnen vermoorden?
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De wijze weet dat ‘hij’ of ‘zij’ wat dan ook helemaal niet
kan ‘doen’.
Oké, oké, zou een wijze het instrument kunnen zijn waardoor het doden plaatsvindt?
Waarom niet? Als het een onderdeel is van de volmaakte
oneindige ontvouwing in Bewustzijn dat iets, wat dan
ook, of een combinatie van dingen staan te gebeuren,
hoe kunnen ze dan niet gebeuren? In traditionele termen, als ‘t het ‘lot’ is van een lichaam-geest-construct
organisme om volgens de goddelijke wil gedood te worden
en het ‘lot’ van een ander om te doden, dan zal dat gebeuren. En de wijze zal ook begrijpen dat de maatschappij ‘hem’ daarvoor zal straffen, en dat het straffen van dat
lichaam-geest-construct geaccepteerd zal worden als de
‘goddelijke wil’, als onderdeel van het volmaakt functioneren van de totaliteit.
Maar waarom zou het de goddelijke wil zijn in het geval
van een wijze?
Waarom niet? Ga je me vertellen dat jij weet wat de
grondslag of de redenen zijn van de goddelijke wil?
Nou, ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat iemand met
de conditionering om te doden een wijze zou kunnen worden…
Nu probeer je er onder uit te komen! Je hebt vele malen
gehoord dat er geen vooraf gestelde voorwaarden zijn om
het Doorgronden te laten gebeuren. Maar eerlijk gezegd
is de voorwaarden van het doden van iemand een extreem voorbeeld. In een wijze zou er geen motivatie zijn
om iemand te doden, dus ja, het zou heel onwaarschijnlijk kunnen lijken. Maar de droomfiguren, de lichaam264

geest-construct instrumenten, zijn nauwelijks in de
positie om dergelijke dingen te voorspellen. Er zouden
een aantal redenen kunnen zijn, sommige begrijpelijk,
sommige onbegrijpelijk vanuit het standpunt van het
lichaam-geest-construct instrument, waarom of hoe zo
iets noodzakelijk zou moeten zijn binnen de volmaakte
ontvouwing in Bewustzijn. Als het gebeuren van iets de
bedoeling is om onderdeel van de oneindige ontvouwing
te zijn, dan zal het zo zijn. Ik weet niet of je het in de
gaten hebt, maar er lijkt echt vanuit Bewustzijn een neiging te zijn om vroeger of later zo ongeveer iedere mogelijke combinatie tevoorschijn te laten komen.
Oké, dus de wijze is eigenlijk net een gewoon persoon?
Wat heeft hij er aan, wat levert verlichting hem op?
Het zijn de lichaam-geest-construct organismen en hun
functioneren die op elkaar lijken. De wijze weet dat hij
het lichaam-geest-construct niet is, dat hij in het geheel
geen persoon is. Er is niemand die ergens iets aan kan
hebben!
Dus het voordeel is voor hen om hem heen, zoals die vent
z’n vrienden, of als hij leerlingen zou hebben…
Ha! ‘die vent z’n vrienden’, aangenomen dat het een vent
is en hij ook maar enige vrienden heeft, zouden die hem
wel eens moeilijker om mee op te schieten kunnen vinden dan ervoor! Maar inderdaad, zeker, er ligt het potentieel van grote baat voor anderen. Wat er gerealiseerd
wordt hangt af van de conditionering, en ook van wat
zich ontvouwt in Bewustzijn, in dat waar oosterse tradities naar verwijzen als het ‘lot’.
De conditionering van de studenten?
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Wie zegt dat hij studenten heeft?
Zou een wijze dan geen onderricht geven?
Waarom? Nogmaals, alleen als het in het script van de
droom staat dat die ‘wijze’ droom-figuur zal onderwijzen.
Alleen als het zijn ‘lot’ was, in overeenstemming met de
kosmische ontvouwing, van dat ‘wijze’ lichaam-geestconstruct organisme om over het onderwerp te spreken,
in het functioneren van Bewustzijn.
Oké, dus als hij niet zou onderwijzen, en hij nog steeds
deze emoties had, en hij zelfs slechte dingen kan doen….
Wat?
Dus oké, wat is het verschil tussen een gewoon persoon
en een wijze?
Alleen het Doorgronden, mijn vriend. Alleen het zien, het
weten, dat is alles. Slechts de vrede die aan al het begrijpen voorbij gaat. En wat maakt het uit? Helemaal niets,
zou je kunnen zeggen. Boeddha zei: “Werkelijk, ik heb
helemaal niets verkregen met verlichting.” En Huang Po
schreef: “Er is slechts een mysterieus verborgen doorgronden, en niet meer.” De wijze is geen super mens,
geen gewoon mens waar iets aan is toegevoegd. De wijze
is een gewoon mens met iets minder; het gevoel van het
zijn van een afgescheiden zelf, een afgescheiden individu,
is weg: er is niemand thuis.
Ik heb gehoord dat in de wijze alles op spontane wijze
gebeurt.
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Ja. En wil je weten wat nog meer? In iedereen, gebeurt
alles op spontane wijze. In jou, gebeurt alles op spontane
wijze.
Dat ervaar ik niet zo.
Precies. Dat is het verschil.
Geloof je dat het Doorgronden in iedereen kan gebeuren?
Ik geloof helemaal niets.
Wat?
Er zijn geen geloven hier.
Dat is een uitzonderlijke uitspraak.
Helemaal niet. Het is eigenlijk nogal eenvoudig. Ofwel
je weet iets ofwel je weet het niet. Als je iets weet, hoef
je niet het geloof te hebben dat het waar is; je weet het
voorbij twijfel, het is eenvoudig zo, en er komt geen geloof
aan te pas. Aan de andere kant, als je iets niet weet,
is het meest eerlijke om eenvoudig te zeggen dat je het
niet weet. Maar natuurlijk zijn er vele psychologische
en politieke en sociale redenen waarom mensen dit niet
kunnen toegeven, zelfs niet aan zichzelf, dat ze iets niet
weten. Dus creëren ze een geloof, wat er op neer komt
dat je zegt dat je niet echt weet of het waar is, maar dat
je voorwend dat dat wel zo is. Dat is allemaal activiteit in
de droom. Er is werkelijk slechts één ding dat niet van de
droom is, één ding dat geweten kan worden, en dat is het
basis bewustzijn, ‘Ik Ben’. Al het overige is slechts een
concept, een bouwsel van de geest in de droom, een ‘ik
weet het niet’. Alles.
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Oké, maar kan dit Doorgronden iedereen overkomen, elk
lichaam-geest-construct?
Natuurlijk.
Zou het mij kunnen overkomen?
Nee, natuurlijk niet. Dat is het verschil. Maar het zou
kunnen gebeuren in het lichaam-geest-construct organisme waarvan je op dit moment denkt dat jij dat bent.
En dan zou er een doorgronden zijn dat er nooit een ‘jij’,
een ‘mij’ was, om iets te overkomen, en dat wie Jij bent
het Bewustzijn is waarin dit alles ogenschijnlijk gebeurt.
Het Doorgronden en het geloof in een ‘mij’ sluiten elkaar
wederzijds uit: als het een er is, is het andere er niet.
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ZES

Jij bent
Stille
Mededogende
Ruimte
waarin
het leven
waarvan je denkt
dat ‘jij dat bent’
zich ontvouwt.

36.
Tijd
“Eén ogenblik is eeuwigheid;
eeuwigheid is het nu.
Wanneer je vanuit dit ene ogenblik kijkt,
kijk je vanuit degene die ziet.”
– Wu Men

D

e basale vergissing, de essentiële ‘verduistering’, is
het geloof in kleine individuen die bestaan als afgescheiden entiteiten en als de organisatoren, denkers, of
doeners van hun gedachten, handelingen of ervaringen.
Inclusief, natuurlijk, het veronderstelde individu die dit
allemaal denkt.
“Het is niet zo heel moeilijk om te begrijpen, op z’n
minst intellectueel, dat dit universum een droom
is, maar het is bijna onmogelijk om te aanvaarden
dat degene die verondersteld wordt dit te begrijpen
zelf een onderdeel van de droom is. Dit geloof is
de enige echte hindernis in het zich voordoen van
waarneming.”
(Ramesh)
Dit geloof in afgescheiden individuen, inclusief het individu welke men zichzelf noemt, is onderdeel van de grotere
illusie van ruimte en tijd. Alles wat er is, is Bewustzijn,
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Aanwezigheid, Noumenon. Wat wordt waargenomen als
manifestatie, als fenomeen, het totaal van ruimte en tijd,
is een verschijning in Bewustzijn en niet meer dan dat.
Het is voor zoekers niet zo verschrikkelijk moeilijk of
ongebruikelijk, om, na enig onderzoek, de illusoire aard
van individu en afgescheidenheid intellectueel te kunnen begrijpen. Beide zijn functionaliteiten van het idee
van ruimte: het is in ruimte dat dingen, inclusief individuen, verschijnen als onderscheiden en afgescheiden van
elkaar. Hoewel het inderdaad een ander onderwerp is om
iemands eigen ‘zelf’ hierin te includeren, kan men desondanks het basale idee doorzien. Tenslotte is het centrale
idee dat ‘alles Eén is’ aanwezig in alle religies van de
wereld en spirituele tradities en een idee dat vrijwel aan
iedere spirituele zoeker een poosje is voorgehouden.
Zoals ik al zei, het idee dat ‘we allen Eén zijn’ spreekt
zichzelf tegen en is gehuld in vervormd denken. Maar
nogmaals, desondanks kan het basale principe worden
begrepen: het waarnemen van grenzen die afgescheidenheid in te onderscheiden individuele entiteiten creëren
is illusie; in werkelijkheid is slechts de Eenheid. Als hier
in een groep zoekers over gesproken wordt, kan dit een
algemeen bevestigend geknik opleveren.
Natuurlijk brengt dit zijn eigen dilemma met zich mee:
terwijl dit principe van ‘ruimtelijke Eenheid’, de illusoire
aard van afgescheidenheid van alle dingen in de ruimte,
in sommige kringen zo gewoon is alsof het een waarheid
is, is het duidelijk niet werkelijk en volledig begrepen.
Het werkelijk begrijpen hiervan zou het einde zijn van
alle vragen, lijden en zoeken.
Als men verder gaat naar het concept van de illusoire
aard van de tijd, en begint over ‘tijdelijke Eenheid’, is
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deze overeenkomstigheid er niet, en zelfs intellectueel bevatten is veel moeilijker. Uitspraken als: “Er is niet zoiets
als tijd”, of “Er is geen verleden of toekomst, alleen het
nu” kunnen gemakkelijk herhaald worden, maar enig begrip van wat dit inhoudt is niet zo gewoon. Boekhandels
staan vol met boeken die de waarde van het ‘leven in het
nu’ ter overweging geven. Een populaire auteur staat er
op dat er geen verleden of toekomst is, maar alleen nu,
het huidige moment. Op elk gegeven moment, bestaat er
alleen het huidige moment. Er is altijd slechts ‘nu, nu en
nu, en nu’. Ieder huidig moment wordt gevolgd door een
volgend huidig moment. Nog meer vervormd denken. Het
is min of meer ‘verleden, heden, en toekomst’ een beetje
verwarrend het her te benoemen als ‘nu, nu en nu’. Er
is nog immer het concept van sequentiële tijd, het ene
huidige moment dat het volgt op een ander.
Misschien is het bruikbaar om het model van ‘ruimtelijke
Eenheid’ (dat, als het tenminste intellectueel eenmaal
begrepen is, de illusie van ‘ruimte’ toont) te gebruiken
om tot begrip te komen van ‘tijdelijke Eenheid’, dat op
dezelfde wijze de illusoire aard van ‘tijd’ zal tonen. De
concepten lopen parallel.
Het idee van kleine afgescheiden momenten in de tijd is
net als het geloof in kleine afgescheiden individuen in
de tijd. Net zoals de afgescheiden entiteiten in de ruimte
worden doorzien als zodanig niet bestaand, maar meer
gewoon als verschijningen in Bewustzijn, of als de manier waarop Aanwezigheid zich toont: zo kunnen ook de
afgescheiden momenten in de tijd worden doorzien als
zodanig niet bestaand, niet als sequentiële momenten,
maar meer gewoon als verschijningen in Bewustzijn, of
als de manier waarop Aanwezigheid zich toont. Er zijn
geen afgescheiden entiteiten: er is slechts wat Dit genoemd kan worden. Er zijn geen afgescheiden momen272

ten: er is slechts wat Nu genoemd kan worden. Er zijn
geen individuele entiteiten die zich tot elkaar verhouden:
er is slechts Een Aanwezigheid, en dat is het Al. Er zijn
geen individuele momenten die elkaar opvolgen: er is
slechts Een Nu, en het is Eeuwig.
Om het anders te zeggen: net zoals er slechts één Aanwezigheid is, zo is er ook slechts één Huidig Nu.
Ik ben niet zeker of men dit intellectueel kan bereiken.
Met het Doorgronden, vouwt het moeilijke probleem van
tijd zichzelf in: helder besef dat er geen tijd is, van waarom er geen tijd is, van hoe tijd er niet is, is blindelings
eenvoudig en duidelijk. Net als die andere: net als dat er
Eén Aanwezigheid is, is er Eén Nu.
En toch is zelfs deze methode van het verklaren van ‘tijdelijke Eénheid’ door het te vergelijken met ‘ruimtelijke
Eénheid’ onjuist. Zij zijn niet anders, geen twee. Natuurlijk niet. Zij zijn een enig punt. Oneindig/Eeuwig. Eén
Oneindige Aanwezigheid is Eén Eeuwig Nu. Er is niet
zo iets dat Aanwezigheid heet dat aanwezig is. Er is niet
werkelijk ‘Dit’ en ‘Nu’. Zij zijn hetzelfde; de zo-is-het-heid,
de zijn-heid van Dit, Nu.
In essentie is de illusie van tijd precies hetzelfde als de
illusie van ruimte, die precies hetzelfde is als de illusie
van een individueel zelf. Zij zijn deel van elkaar, hangen
van elkaar af, en ontkiemen elkaar vanuit samsara, de
objectieve manifestatie die aangeleverd wordt door het
fenomeen van waarnemen. Dat is waarom de illusie van
een individueel zelf, of zelfs de illusie van het zelf van de
‘doener’ van iets te zijn, gebruikt kan worden als brandpunt richting het Doorgronden. Als deze illusie oplost,
gaan de illusies van tijd en ruimte daarin mee.
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Ramana Maharshi sprak over deze verbinding:
“Wat eeuwig is wordt niet als zodanig herkend,
vanwege onwetendheid. Onwetendheid is de belemmering. Zorg dat je die kwijtraakt en dan komt alles
goed. Deze onwetendheid is identiek aan de ‘ik’
gedachte. Zoek de bron en het zal verdwijnen.”
En Wei Wu Wei formuleert dezelfde gedachte in Postume
Stukken:
“Onwetendheid ten aanzien van wat eeuwig is, is te
wijten aan het idee van ‘tijd’. Het ‘ik’ concept en het
‘tijd’ concept zijn onscheidbaar, geen van beide kan
zonder de ander berstaan: zij zijn dubbele aspecten
van wat abusievelijk voor objectief wordt aangezien.”
Dus keren we terug naar het helder krijgen van centrale
idee van subject/object. Het geloof in het individuele zelf
is een identificatie met dat zelf als subject, vanuit wiens
perceptie het de rest van het fenomenale universum van
ruimte en tijd objectiveert. Zodra wordt beseft dat de
toe-eigening van en toekenning aan de rol van objectiviteit onjuist is, dat het zogenaamde individu niet bestaat
als een subject dat waarneemt maar meer als een van
de objecten die verschijnen in het fenomeen van ruimte
en tijd, dan kan de illusoire of droomvormige aard van al
dergelijke objecten en alle ruimte en tijd worden gezien.
Met het besef dat er ‘niemand thuis is’,
“…is de daaropvolgende bevrijding niet alleen van
‘wie?’, maar ook van ‘waar?’ en van ‘wanneer?’ Het
veronderstelde fenomenale ‘subject’ is op gehouden
te geloven in het onmogelijke, en weet eindelijk wat
hij altijd al is geweest – dat wat geen wie kent, geen
waar, geen wanneer.”
(Wei Wu Wei)
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Dan kijkt men wel een beetje anders aan tegen de door
Ram Das gepopulariseerde New Age slogan: ‘Wees Hier
Nu’. Op het niveau waarop het bedoeld was, werkt het
prima als een reminder naar mindfulness – alhoewel het
voorbij gaat aan de voorliggende vraag: “Wie is er hier om
nu te zijn?” Maar in het Doorgronden worden alle drie de
woorden gezien als overbodig; alles wat er is, is zijn, er
is alleen hier, er is niets anders dan nu. Waar mogelijk
anders zou ik nog kunnen zijn dan hier, nu? Zelfs als
er een verloren zijn is in de herinnering aan het verleden, bestaat dat ‘verleden’ slechts als die herinnering,
die gedachte, zich nu voordoende, hier. Zelfs als er een
zich zorgen maken over de toekomst of een dagdromen
is in een lichaam-geest-construct, is dat zorgen maken
of dagdromen dat wat gebeurt in dat organisme, hier,
nu. Er kan nooit iets anders zijn dan zijn, hier, nu. Er is
slechts hier, en dat is alles, onbegrensd, onverdeeld. Er
is slechts nu, en het is eeuwig, onbegrensd, onverdeeld.
Kom dus tot rust. Er is geen inspanning nodig om hier
nu te zijn. Jij kunt niet zijn. Geniet.
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37.
Subject/Object
“ Vanuit binnenin of vanaf achter,
schijnt door ons een licht over de dingen
en maakt ons duidelijk dat we niets zijn,
maar dat het licht alles is.”
– R.W. Emerson
-“… muziek zo diep gehoord
Dat het helemaal niet gehoord wordt,
Maar jij bent de muziek,
Terwijl de muziek voortduurt.”
– T.S. Eliott

L

aat helder zijn wie subject is en wie of wat het object
is. Dit kan dan een beetje academisch klinken, maar
blijf er nog even bij. Dit is de sleutel. Onze taal verraadt
ons. Iedere keer dat we spreken, zelfs als we het over het
Doorgronden hebben, over Alles Dat Is, doen we dat door
zinnen te construeren zoals deze, die zuivere idiotie zijn.
Kijk naar wat deze zin doet, het stelt: ‘Alles Dat Is’ voor
als het object waarover ‘wij’, het subject, het hebben. Alles Dat Is, zuivere Subjectiviteit, Dat waarin alle objecten
oprijzen en als zodanig niet ergens een object van kunnen zijn: en ‘wij’, lichaam-geest-construct organismen
en als zodanig menselijke objecten tussen de andere
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objecten, zich de rol van subject toe-eigenend en toekennend. Volledig omgekeerd, maar dit is hoe onze hele taal
en denk structuur zijn opgebouwd. Met het Doorgronden, wordt gezien hoe ironisch dit is: dat het nou net het
stromen van dat Bewustzijn door deze beperkte menselijke objecten zelf is23, dat hen de mogelijkheid geeft om
abusievelijk te denken dat zij afgescheiden bewustzijn
zijn; wat het is dat maakt dat de objecten zich de rol van
(pseudo)subject kunnen toe-eigenen.
Soms is er in het geval van bepaalde lichaam-geestconstruct objecten, op weg naar het Doorgronden, een
moment waar er een subtiel maar vitaal onderscheid te
maken valt, en het kan gemakkelijk gemist worden. Op
een bepaald moment wordt het in het intellectuele begrijpen van de leer duidelijk dat alles wat er is Bewustzijn is.
Als dat zo is, is er niet iets dat niet bewustzijn is. Als dat
zo is, is zelfs dat wat zich dat realiseert, Bewustzijn. Als
men kennis heeft gemaakt met het Advaitisch onderricht,
in het bijzonder als men iets gelezen heeft van Nisargadatta Maharaj, maar zelfs als dat niet zo is, zal de frase
‘Ik ben Dat’ plotseling van groot belang worden.
Wees duidelijk wie er subject is en wie of wat er object
is. Op de drempel van ontwaken, op de vooravond van
de vernietiging van het onware zelf, zal het ego proberen
zichzelf te redden door deze subtiele misleiding. “Natuurlijk, ik begrijp en aanvaard dat ik geen individueel zelf
ben. Maar wat ik echt ben is Bewustzijn, Alles Dat Is, Ik
ben God.” Men hoeft niet ver te zoeken om leraren te vinden die deze weg gegaan zijn, er van overtuigd dat ze het
ontwaken hebben bereikt, ‘Gods Bewustzijn’.
Er is, onvermijdelijk, een subtiliteit die soms verloren
gaat in de vertaling en transcriptie van Maharaj’s gesprekken. De aloude Sanskriet frase die parallel is aan
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Maharaj’s ‘Ik Ben Dat’ is ‘Tat tvam asi’. Letterlijk: ‘Dat zijt
gij’, dat ‘Dat’ handhaaft als het subject: ‘Dat (subject) is
wat jij (object) bent.’ Maharaj’s moedertaal Marathi heeft
een vergelijkbare taal structuur, en een juistere vertaling
van Maharaj’s gevoel zou zijn, ‘Dat is wat het ‘ik’ is.’
‘Ik ben Dat’: er is een mate waarin dit waar is, en in
iemand waarin het Doorgronden werkelijk gebeurd is
kan dit ongestraft gezegd worden. (Hoewel er geen aanleiding al zijn om het te zeggen, en weinig belang om het
te doen.) Dan is er niet langer enige identificatie met de
afgescheiden doener, als de afgescheiden entiteit, het
kleine zelf, het egoïstische ‘ik’. Maar tot dan, en vooral
wanneer men gevorderd is in het intellectueel begrijpen
van de leer, bestaat er een kortsluiting die zich voor kan
doen. Ik verzeker je dat zo lang als er een ‘ik’ is om ‘Ik
ben Dat’ te zeggen, dat dat ‘ik’ het ego is. Zoals Ramana
Maharshi zou zeggen: “Verkeerde ik!” Verwijder het
woord ‘ben’ en de identificatie van het ‘ik’ als afgescheiden ego loopt leeg. ‘Dat is wat het ik is’, brengt het perspectief op de juiste plek, maakt duidelijk wie Subject is
en wie of wat het object is.
Er is niets mis, er mankeert helemaal niks aan dit alles.
Het is allemaal de volmaakte ontvouwing van de totaliteit
in Bewustzijn. Alles wat er is, is bewustzijn, dit gebeurt
allemaal in Bewustzijn, dus kan gezegd worden dat het
Bewustzijn zelf zichzelf met de lichaam-geest-construct
organismen identificeert. Zelfs de basale misvatting, het
opeisen van subjectiviteit door de object instrumenten,
is niet iets dat verkeerd gedaan is en dat rechtgezet moet
worden. De identificatie als een object is eenvoudig wat
er gebeurt in Bewustzijn, en het resulteert in wat we de
droom noemen. Als ontwaken uit de droom zich in het
geval van een lichaam-geest-construct object voor doet,
is er een ophouden van of wegvallen van die identificatie
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als een pseudo-subject, en ook dat is wat eenvoudigweg
gebeurt in Bewustzijn.
Wanneer het Doorgronden zich voordoet en er dit wegvallen van identificatie is, dan is er ook een einde aan het
hele subject/object onderscheid. Er wordt gezien dat er
geen relatie is, geen ‘ik’ en ‘Gij’, omdat zij dezelfde zijn.
‘Ik’ als afgescheiden pseudo-subject heeft nooit bestaan:
en ‘Gij’ is niet een Ander, is wie ‘ik’ altijd al ben.
De eerste leraar die ik over Advaita hoorde spreken
maakte een behulpzaam onderscheid. Zij is Britse, dus
eerst dacht ik dat het slechts een eigenaardigheidje was
omdat de Britten regelmatig voorzetsels gebruiken op een
manier die verschilt van (of, verschilt in, (vert.)) hoe deze
worden gebruikt in Amerika. Toch kan het onderscheid
overal behulpzaam zijn. Als concepten, is er een verschil
tussen identificeren ‘als’ en identificeren ‘met’. ‘Als’ is in
deze context zoiets als een is gelijk (=) teken: als er identificatie ‘als’ een lichaam-geest-construct is, geloof je dat
je dat lichaam-geest-construct bent. Je identificeert je
met het zijn van dat lichaam-geest-construct. Maar identificatie ‘met’ heeft meer betrekking op wat je bedoelt als
je zegt dat je je echt met een vriend identificeert die door
een paar ruige ervaringen gaat. Je denkt niet dat je die
vriend bent, maar je kunt je er nog steeds mee identificeren, zoals we dat zeggen. Er is daar een medeleven, een
kijken door de ogen van je vriend.
In de droom is er een identificatie ‘als’ lichaam-geestconstruct organisme. Bijna alle droomfiguren denken dat
zij dat betreffende lichaam-geest-construct zijn, met hun
eigen afgescheiden bewustzijn en zelf. Dit is het invullen van de rol als subject, te identificeren ‘als’. Wanneer
het Doorgronden zich voordoet, valt dit weg en wat er
overblijft is een identificatie ‘met’ een lichaam-geest279

construct organisme. Je weet dat dit lichaam-geestconstruct niet is wie je bent, het is slechts een object in
het Bewustzijn dat het Ik is. Maar het lichaam-geestconstruct organisme gaat door met functioneren, en er is
een ervaren van het leven door de ogen van dat lichaamgeest-construct organisme. Dat is identificeren ‘met’.
Leraren van Advaita gebruiken soms het beeld van een
chauffeur. Omdat hij toegang heeft tot een mooie auto
en er overal mee naar toe kan rijden, kan de chauffeur
worden misleid tot het denken dat hij de auto is (en zich
dus de subjectiviteit toe-eigenen). Met het Doorgronden,
is er geen chauffeur, alleen en eigenaar/bestuurder die
zich heel goed bewust is van de verschillende functies die
te maken hebben met het bezitten van een auto en van
er een te besturen.
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38.
Een onmogelijk gewicht
“Een persoon is niet een ding of een proces,
maar een opening waardoor
het absolute zich manifesteert.”
– Martin Heidegger
-“God alleen weet; God maakt zijn plan.
De informatie is niet beschikbaar
voor de sterfelijke mens.”
– Paul Simon

D

e totale moeilijkheid kan als volgt samengevat worden: het menselijke object heeft een hap genomen,
groter dan waar het ook nog op kan kauwen; heeft te
veel hooi op de vork genomen. Gewapend met net genoeg
doorstromend bewustzijn en daardoor voorzien van net
genoeg intelligentie om te faciliteren wat het denken
noemt, gelooft het menselijk wezen van zichzelf dat haar
of zijn ‘zelf’ een afgescheiden, onafhankelijk wezen is,
autonoom op zichzelf, dat verantwoordelijkheid van vrijheid en de keuze van beslissingen en handelingen heeft.
Maar weet je, dat is niet zo. Het zogenoemde menselijk
wezen is slechts een object in Bewustzijn, hoezeer het
ook gelooft een onafhankelijk wezen te zijn, hoezeer het
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ook (onbewust) probeert zich de rol van Subject toe te
eigenen.
Hoe kan een object in het spel van bewustzijn, met de
zeer beperkte mogelijkheid van een object, een droom
figuur, een acteur in een film, niet volledig overdonderd worden als het probeert de rol en de verantwoordelijkheden te nemen van Subject, van de dromer, de
scriptschrijver, producer en regisseur van de film? De
menselijke persoon overtuigt zichzelf ervan dat hij bijna
volledige vrijheid heeft en daarom verantwoordelijk is
voor zijn daden. Het ontdekt dat het desondanks doet
wat de bedoeling is in de oneindige uitdrukking van Bewustzijn, en de rol vervult zoals het in het script staat.
“Maar ik bedoelde dat helemaal niet te doen!” “Ik probeer
om een beter persoon te zijn, maar ik merk dat ik dit nog
steeds doe.” “Dit ging niet zo als ik het bedoelde.” “Ik blijf
dit maar doen. Waarom kan ik (er) niet (van) leren?”
Zo veel energie wordt verbruikt met gekijf met zichzelf
vanwege het niet doen van waar het van overtuigd is dat
hij of zij dat zou moeten doen. Zo veel schuldgevoel. En
eenzelfde hoeveelheid energie wordt verbruikt om dat
schuldgevoel te vermijden door iemand anders de schuld
te geven van het niet voldoen aan diezelfde verwachtingen. Het is belachelijk. Het menselijk organisme denkt
dat het God is, en neemt de verantwoordelijkheden van
God, maar heeft slechts de capaciteit van een geschapen
object. Geen wonder dat zovelen zo vaak ontevreden of
zichzelf zijn.
Hoe kunnen zij daar ooit aan voldoen? Het is een onmogelijke constructie. En het lijden dat het menselijk wezen
zichzelf aandoet door de rol van Subject op zich te nemen
is in feite imaginair, en onnodig.
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Het is een heftig geval van verwarde en foutieve identiteit.
Het hele idee dat er zoiets is als een individu, een zelf,
een persoon, een menselijk wezen, is gewoon een kleine,
onschuldige vergissing. Het lijkt dat al deze activiteiten
er zijn, gedachten, emoties, wat schrijvers een ‘stroom
van bewustzijn’ noemen, iets dat de illusie van een zekere continuïteit geeft. Het is deze ogenschijnlijke continuïteit van hersenactiviteit dat je als je’zelf’ beschouwt,
maar dat in feite niet bestaat, er is niet ‘iets’ daar.
Wie je denkt dat je bent, een menselijk wezen, is eigenlijk
veel minder, een droomfiguur, een ogenschijnlijk lichaam
-geest-construct organisme dat functioneert als een doorgeef mechanisme in het zich uitdrukken van Bewustzijn.
Dus wie JIJ werkelijk bent is feitelijk onmetelijk meer; en
alles hiervan, inclusief het leven van het lichaam-geestconstruct ding dat jij denkt dat je bent, is in werkelijkheid het volmaakt ontvouwen, loepzuiver in het pure
keusloze Gewaarzijn dat JIJ werkelijk bent.
II

A

ls de droom het resultaat is van ‘goddelijke hypnose’,
waarom is de hypnose dan niet compleet? Waarom
ontwaakt iemand?
Het Doorgronden is totale genade, helemaal geschenk.
Dat het überhaupt gebeurt, dat wie dan ook zou ontwaken in de droom, is een groots mysterie. Het ego kan
zonder strijd niet opzij gezet worden, we geven onze levens niet gemakkelijk op. De waarheid is dat we, overgelaten aan onze eigen middelen, het helemaal niet zouden
opgeven. Wat is er voor nodig om er van doordrongen te
raken dat het ‘zelf’ dat we nadat we ‘geboren’ waren heb-

283

ben opgebouwd niet echt is, niet bestaat? Soms vereist
het tamelijk drastische maatregelen. Intens lichamelijk
en mentaal ongemak, vaak tot op de rand van lichamelijke dood, schijnt vaak een factor in het ontwaken te
zijn. Niet dat je daar veel aan hebt, veronderstel ik. Maar
nadat ontwaken zich voordoet, wordt dit alles gezien op
een omgekeerde wijze. “Wat het ook moge zijn om je hart
open te breken, en je te doen ontwaken, dat is genade.”
Alsjeblieft, en dit is wat het is. Het ontvouwt zich volmaakt.
Heeft psychologie of therapie ergens een plek in dit proces
van ontwaken?
Het is interessant dat je dat woord gebruikt, want dat is
het verschil. Therapie is een proces, iets waar de droom
figuren in de droom doorheen gaan. Proces en groei en
worden gebeuren alleen in dualiteit; dat is de aard van
dualiteit. Ontwaken is geen proces, het is het ontkiemen
uit de context van proces, van dualiteit.
Maar terugkijkend kan gezien worden dat psychotherapie wel degelijk kan dienen tot het stabiliseren van een
gevoel van zelf tot op het punt waar het veilig wordt of
het zelfs mogelijk wordt het te laten gaan. Een heel erg
onzeker en defensief ego, met een heel erg laag zelfbeeld,
of vol van angst en ongerustheid, zal slechts verder gekrenkt of gepijnigd worden door te vertellen dat het niet
echt bestaat. Dat het slechts een ‘valse verbeelding’ is,
een verkeerd begrepen idee dat vernietigd dient te worden. Ironischer wijze vereist het een sterk ego om deze
boodschap te kunnen horen en zich met het idee te onderhouden.
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Maar om in therapie heen en weer gesleept worden over
de emotionele kolen van het verleden kan een aardige
beproeving zijn, en als je het te serieus gaat nemen zelfs
volledig contraproductief. Vanuit het huidige perspectief
(dat van david carse, (vert.)) is het duidelijk dat het weinig zin heeft om proberen ‘te weten te komen’ wie men
is: dat is slechts het najagen van de wind. Het individuele zelf, waartoe psychotherapie werd ontworpen om te
helpen, is in feite een illusie, en dat is het hele probleem.
Het cruciale inzicht is inzien wie of wat men niet is, en
het is niet waarschijnlijk dat psychotherapie je dáár zal
brengen.
Maar voor ontwaken of na ontwaken, het lichaam-geestconstruct organisme gaat door met te functioneren zoals
het is geprogrammeerd en geconditioneerd: en dus is
het altijd behulpzaam om te weten waar iemands eigen
blinde vlekken zitten. Gewoon te weten waar ze zitten,
zonder te proberen ze ‘te verhelpen’ kan heel erg behulpzaam zijn.24 Maar daar voorbij heeft het niet zoveel zin
om te werken aan het ego (of wat dat betreft, te werken
aan het verkleinen van het ego) omdat het slechts een
hologram of illusie is die feitelijk niet vanwege zijn eigen
daden bestaat.
In Ramana Maharshi’s onderricht is het thema dat
omdat het ego geen werkelijk eigen bestaan heeft, het
verdwijnt of wijkt zodra het licht van zelfonderzoek erop
gericht wordt. Waar je mee achterblijft als de onwaarachtigheid van het ego wijkt, is waarheid. Zo eenvoudig
is het. Dat is wat ontwaken is. “Realiteit is eenvoudigweg
het verlies van het ego.”
Het lijkt er op dat veel mensen ongelukkig zijn en dat therapie, verschillende soorten therapie, dat kunnen verhelpen.
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Nou, natuurlijk. Dat is wat er beschikbaar is: droom
figuren zijn ongelukkig, dus gaan ze in therapie in de
droom om zich beter te voelen in de droom. Het is een
gesloten systeem. Er zijn ook andere manieren om je in
de droom gelukkiger te voelen. Maar in de kern, voor het
geval je dat nog niet had opgemerkt, is ongelukkigheid
inherent aan de droom.25 Het is hoe dualisme werkt, en
er zal relatief geluk en relatieve ongelukkigheid zijn zolang er in termen van de droom gehechtheid is.
In praktische bewoording, negen/tiende of meer van de
ervaren probleem, deze zogenoemde gehechtheid, maar
meer praktisch, ongelukkigheid, heeft te maken met het
gevoel van verantwoordelijkheid. Mensen hechten echt
waarde aan het concept van vrije wil, gaan er zo nodig
vóór liggen, geloven dat zonder dat het leven de moeite
niet waard is. Maar consequent onderzoek legt bloot dat
het slechts een idee is, en op geen enkel punt een eigen
feitelijke ervaring. ‘Oorzakelijkheid’ is zo complex dat je
op geen enkele wijze echt kunt zeggen dat ‘vrije wil’ ook
maar enig betekenisvolle invloed heeft op enige door het
lichaam-geest-construct dat je jezelf noemt uitgevoerde
handeling. Is er werkelijk ook maar één handeling waarvan je zeker kunt zijn, waarvan je kunt bewijzen dat die
alleen van jou was, of nadrukkelijk van jou, of zelfs helemaal niet van jou en niet het resultaat van het onderling
verbonden netwerk van invloeden van genen, omgeving,
opleiding, cultuur, conditionering, historische ‘voorvallen’, ontmoeting ‘kans’, enzovoort? Uiteindelijk kun je dat
niet.
Als dit eenmaal begrepen wordt, is het mogelijk om te
zien dat dat waarvan we denken dat het individuen zijn
geen subjecten zijn, geen beginpunten, maar objecten,
instrumenten waar Bewustzijn, ‘kosmische kracht’, ‘god-
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delijke energie’ door heen werkt of stroomt. Het concept van ‘verantwoordelijkheid’ ontspant dan flink en
verdwijnt. ‘Jij’ bent niet verantwoordelijker voor wat er
stroomt door het lichaam-geest-construct dat je je’zelf’
noemt, dan dat de fluit verantwoordelijk is voor de muziek die door de musicus gespeeld wordt.
En dan is er het besef dat dit tevens geldt voor ieder
ander lichaam-geest-construct. En dus gaat de hele verantwoordelijkheid kikkerdril; schuld, zonde, schaamte,
trots, arrogantie, boosaardigheid, allemaal zo’n beetje het
raam uit. ‘Jij’ ‘doet’ niet de dingen, noch doen de anderen
dat; gebeurtenissen doen zich voor, en ze gebeuren door
lichaam-geest-construct organismen als instrumenten
heen, inclusief door diegene die je jezelf noemt.
Ik weet niet zeker of ik werkelijk kan accepteren dat er
geen persoonlijke verantwoordelijkheid is, maar ik snap
wel dat wat je omschrijft een enorme opluchting zou zijn.
Het is een ondraaglijk gewicht voor het object, het instrument, om te proberen de lading van de beïnvloedende
factor op zich te nemen, die van het subject, de verantwoordelijke, degene die ogenschijnlijk de boel verknalt en
er een zooitje van maakt: het is voornamelijk gek makerij, zoals je kunt zie als je de wereld beschouwt. De enige
redelijk gelukkig en gezonde mensen zijn degenen die
een of andere versie van ‘aanvaarden van wat is’ omarmen, als het ontvouwen in Bewustzijn, zelfs als het de
wat simplistische vorm aanneemt van het ‘Gods water
over Gods akker te laten stromen’. De mensen die er van
overtuigd zijn dat ze de dingen voor zichzelf kunnen en
moeten bepalen, met alle bijkomende implicaties van
persoonlijke verantwoordelijkheid, zijn degene die zichzelf tamelijk diep hebben ingegraven.
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En ja, natuurlijk, de eigen verantwoordelijkheid nemen is
een volwassener begrijpen dan het beschuldigen en verwijten van ieder ander, dus wordt het binnen de droom
onderwezen als een bruikbare strategie voor individuen
en gemeenschappen. Maar uiteindelijk wordt gezien dat
ook dit net zo’n leeg concept is als het concept van het
individu waarop het is gebaseerd.
Er moet hierin wel veel losgelaten worden.
De kern, centraal, niet verder te beknotten leer, gebracht
door een leraar in welke vorm dan ook, wordt eveneens
omvat in die ene zin van de Hebreeuwse geschriften,
“Wees stil en weet dat ik God ben.” Er valt werkelijk niets
te onderwijzen; als men maar werkelijk stil zou kunnen
zijn, is er hier alles wat geweten moet worden. Al het
overige is droom spul, al het andere is slechts kabaal
maken, al het andere is gehechtheid.
Maar zelfs het laten gaan, of stil zijn, lijkt iets waar ik
mee worstel om het te doen, en het onderricht wat ik heb
gehoord is dat men helemaal niets kan doen.
Het idee van het niet-doenerschap is in essentie eerlijk gezegd eenvoudig, maar desondanks is het moeilijk
om er in het begin helder over te praten of zelfs maar te
denken omdat het niet past in onze opzet van taal en
concepten. De Chinezen hebben een uitdrukking, wei wu
wei. Wei is handelen. Wu is het negatieve, dus is wu wei
niet-handelen. Dat brengt ons de basale dualiteit; handelen of niet-handelen. Maar dan is er dit ervaren alternatief van wei wu wei, hetgeen betekent ‘handelen dat geen
handelen is.’ Noch het stilzitten zonder handelen noch
het rondrennen om dingen voor elkaar te krijgen, maar
de ervaring dat de noodzakelijke handelingen (in zichzelf)
gebeuren. De sleutel zit in het idee van wie er handelt.
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Niemand doet het. Het handelen voltrekt zich zonder
doener. Dat is waar taal en concepten zo’n problemen
mee hebben.
Mijn geest (denken, construct) krijgt de vinger er niet achter.
Wiens geest? Welke geest? De ‘jij’ waarvan je denkt dat
die een geest heeft is een illusie, een idee dat we allemaal
geleerd hebben om in te geloven, maar waar van blijkt
dat het geen bestaansgrond en geen realiteit heeft. Dit
wordt helder. Als je er naar kijkt, is er helemaal geen
‘geest’. Wat is de geest? Er bestaat niet zo’n afgescheiden
iets.
Wat er is, wat we allemaal ervaren, is een ogenschijnlijke
min-of-meer doorlopende stroom van gedachten. Dat is
wat we vervolgens ‘geest’ (denken, construct) noemen,
gelovend dat deze gedachtestroom binnen onze schedels
wordt gegenereerd. Dit is wat we geleerd hebben te geloven vanaf dag een; maar kijk naar je eigen ervaring.
Feitelijk weet je dat ‘jouw’ gedachten ergens vandaan
komen. Soms zeggen we: “Ik vraag me af waar dat idee
vandaan kwam!” Waar ze allemaal vandaan komen; Bewustzijn, Bron. De menselijke lichaam-geest-construct
instrumenten zijn geen beginpunten, bronnen van oorsprong. Het zijn geen zenders. Het zijn slechts relaisstations, doorgeefmechanismen voor Bewustzijn. Dat
is waar het onderricht ‘jij bent niet de doener’ vandaan
komt: ‘jij’ kunt nergens de doener van zijn: dingen gebeuren door het lichaam-geest-construct organisme waarvan
jij denkt dat ‘jij’ dat bent.
Als ik niet de doener van de handeling ben, wie is dat
wel?
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Als je het nodig vindt, zou je het kunnen zien als dat de
dingen worden gedaan door Bewustzijn, door de instrumenten van de lichaam-geest-construct organismen.
Maar uiteindelijk is ook dat een projectie van ‘Bewustzijn’ als een wezen, een entiteit zoals ‘God’, die dingen
doet. Vaak wordt gezegd dat het Bewustzijn is, of Aanwezigheid, of Liefde, of de geliefde, handelend of denkend of
ervarend. Het kan geruststellend of inspirerend zijn om
dit te zeggen, maar dit is een poëtisch gebruik van taal
en concepten. Uiteindelijk wordt het idee van welke doener dan ook gelaten voor wat het is.
Uiteindelijk is er geen doener en worden de dingen niet
gedaan, er is slechts het doen. Geen ervarende en geen
ervaring, alleen het ervaren. En dat is wat Bewustzijn is:
Bewustzijn doet helemaal niets, het is alles. Het is allemaal door en door en helemaal onpersoonlijk, zowel in
termen van dat er hier geen persoon als een ‘mij’ is, als
in termen van dat er geen goddelijk persoon is. Dit is de
essentie van non-dualiteit. Er is slechts Alles Dat Is. Dat
is wat Ik Ben. Er is niets anders dan dit, geen ‘ik’, noch
een ‘god’ ergens anders. Alles is IK.
Luister hier naar Wei Wu Wei:
“Alles gezegd en gedaan: 					
Alles is Ik en Ik ben geen ding.
Alle fenomenen zijn objectieve manifestaties. 		
Wat Ik objectief ben,
is de totaliteit van fenomenale manifestatie.
Wat Ik subjectief ben,
is dat alle fenomenen zijn.
Nergens op geen enkel podium,
is er iets persoonlijks.
De notie van iets persoonlijks is niet inherent
en is het hele probleem!”
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39.
Een splinter
“De kraaien beweren dat één enkele kraai
de hemelen zou kunnen vernietigen.
Dit is zeker waar, maar bewijst niets
ten nadele van de hemelen,
want ‘hemel’ betekent precies:
de onmogelijkheid van kraaien.”
– Franz Kafka

I

E

nkele zinnen uit de dialoog in de film, De Matrix:

Morpheus: Ik geloof dat je je op dit moment net een beetje
voelt als Alice (in Wonderland, (vert.)); naar beneden duvelend in het konijnenhol?
Neo: Dat zou je kunnen zeggen.
M: Ik kan het aan je ogen zien. Je hebt de blik van de man
die accepteert wat hij ziet omdat hij verwacht dat hij wakker gaat worden. Ironischer wijze is dat niet ver naast de
waarheid. Geloof je in lotsbestemming, Neo?
N: Nee
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M: Waarom niet?
N: Omdat ik het idee dat ik mijn leven niet onder controle
zou hebben niet fijn vind.
M: Ik begrijp precies wat je bedoelt! Ik zal je vertellen
waarom je hier bent. Je bent hier omdat je iets weet. Wat
je weet, kun je niet uitleggen, maar je voelt het. Je hebt
het je hele leven al gevoeld. Dat er iets mis is met de wereld. Je weet niet wat het is. Maar het zit er, als een splinter in je geest, je wordt er gek van. Het is dit gevoel dat je
naar mij gebracht heeft. Weet je waar ik het over heb?
N: De matrix?
M: Wil je weten wat het is? De Matrix is overal. Overal
rondom ons heen. Zelfs in deze kamer hier. Je kunt het
zien als je uit het raam kijkt of als je je televisie aanzet.
Je kunt het voelen als je naar je werk gaat, als je naar de
kerk gaat, als je je belasting betaalt. Het is de wereld die
je over de kop is getrokken om je blind te maken voor de
waarheid.
N: Wat voor waarheid?
M: Dat je een slaaf bent, Neo. Dat je net als iedereen lijfeigenschap geboren bent. Geboren in een gevangenis die
je niet kunt ruiken of proeven of voelen. Een gevangenis
voor je geest. Helaas kan niemand verteld worden wat de
Matrix is. Je zult het zelf moeten ontdekken. Onthoud; het
enige dat ik aanbied is de waarheid. Niks meer dan dat.
...…
M: Heb je ooit een droom gehad, Neo, waarvan je zeker
was dat het echt was? Stel dat je niet in staat was om uit
die droom te ontwaken. Hoe zou je dan het verschil tussen
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de droom en de werkelijke wereld moeten weten?
…….
N: Dit … Dit is niet echt?
M: Wat is ‘echt’? Hoe definieer je ‘echt’? Als je het hebt
over wat je kunt voelen, wat je kan ruiken en wat je kunt
proeven en zien, dan is ‘echt’ eenvoudigweg het door je
hersenen interpreteren van elektrische signalen.
…….
N: Ik weet wat je probeert te doen.
M: Ik probeer je geest te bevrijden, Neo. Maar ik kan je
alleen de deur laten zien. Jij bent degene die er doorheen
moet.
II

D

e laatste paar jaar ben ik bezig geweest om vrienden, kennissen, mensen die ik tegen kwam in mijn
sjamanische reizen, zelfs mijn therapeut (wat een beetje
gevaarlijk was) te vertellen dat realiteit niet was wat het
zich voorgaf te zijn. Ik zei dat de hele structuur van realiteit me nogal twijfelachtig leek, alsof het nep was, opgetakeld, bedacht. Er waren momenten dat ik a.h.w. in
mijn voetsporen stopte met waar ik mee bezig was, wat
ik ook aan het doen was. Het gevoel was zo sterk. Wat je
weet, kun je niet uitleggen, maar je voelt het. Je hebt het
je hele leven al gevoeld. Dat er iets mis is met de wereld.
Net als een déjà vu gevoel, behalve dat dit een gevoel
was dat ik iets bijna zag: bijna zag door een hologram,
de pretentie, het voorwenden, van wat we de echte wereld noemen. Er was een frustreren, omdat het niet echt
doorkwam, het bleef ontwijkend, een splinter in de geest.
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Dit gevoel werd het sterkst toen ik las over en of ander
wetenschappelijke ontdekking. Een nieuw melkwegstelsel, op de plek waar ze al eerder hadden gekeken en
nooit iets hadden gezien; de geïnterviewde astronoom
zei dat ze er ‘overheen gekeken moeten hebben’. Of een
nieuw subatomair partikeltje om de mesonen en gluons en quarks gezelschap te houden; op een of andere
manier blijven dit soort dingen verschijnen. Ik kon niet
voorkomen dat ik dacht: “Ja hoor, juist.” Te gemakkelijk.
Wat ik mijn zielenknijper vertelde was dat ik overtuigd
begon te raken dat we het op een of andere manier gaandeweg allemaal verzinnen. Ik kon niet goed uitleggen hoe
of waarom, maar het hele gedoe sloeg nergens op, voegde
niets toe, bleef na sceptisch onderzoek niet overeind. Bij
elke regel te veel uitzonderingen, te veel onverklaarde gebeurtenissen en effecten die iedereen, wetenschappers en
dokters, en theologen en leraren en verkoopmensen en
tapijtverkopers allemaal op dezelfde manier veronachtzamen en weg wrijven en met slapjes verklaren afdoen.
Het was deze splinter in mijn geest die me midden in
het Amazone regenwoud deed rondpoelen in het sjamanisme, rare dingen deed doen in gezelschap van de
medicijnman, ronddollend op de rand van ‘hoe definieer
je ‘echt’…. toen het weg viel. Toen ik eindelijk zag wat ik
bezig was geweest te zien.
De waarheid, Wie je Bent, wat ‘echt’ is, is altijd hier; is
hier altijd al geweest. Het is niet iets nieuws dat je hoeft
te leren. Het is eigenlijk compleet en volledig aan ons bekend, zelfs hoewel we er ons er niet bewust van zijn dat
we het beseffen. Dit is de schok van herkenning als het
gebeurt: volledige bekendheid. Natuurlijk, dit is altijd al
zo geweest! Meer dan bekend. Deze waarheid is dat dit is
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wat het dichtste bij je ligt: bekender en intiemer dan wat
je dan ook over jezelf gelooft of ‘weet’.
Toen ik een keer in Bombay was kwam ik op een avond
terecht in een bijzonder klein gat-in-de-muur winkeltje
in het oude fort gedeelte van de stad. Donker, smoezelig,
antiek, en het winkeltje was gespecialiseerd in allerlei
soorten oud Indisch handwerk. De eigenaar ontmoette
me bij de deur met de klassieke oosterse gastvrijheid
van een handelaar bij een klant in vooruitzicht. Er werd
me een stoel aangeboden, een kop hete chai, en hij en
zijn assistenten gingen maar door met een hele parade
aan sandelhouten snijwerk, bronzen gietsels, beelden,
tapijten, zijden shawls, bijouterieën, meubels, doosjes,
schaakspellen, rekenmachientjes, schilderijen, goden,
godinnen, boeddha’s.
Een bijzondere specialiteit van het huis waren de gesneden houten kamerschermen. Bestaande uit verschillende
panelen, elk 45 cm breed bij 180 cm hoog, zaten vier of
vijf van deze panelen aan elkaar gescharnierd. De een
na de ander, werden deze takhouten schermen voor me
opengevouwen en ze waren betoverend. Iedere centimeter
van ieder paneel was op indrukwekkend ingewikkelde
manier uitgesneden, helemaal door het 1,6 cm dikke
hout heen, helemaal open ook, zodat de lucht er door
heen kon. Dat is immers waarom het ‘schermen’ heten.
Toen ik het houtsnijwerk van een van de schermen bestudeerde, ontdekte ik dat hoe dichter ik keek hoe meer
ik zag. Het was verbazingwekkend. Er was een olifanten
karavaan, het paleis van de Koning, tijgers in het oerwoud, de grootse Ganges rivier, sadhus, tempels, naakte
vrouwen, optochten, het hele leven van Boeddha, de
mythe van Heer Ganesha, Prins Arjuna in de strijd, nog
meer naakte vrouwen, Shiva die de wereld tot bestaan
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danste, en zo door en door, de hele geschiedenis van India, van de wereld, van het universum.
Het houtsnijwerk scherm had een poos mijn complete
onverdeelde aandacht. Uiteindelijk, begon ik me op de
grenzen van die concentratie, van iets anders bewust te
worden, iets van waar ik me tot op een bepaald niveau al
bewust van was maar geen aandacht aan had besteed.
De winkeleigenaar en zijn helpers waren nog steeds aan
het werk, rondhollend, met spullen sjouwend: “En we
hebben ook nog..”, “Voor U deze speciale prijs…”, “Alstublieft, meneer, als u hier naar zou willen kijken..”. Ik
zat op de stoel, had nog steeds een halve kop zoete thee
in m’n handen, naar voren leunend naar het scherm dat
een halve meter verder voor me stond, het prachtige uitgesneden landschap in me opnemend toen ….
…. Hop. Mijn focus veranderde, plotseling keek ik door
het scherm. In feite werd het scherm en het hout gesneden universum dat ik bezet had plotseling vaag en korrelig, half doorzichtig: ik keek er doorheen, voorbij naar….
Nou, hier houdt de vergelijking op, omdat wat ik zag de
rest van de winkel was, met z’n enthousiaste personeel
dat bezig was rozenhouten panelen en bronzen graveerwerk op te stapelen.
Maar niettemin. Hop. Een heel eenvoudig iets, een heel
gewoon iets. Het ineens van het doorzien van de sluier.
Naar de achtergrond, het substraat. Naar wat er altijd is,
en uiteindelijk ‘echt’ en waar, maar niet waargenomen
omdat onze focus was opgepropt tot in een scherm, op de
wereld die je over het hoofd wordt getrokken om je blind
te maken voor de waarheid, Een gevangenis van de geest.
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Wat er altijd is, Wat Is, Wie je werkelijk bent, is precies
de achtergrond, het milieu, waar het nep hologram, de
matrix, het maya, in bestaan.
Toen ik nog op het seminarie theologie studeerde was
er een Christelijke theoloog, misschien Paul Tillich, die
de boot deed schommelen door in de richting van ‘God’
te wijzen, niet in persoonlijke zin, maar in de zin als ‘de
grond van ons bestaan’. De achtergrond, het substraat,
Teillard de Chardin’s milieu divine, waarin al dit andere,
inclusief wetenschap en filosofie en goden en bomen en
gedachten en mensen en bergen, allemaal ogenschijnlijk
bestaan.
Je hebt de blik van een man die aanvaardt wat hij ziet
omdat hij verwacht zo meteen wakker te worden. Ironischer wijze is dit niet ver bezijden de waarheid. Wie je
werkelijk bent weet dat je in slaap bent en verwacht zo
meteen wakker te worden.
Maar geen enkele hoeveelheid onderricht of studeren of
praten of luisteren of proberen of oefenen kan dit bewerkstelligen. Dit is het onderricht van alle meesters en
ook mijn eigen ervaring: niemand kan verteld worden wat
de matrix is. Je moet het zelf zien te ontdekken. De ‘hop’
in het veranderen van focus kan niet onderwezen worden, het kan zelfs niet eens worden gedaan: het dient te
gebeuren.26
Dit is de consequente boodschap van de mystici van alle
tradities: men kan de poorten van de hemelen bestormen, maar er is geen garantie, geen formule, geen oefening die verzekert dat ze zullen openen. Daartoe is er
alleen de onverdiende genade, en de bereidheid om door
geluk te overvallen worden, gezegend te worden met een
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totale leegte van het zelf, met het Zijn Bewustzijn Geluk
zijn dat je reeds bent.
III

L

uister. Onder de menselijke wezens wordt gezegd dat
elk individueel menselijk wezen verlichting kan bereiken. Welnu, binnen de context waarin het gezegd wordt,
is het ongetwijfeld waar. Het vertelt je echter absoluut
niets over verlichting – omdat dat precies is wat verlichting betekent: de onmogelijkheid van het bestaan van
enig individueel menselijk wezen.
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40.
Stille uitbreiding
“Het is pure stilte.
Dat is de vorm van je oorspronkelijke geest.
Je eigen natuur is voornamelijk
zuiver en buitengewoon stil.”
– Hui Hai
-“Geest is Boeddha.
Geen geest, geen Boeddha!”
– Basho

H

et uiteindelijke Doorgronden is meer een zien en
weten dan een begrijpen.
En het bevredigt alle vragen,
hoewel ze die niet beantwoord.
Antwoorden worden even irrelevant
als de vragen zelf;
beiden stoppen in het zien.
Oordeel niet over het vragen of het verlangen,
het zoeken of de droefenis,
het ongeduld of de weerstand,
de opening of het laten gaan.
Het is allemaal de volmaakte ontvouwing zoals het is:
kijk slechts en weet dat je dat niet bent.
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Jij bent Liefhebbend Gewaarzijn waarin dit alles oprijst.
Jij bent de Stille Mededogende Ruimte waarin het leven
waarvan jij denkt dat jij dat bent
zich ontvouwt.
Deze Stille Uitbreiding van Aanvaarding
tussen de gedachten door is Alles Dat Is.
Dat is Wat Jij Bent.
Laat de Liefde die de Stilte is die Jij Bent
Je omarmen.
Je overkomen.
Svaha!
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41.
Omringend zicht
“Als iemand me vraagt wie ze zijn
of wat God is
glimlach ik vanbinnen
en fluister ik tegen het Licht:
“Daar ga je weer, te pretenderen.””
– Adyashanti

M

isschien is een reden dat het Doorgronden zich niet
vaker voordoet gelegen in het feit dat het te eenvoudig is, te dicht bij huis, te subtiel. Al het zoeken is in de
andere richting, naar iets anders, iets grootser. Bedenk
dit: een gewoonlijk reactie op het zich voordoen van het
Doorgronden is gelach. Een gebruikelijke reactie is: “Oh,
dat!”. Voor je neus, waar het je het meest vertrouwd is,
maar waar overheen gekeken wordt omdat het zoeken
een iets anders betrof, een iets er voorbij. Dat is waarom
het vinden ligt in het stilstaan, in de stilheid. “Wees stil
en weet dat ik God ben.” Je natuurlijke staat. Subtiel.
Het is zoekgeraakt, overheen gekeken zodra er constructieve beweging, direct zoeken, actief denken is, maar allesbehalve diepe stilheid.
Een metafoor. In de retina van je oog zijn er twee soorten cellen: kegeltjes en staafjes. De kegeltjes liggen in
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het centrum van de retina; wat zich in het centrum van
je gezichtsveld toont wordt op hen gefocust, en zij registreren schakeringen van het licht en, vooral, kleur. De
staafjes zijn talrijker en liggen rond de randen van de
retina, en zij registreren de grenzen van het gezichtsveld,
geven je zicht op de periferie van wat je ziet. Zij maken
geen onderscheid in kleur, kunnen alleen zwart en wit
onderscheiden, maar hebben meer zicht op contrast dan
de kegeltjes. Dat is waarom de staafjes belangrijk zijn
voor zicht in het donker, en dat verklaart een raar fenomeen, dat het nachtzicht beter is in het perifere gezichtsveld.
Tijdens nachtelijke wandelingen in de bossen van Vermont, ontdekte ik op jonge leeftijd, dat wat je kon doen
in het duister, wat je kon zien, afhing van hoe je keek.
Herhaaldelijk kon je een beweging zien in het perifere
gezichtsveld; het er naartoe draaien om te kijken, gaf
slechts duisternis te zien. Uiteindelijk leert men om niet
te draaien, niet direct te kijken, maar om het in je perifere zicht te houden, tot op een punt waarop je er bijna
niet naar kijkt. Dat is wanneer je het ‘t beste kan zien.
Subtiel. Het is zoekgeraakt, overheen gekeken zodra er
constructieve beweging, direct zoeken, actief denken is,
maar allesbehalve diepe stilheid. Focus erop, en het is
weg. Al het gepraat, al het vragen stellen, boeken lezen,
mediteren, denken, focussen, zoeken, is allemaal contraproductief omdat het in de verkeerde richting duwt,
gedoe veroorzaakt, turbulentie en ruis. Net zoals er wei
wu wei is, wordt het handelen dat geen handelen is,
handelen dat niet gewild is, onwillekeurig gadegeslagen
als spontaan gebeurend: dus is er ook een zien dat geen
zien is, een zien dat ongezocht gebeurt, zonder te kijken.
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Slapend in de droom, zijn de dagelijkse activiteiten als
kijken zonder werkelijk te zien. Waar om gevraagd wordt,
is het zien zonder te kijken, het zien dat gebeurt zonder
dat er iemand is die kijkt.
De poëzie van Rumi en Hafiz, van Kabir en Tagore, gaan
allemaal hierover, over het zijdelingse zien, dat een stille
rustige opening creëert waarin de subtiliteit, die in het
direct zoeken gemist zou worden, zichzelf kan presenteren.
“Wens geen eenwording!					
Er is een dichtbij voorbij dat…			
Wordt op zo’n manier verliefd
dat het je bevrijdt van iedere verbinding			
Liefde is het licht van de ziel,
de smaak van ochtendgloren;				
geen ik, geen wij, geen wezenlijk opeisen…		
Als ogen in de stilte, tranen, gezicht:			
liefde kan niet verwoord.”
(Rumi)
Kan niet verwoord, omdat het zeggen direct kijken is. Het
is het Observeerder Beginsel achterste voren. Je ware
natuur, Wat Is, is zuiver Subjectief Gewaarzijn. Wordt
dus een observerende die probeert het te vinden, probeer
er naar te kijken, probeer de blik in een object te richten,
en je zult het nergens zien want als object is het er niet.
Zuiver Gewaarzijn waarin alles oprijst is wat je alreeds
bent: hoe kan het ooit gevonden worden? In het stille Stil
Zijn wordt dit geweten.
De enorme omvang van het misvatten, het verkeerd
begrijpen, is verbazingwekkend. Daarom is er gelach als
het zien er eindelijk is: het is zelfs niet zoiets alsof we
er dichtbij zijn. Het hele menselijk avontuur, vanaf het
dagelijks leven, dagelijkse gedachten en handelingen, tot
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filosofie en theologie, psychologie en sociologie, biologie,
natuurkunde, geschiedenis en politiek, is het allemaal
gebaseerd op een volledig foutieve vooronderstelling die
er klaarblijkelijk wijd en zijd, blijmoedig naast zit.
Alleen in het niet-handelen kan er iets belangrijks gebeuren. Dit is de betekenis van Krishna’s waarschuwing
in de Bhagavad Gita om “wakker te zijn naar waartoe de
wereld in slaap is en in slaap te zijn naar waartoe de wereld wakker is.” Stil te zijn in Stil Zijn, niet te handelen,
gewaar, is het enige wat de tijd niet verdoet.
Wacht even. Hoe zit het met het onbewuste?
Het onbewuste wat?
Wat het onderbewuste wordt genoemd. De onderbewuste
geest, het onderbewuste zelf.
Dit is wat ik bedoel dat alles is gebaseerd op een foutieve
vooronderstelling. Als je het wijd en zijd omarmde maar
ongefundeerde geloof in een individueel zelf eenmaal
aanvaardt, kun je aan het werk en die geest verdelen in
een willekeurig aantal bewuste en onderbewuste en onbewuste en bovenbewuste delen en hele wetenschappen
ontwikkelen om met elk daarvan om te kunnen gaan.
Maar daarmee ren je als een gek een doodlopende straat
in27. Het houdt jou en iedereen die je kent in de droom
generaties lang bezig, maar het zal nooit ergens toe leiden. 					
Maar als ik inspanning lever om de onbewuste redenen
bloot te leggen waarom ik de dingen doe die ik doe of me
voel zoals ik me voel, lijkt het erop dat ik verbinding maak
met een niveau dat reëler en betekenisvoller is, het onder-
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bewuste niveau, dat, wat het meer oppervlakkige bewustzijn drijft en motiveert.
Zeker. En dit te doen kan leiden tot een hoger niveau van
functioneren van het lichaam-geest-construct organisme,
als de werkende krachten daarin worden begrepen.
Ja. Vast en zeker.
Ja. Maar dit is allemaal in de droom, binnen het bouwsel
van de geest waar in de fenomenen van lichaam-geestconstruct organismen, en het individuele zelf, en die in
de verschillende niveaus verdeelde geest een ogenschijnlijke realiteit hebben. In deze droom zijn er zaken die als
aangenaam worden ervaren en er zijn zaken die als pijnlijk worden ervaren. Als een van de droom figuren een
nare kindertijd heeft gehad, kan veel van het zogenaamde latere leven van dat figuur ongelukkig zijn. Als men
door een succesvolle therapie gaat, kan wellicht een deel
van dat leven gelukkiger zijn. Er zijn veel dingen in de
droom, die, als ze zich voordoen, een deel van de droom
minder onplezierig maken. Als het figuur op kookcursus
gaat, zou het de kans kunnen krijgen om te genieten van
beter voedsel dan van ingeblikte bonen. Als het naar een
congres gaat en nieuwe denk- of handelswijzen leert, zal
de droom op een nieuwe manier ervaren kunnen worden, die het droom figuur beter zou kunnen bevallen.
De wereld is vol van mogelijkheden om je ervaren van de
droom te verbeteren, van triviaal tot buitengewoon waardevol en bruikbaar.
Maar niets van dat alles heeft ook maar iets te maken
met waar we het hier over hebben. We spreken hier niet
over het verbeteren van je ervaren van de droom. We
spreken hier over het doorzien van de droom van wat
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het is: een mentaal bouwsel, een door de geest opgewekt
fantasie, een projectie die we de ‘geest’ noemen, maar die
in feite niet bestaat, bewust noch onbewust.
Wat bedoel je met dat de geest niet bestaat?
Welke geest? Wat is het dat jij je ‘geest’ noemt?
Nou, ik zou het er wel mee eens kunnen zijn dat er niet
zoiets is als een ‘ding’ dat de geest genoemd kan worden.
Het is geen orgaan omdat ik denk dat het door het hele
lichaam heen is en niet alleen in de hersenen, maar dat
het het geestes deel is van het lichaam-geest-construct
organisme.
Dus in plaats van een ding, zou je de geest een functie
noemen?
Oké, de denk functie, de redeneer functie, en meer dan
dat; er zijn intuïtieve en andere dingen die onderbewust
gebeuren, die zijn ook geest.
Ik ben het er mee eens dat er in deze lichaam-geest-construct organismen een functioneren is. Er is een fysiek
functioneren en er is een mentaal functioneren. Fysiek
functioneren wordt ervaren als verschillende soorten lichamelijke activiteit. Mentaal functioneren wordt ervaren
als gedachten en mentale activiteit. En het is vanwege
deze activiteiten, die de Boeddhistische traditie de skandhas noemt, de denkprocessen, de zintuigprocessen, en zo
voort, het functioneren van het lichaam-geest-construct
organisme, dat er een aanname wordt gedaan dat daar er
iets, iemand is die deze dingen doet. Maar dat is een ongefundeerde aanname. Waar te nemen dat de skandhas
ontdaan zijn van een individu de ze doet, is ontwaken.
Alles wat er is, is Bewustzijn. Er is een ogenschijnlijk
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functioneren van Bewustzijn in en door deze ogenschijnlijke lichaam-geest-construct organismen, maar die als
zodanig niet als afgescheiden entiteiten bestaan.
Dat is waarom we dit de droom noemen; alles, inclusief het lichaam-geest-construct organisme dat je jezelf
noemt, bestaat niet als iets afgescheidens op zichzelf,
maar slechts als een ogenschijnlijk functioneren in
Bewustzijn. Er is geen afgescheiden zelf of geest, alleen
droom figuren in het Zelf of Bewustzijn, er is slechts
één denken dat gebeurt in dit ogenschijnlijk organisme,
in deze droom figuren. Dit ervaren we. We ervaren dat
gedachten gebeuren; maar de aanname dat zij in deze
hoofden ontstaan in iets dat we de geest noemen is een
niet voor de hand liggend stap. Het is de basale misvatting van waaruit al het andere, alle dualiteit, alle illusies
van afgescheidenheid, alle samsara, volgt.
Dus dit….. (pauze) Wacht. Wat ik nu zeg, op dit moment,
zeg ik niet zelf, komt niet uit deze geest?
Precies.
(pauze)… Oké, jij blijft dit een droom noemen. Ik begrijp de
analogie, het is eenvoudigweg een realiteit, maar ik snap
niet hoe het werkt.
De waarde van de droom analogie is dat het een idee
geeft van hoe het is dat fysieke realiteit, de realiteit waar
iedereen het over eens is, in de grond niet waar is, maar
ook toch op een bepaalde manier wel waar. De analogie
betreft hoe we over onze slaapdromen denken. Als je iets
gedroomd hebt toen je ‘s nachts sliep, zou je als je wakker wordt niet zeggen dat wat er in de droom gebeurde
ook ‘werkelijk’ gebeurd was; het was maar een droom.
Aan de andere kant was het een ‘echte’ droom; als je
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iemand zou vertellen over de droom die je werkelijk had,
ben je niet aan het liegen of verzinnen, je hebt die droom
werkelijk gehad. Wat we bedoelen met te zeggen dat de
droom niet echt is op de manier waarop consensus realiteit waar is, is dat de droom niet onafhankelijk op zichzelf bestaat zoals andere objecten dat doen: het bestaat
alleen als droom van degene die hem gedroomd heeft.
Wat ik je nu zeg is dat dit het geval is met alles waarvan
je denkt dat het realiteit is, met wat we de consensus
realiteit noemen, waarover de mensheid het over het
algemeen over eens is dat het echt is. Het is niet waar
zoals je denkt dat dat het is: het is slechts een droom in
Bewustzijn. Het heeft een bepaalde realiteit, jawel, het
bestaat op een bepaalde manier. Alles wat er is, is Bewustzijn, en dit bestaat in Bewustzijn als een uitdrukking van Bewustzijn, dus heeft inderdaad het een bepaalde bestaansvorm. Maar het bestaat niet op zichzelf,
onafhankelijk, het is er slechts als een uitdrukking, een
projectie van bewustzijn, de ultieme dromer, het heeft
geen andere bestaan dan dat.28
Een andere vergelijkbare analogie die nog niet zo lang
meedoet is het hologram. Een hologram is echt slechts
een illusie teweeggebracht door een straal van samenhangend licht. Toch heeft een zeer geraffineerd hologram
de potentie om te lijken en te klinken en op andere wijze
heel ‘echt ‘te lijken, zo echt als fysiek echt, zodat je met
het hologram interactief zou kunnen zijn alsof het een
werkelijk persoon was, die er natuurlijk niet zou zijn.
Ja, maar een hologram zou niet echt kunnen lijken, want
het is niet substantieel; je zou je hand er door heen kunnen doen of er door heen lopen, bijvoorbeeld. Maar dat is
waarom ik zeg dat ik niet snap hoe het werkt; ik geloof
niet dat jij of die muur dromen zijn of hologrammen, omdat
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die erg substantieel zijn; daar kan ik niet doorheen lopen.
Precies, dus vraag ik je, onder welke omstandigheden
zou een hologram erg substantieel lijken? Of anders gezegd, aan wie zou een hologram als massief verschijnen?
Een ander hologram…
Precies.
Ik…. (lange pauze)
Neem de tijd.
De … (pauze) Het spijt me. Ik geloof dat ik mijn trein-vangedachten even kwijt ben.
Verblijf maar een poosje in die ervaring. Ontspan, probeer er niet mee te worstelen, wees een minuutje stil.…
(pauze). Kun je me vertellen waar we het hier overhebben?
Uhm… Advaita, non-dualiteit.
Wat was het laatste wat je zei voordat je de gedachten
trein kwijt was?
Ik ben bang dat daar even alles gewist is.
Dat is prima. Beetje gedesoriënteerd?
Ja, Het gaat wel, maar het was absoluut raar.
“Dan, als een vreemdeling, heet het welkom!” Blijf even
bij de desoriëntatie voor het je ontglipt. Proef het, krijg er
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voeling mee. Dit is heel erg mooi. Dit is feitelijk waar je
naar op zoek bent, zonder je dat te realiseren.
Het laatste wat je zei voordat je het kwijt was, was het
herkennen van de mogelijkheid dat dit allemaal echt
lijkt, alleen omdat jij als ‘jezelf’ ook niet echt bent. Je zei
dat alleen een ander hologram het hologram als substantieel of echt zou zien. Het idee kwam in je op dat ‘jij’ misschien slechts een hologram bent.
Oh, inderdaad…
Welnu, als je dat niet als een serieuze mogelijkheid zou
opvatten, dan zou het slechts een interessant idee lijken
en zou je er zonder moeite door heen hobbelen. Maar
omdat wat er nu gebeurt, het ego, dat in elkaar gezette,
opgebouwde gevoel van een individueel zelf, geconfronteerd werd met de reële mogelijkheid dat wat jij altijd
dacht dat ‘jij’ dat was, dit lichaam-geest-construct apparaat, functionerend in de wereld, in werkelijke zin op
geen enkele wijze bestaat als iets waars, maar slechts als
een hologram, een projectie, een droom, en het ego kan
hier niets mee, dus haakt het af.
Dit is het verschil tussen intellectueel begrijpen, waarin
deze ideeën opgevoerd en besproken worden, en het dieper gaande Doorgronden, waar het naar een ander niveau gaat, en waar het ego, het idee van een individueel
zelf, wordt opgeblazen, vernietigd. Ongetwijfeld geeft dat
wat desoriëntatie, toch? Het ‘idee van een zelf, het ego’ is
de hele tijd bezig de boel onder controle te houden, en te
proberen je weg te houden van deze momenten van desoriëntatie waarbij de bodem er uit zakt en het niet weet
wat het moet doen.
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Dit is zo prachtig. Dit is wat ik bedoel als ik het heb over
het stellen van de gevaarlijke vraag, de vraag die je leven
zou kunnen beëindigen. Dit idee dat deze ‘jij’ niet echt is,
slechts een gedachte is, slechts een projectie, deed je stil
staan. Daarom raadde ik je aan het gevoel van desoriëntatie te proeven. Leer het kennen, wees er niet bang voor,
heet het welkom. Je zult er weer naar terugkomen.
Die plek waar het ego volledig is gedesoriënteerd is waar
je naar op zoek bent. De Zen oefeningen van meditatie
op onoplosbare koans, bijvoorbeeld, is ontworpen om de
ego/geest naar juist die plek te brengen waar het niet
mee uit de voeten kan, en leeg wordt. In plaats vanuit die
plek weer terug te stuiteren, terug naar het vertrouwde,
zul je dat op een dag niet meer doen.29 Zul je daar blijven, dieper vallen, doorbreken naar de andere kant. Dan
zul je niet meer terug gaan. Dan zul jij er niet meer zijn.
Zal het volstrekt duidelijk zijn dat er helemaal geen geest
is, helemaal geen zelf is, helemaal geen ‘jij’, er helemaal
geen deze of andere kant is, helemaal niets om naar terug te keren. Dat is wat ontwaken genoemd wordt.
Natuurlijk is het niet de bedoeling om te proberen jezelf
te desoriënteren. Dat is weer de voorschrijven/beschrijven drogeredenering. Dit beschrijft eenvoudig wat er gebeurt, niet iets dat je kunt doen. Je kunt het niet veroorzaken. Verwelkom het slechts als het komt.
Het klinkt allemaal wel een beetje eng, eigenlijk, van dat
ik mijn geest zou kunnen kwijtraken.
Je hebt geen geest om kwijt te raken. Je zult slechts het
misgevatte idee dat je er een hebt kwijtraken. Maar eng,
jazeker. Dat is het ego, het gevoel van een individueel
zelf te zijn, dat het eigen lot wil bezegelen en niet heen
wil naar waar het niet meer de baas is. Dat is waarom ik
soms zeg dat je wordt overgelaten aan je eigen middelen,
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niemand zou dit kiezen. Het ego kan niet kiezen voor de
eigen vernietiging. Gelukkig mag jij het zeggen.
We zijn allemaal geconditioneerd om op dit punt bang
te worden en ons zorgen te gaan maken over het krankzinnig worden. Als je over de grenzen van de bijna universeel geaccepteerde parameters van de droom, van de
consensus realiteit, heenstapt en het werkelijk ‘buiten
de kaders’ denken oprijst, van buiten Plato’s grot, is het
goed mogelijk dat er psychologische pijn en turbulentie
wordt ervaren. En ook zal verder iedereen in de droom
denken dat je nogal raar doet. Maar geloof me, de plek
die werkelijk knettergek is die waar je nu bent, gelovend
dat je afgescheiden bent, niet wetend wat je ware natuur
is, denkend dat je dit ding bent, niet beseffend dat Jij Alles Dat Is bent, het zuivere keusloze Gewaarzijn waar dit
alles in verschijnt; het Zijn van Bewustzijn, Gelukzaligheid, Opwellend.
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42.
Dromen binnen dromen
“Niets dat je kunt verklaren bestaat.”
– Robert Adams
“Bewustzijn is een enkelvoud,
waarvan het meervoud onbekend is.”
– Erwin Schroedinger

O

p deze bladzijden wordt veel gebruik gemaakt van de
analogie van de droom. Te zeggen dat het wakende
bewustzijn, alsook de wereld die verschijnt als ‘echt’ feitelijk meer een droom is, is gebruikmaken van een metafoor. Die gaat hand in hand met de metafoor van ontwaken. Beide worden gebruikt om te duiden in de richting
van het Doorgronden. Maar wanneer ze letterlijk worden
genomen kunnen ze een eigen leven gaan leiden en aanleiding geven tot gedachten over hoe men in de droom
kan ontwaken, wat niets anders is dan een verlengde en
nogal nutteloze omleiding.
In traditionele Advaita wordt er een conceptueel onderscheid gemaakt tussen de drie staten van bewustzijn, en
vervolgens het Bewustzijn dat boven of voorbij de andere
drie is en dat deze drie staten van bewustzijn waarneemt.
De drie staten zijn de wakende staat, die beschouwd
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wordt als de minst bewuste staat of diepste stupor (een
geestelijke hersentoestand waarbij sprake is van een
sterke vermindering of totale opheffing van het bewustzijn en, (vert.)); en de droom staat; en het bewustzijn
dat er is in diepe slaap en dat, hoewel wellicht ironisch
klinkend voor de meeste westerlingen, wordt beschouwd
als de helderste, de zuiverste, de meest ‘wakkere’ van
de drie. En dan is er Bewustzijn dat zich de drie staten
gewaar is en ervaart, het Bewustzijn waarin al deze drie
staten, wakende, droom en diepe slaap oprijzen.
Het gaat hier om een omgekeerd gewaarzijn: des te dieper men gaat in wat het Westen ‘onbewust’ noemt, ziet
het Advaita model dat als meer bewust. Wat het Westen
ontwaken noemt, ziet Advaita als het meer onbewust
worden.
Omdat het westerse model helemaal geprogrammeerd is
naar ons denken, wordt de wakende staat een zodanige
prioriteit en waarde een toegekend, dat de andere staten
alleen waarde krijgen als ze geïnterpreteerd worden binnen de context van het wakende bewustzijn. Dus gaat de
Westerse psychologie over het ‘bewust’ maken van het
‘onbewuste’; dat wil zeggen, herkend en geïnterpreteerd
door de wakende (denkende) geest. Het Advaita model
ziet dit als een teruggang, als een simplificering van de
‘hogere niveaus’ van bewustzijn op zodanige manier dat
het voor het ‘laagste niveau’ benaderbaar en toegankelijk
wordt.30
Dit Advaita model van bewustzijn wordt door James
Carse in Breakfast at the Victory: The Mysticism of Ordinary Experience onderzocht. (Carse is hoogleraar Religie
aan de universiteit van New York en, zover ik weet, geen
familie. Maar met zo’n naam, wie weet? Who Carse?).
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Bij het spreken over het bewustzijn waarin de wakende,
droom en diepe slaap allemaal oprijzen, stelt Carse dat:
“.. terwijl de diepste staat niet direct gekend wordt
door de andere bewustzijnsniveaus, is ieder level
van de andere niveaus volledig aan haar bekend.
Met andere woorden, zelfkennis is niet het weten
wie of wat het ware zelf is; het wordt door dat
ware zelf geweten.”
Dromen, en ook andere berichten vanuit wat het onbewuste of onderbewuste wordt genoemd, zijn voor de wakende staat vaak erg vreemd, precies omdat ze niet in de
‘wakende realiteit’ passen. Het wakende bewustzijn moet
de droom vervolgens interpreteren om het betekenis te
geven in het licht van wat het accepteert als ‘de realiteit’.
“Op die manier wordt de droom eigendom van het
wakende ik, en trekt het diepere bewustzijn dat aan
het werk was zich terug in het verborgene.
De gebruikelijke manier van het interpreteren van
een droom is haar inhoud te vertalen in termen die
aan het wakende ik bekend zijn. Als we het Hindoes
inzicht in bewustzijnsniveaus zouden volgen, zouden we dit proces omdraaien. We zouden ons afvragen wat het dromende ik weet over het wakende ik
dat het wakende ik niet over zichzelf kan weten.”
Merk alsjeblieft op dat het duidelijk is dat Carse de drie
niveaus van ‘bewustzijn’ hier ziet als ‘staten’ die toebehoren aan een individueel ‘zelf’, en dat hij de ‘Hindoe’ of Advaita traditie hier in overeenkomst mee interpreteert. Hij
lijkt zelfs te refereren naar een uiteindelijk bewustzijn,
Alles Dat Is, als een vierde, ‘diepste staat’ van individueel
bewustzijn. Enigszins ironisch, is dat precies de manier
van analyseren waarin de ‘wakende staat’ zich voltrekt,
om alles wat een vreemde maar intrigerende leer lijkt in
het gareel te brengen met wat de wakende staat gelooft;
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in dit geval het geloof in afgescheiden individuen, allen
met hun eigen niveaus van ‘bewustzijn’.
Niettemin is het punt waar het hier om gaat, mutatis mutandis (nadat veranderd is wat veranderd moet worden)
dat dit een bruikbaar inzicht is. Herinner je (Sri Nisargadatta) Maharaj: “Precies het idee dat je voorbij de droom
kunt gaan is illusoir.” Het wakende staat bewustzijn kan
nergens heen; het wakende bewustzijn is de droomfiguur. Het hoort thuis in de droom.
‘De droom is niet je probleem.’ Wie je werkelijk bent is
niet de droomfiguur, niet het wakende bewustzijn, niet
een staat, zelfs geen ‘hoger’ zelf’ van dieper maar nog
steeds individueel bewustzijn. Beter gezegd ben je in werkelijkheid Alles Dat Is, Bewustzijn, het Absolute; waarin
de slapende droom, en de wakende droom, en de droomloze staat allemaal verschijnen.
Bewustzijn, Alles Dat Is, kan door de wakende staat die
je jezelf noemt niet direct gekend worden omdat het niet
vertaald kan worden, het kan geen ‘eigendom worden’
van deze droomfiguur. Maar jij, de ‘jij’ die je denkt dat je
bent, is daar volmaakt aan bekend. Het is wat Jij bent.
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43.
Triniteit
“Ik ben aanwezigheid;
Niet, ik ben aanwezig of jij bent aanwezig
of hij is aanwezig.
Wanneer iemand de situatie ziet
zoals deze werkelijk is,
dat er geen individu bij betrokken is,
dat wat aanwezig is Aanwezigheid als geheel is,
dan wordt het moment beleefd
waarop er bevrijding is.”
– Nisargadatta Maharaj

Z

ou je kunnen zeggen dat ieder gevoel of emotie Bewustzijn is dat verschijnt als dat gevoel (bijvoorbeeld
angst of kalmte) of is het eenvoudigweg dat deze gevoelens verschijnen in Bewustzijn? Dezelfde vraag geldt voor
gedachten. Zoals ik het zie, zijn boosheid en medeleven
in essentie niet anders dan de pen die ik gebruik…. Klopt
dat?
Op een bepaalde manier hangt dat als het ware af van
hoe je het atoom wilt splitsen. Op het meest basale
‘meest ware’ niveau is er niets. Ramana Maharshi zei:
“Dat wat er niet is in diepe slaap, bestaat niet.” Alles
wat er is in diepe slaap is dat allereerste Gewaarzijn dat
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zich niet eens gewaar is van het eigen gewaarzijn. Waar
Maharaj naar refereert als je ‘natuurlijke staat’. De Zen
koan over ‘wat was je oorspronkelijke gezicht voordat je
werd geboren?’ verwijst hier naar. Voordat het lichaam is
geboren (en er geïdentificeerd bewustzijn oprijst) en ook
nadat het is gestorven, ben jij ongeïdentificeerd Bewustzijn (Gewaarzijn, Aanwezigheid). Zelfs gedurende het zogenaamde leven van het lichaam, ben je niets anders dan
dat, alhoewel identificatie er toe leidt dat het moeilijk te
zien is. Er is niets anders dan dit Gewaarzijn. Gedachten
doen zich voor in dit gewaarzijn, auto’s doen zich voor in
dit gewaarzijn, nevelen doen zich voor, dromen doen zich
voor, herinneringen doen zich voor, ongelukken doen
zich voor, emoties doen zich voor. Toen hem gevraagd
werden of de goden uit de Hindoe mythologie werkelijk
bestonden, zei Ramana Maharshi dat ze net zo werkelijk
waren als deze wereld. Mythologie en de fysieke wereld
zijn even ‘waar’. Gevoelens, gedachten en pennen hebben
dezelfde ‘werkelijkheid’ – dezelfde ‘onwerkelijkheid’.
De natuurkundigen vertellen ons dat als je maar dichtbij
genoeg kijkt, de fysische ‘realiteit’ helemaal niet materieel is, maar immateriële energie. Het concept waarmee
ik het soms probeer uit te drukken is dat de ‘basale
bouwsteen’ van wat we om ons heen ervaren, inclusief
onszelf en de werelden der materiele dingen en energieën
rondom ons, is waar naar gerefereerd wordt als Ananda
in de Hindoe uitdrukking Sat Chit Ananda. Het Sanskriet
woord Ananda wordt als meest gebruikelijk vertaald met
‘bliss’, en dus krijgen mensen er een eigenaardig idee
over. Maar er gebeurt iets veel ‘groters’ hiermee, en soms
worden er pogingen ondernomen om hier iets over te zeggen. Het is buitengewoon moeilijk om er iets zinnigs over
uit te brengen.
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In het concept van Sat Chit Ananda ligt er een parallel
met het Christelijke mystieke theologie van de Triniteit.
Beide zijn het eens over dat er allereerst een bestaansgrond is, de onbeweeglijke Bron, het Zijn zelf, Bewustzijn
in rust (Gewaarzijn; Sat; ‘de Vader’). Dan, op een onuitdrukbare, onbeschrijflijke manier, is er een beroering,
een beweging, een adem, een draai, een reflectie, iets
van dien aard, binnen het oorspronkelijke onbeweeglijke
Alles-Dat-Is. Dit is de Logos, Bewustzijn gereflecteerd,
dat op zich niet anders is dan hetzelfde Bewustzijn. Het
is Bewustzijn dat zich nu bewust is van zichzelf, en toch
niet verschillend van of afgescheiden van zuiver Bewustzijn: Chit, ‘de Zoon’. Het is wellicht de intelligentie, Wakkerheid, een aspect van Gewaarzijn. Het begin van het
Evangelie van Johannes, (‘In den beginne was het Woord
(Logos), en het Woord was met God, en het Woord was
God; het was daar in den beginne met God’) worstelt met
ditzelfde onzegbare.
Dat is er dus, tot zover. Maar dan is er nog iets anders,
zelfs nog onuitsprekelijker of onzegbaarder. Zowel de
Hindoe als de Christelijke tradities begrijpen dat er op
een of andere (conceptuele) manier meer is. In het Christendom wordt dit ‘meer’ de ‘Geest’ van
God genoemd, die soms omschreven of gedefinieerd
wordt als ‘de Liefde tussen de vader en de Zoon’. Dus
niet iets afgescheidens, maar de Liefde die zich voordoet
in dit moment, Ademhaling, beroering, van Gewaarzijn,
een Liefde zo volledig dat het in zichzelf niet anders is
dan God.
Dit is zuivere Liefde; neutraal, ongeïdentificeerd. De aard
van deze Liefde is dat het niet omvat of opgeslagen kan
worden en dat het uitstroomt uit zichzelf in zichzelf.
Wat ik het opwellen noem. Het morst, loopt over, als het
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ware. Deze Liefde is onvoorstelbaar en er is aarzeling om
er zelfs maar naar te refereren als liefde. Het is kracht,
macht, intensiteit, vrede, glorie, brandende Helderheid.
Totaal en volledig de menselijke ervaring en het menselijk vermogen tot begrijpen overdonderend. Ananda is net
zo pathetisch inadequaat als woord voor ‘liefde’. En zowel
de Christelijke als de Hindoe traditie zijn er vrij duidelijk
over dat deze Liefde of Geest niet iets anders is dan God.
Zijn, Bewustzijn. God of Brahman is Een: Vader, Zoon,
Geest, of Sat, Chit, Ananda zijn slechts toegeworpen concepten in een poging om een omschrijving te geven van
Wat Is. Dit is allemaal conceptueel, de geest worstelend
en zich oprekkend om maar te kunnen begrijpen; er is
geen ‘absolute’ waarheid in deze concepten en uitdrukkingen; het zijn slechts, misschien, bruikbare aanwijzingen.
Toen Maharaj zijn cryptische opmerking maakte over
dat alles uit liefde is gemaakt, dat de hele manifestatie
bestaat en wordt onderhouden door en in en als deze
allereerste absolute Liefde, was dát wat hij bedoelde te
zeggen. Deze opwelling van Ananda God bliss schoonheid liefde dankbaarheid intensiteit macht Geest Stil Zijn
Volmaaktheid Helderheid is ‘energie’: de enige Energie
die er is. Het is Alles dat er is. Het is de energie die fysici
waarnemen als ze op zoek zijn naar subatomaire deeltjes, en detecteren, niet als materie, maar als een energetische explosie. Onderdeel van het visioen in het oerwoud
bestond uit het zien van deze Energie als Opwellend uit
de Bron (en zelfs dit is concept, een glimp van het onuitdrukbare) en stromend, met bakken uit de hemel, als
DIT, wat ervaren wordt in als deze wereld; gedachtes en
dieselmotoren en angst en kikkers en rook en dagdromen
en trottoirs. Dit is wat ik hier probeer uit te drukken:
‘God’ of ‘Liefde’ of ‘Ananda’ of ‘Geest’ is precies datgene
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waar dit allemaal ‘van gemaakt is’; dat is waarom ‘dit’
niet anders is dan ‘dat’, dat IS, daar is het van gemaakt.
Een andere denkwijze om te kijken naar de Sat Chit
Ananda Triniteit is je te realiseren dat alles wat er is, Bewustzijn is, Chit. Bewustzijn in rust, in stille gerustheid,
is Sat. Bewustzijn in beweging, in activiteit, opwellend, is
Ananda. Het is allemaal dezelfde, allemaal één.
Dus dit is je ‘essentie’ of ‘Alles dat is’. Het kan alleen Alles Dat Is zijn als het alles is dat er is. Dus wat er dan
ook uit ziet als iets anders, is het dat niet, het is het.
Dus is daar Tony Parsons, bijvoorbeeld, wijzend naar een
naar een kussen dat op de grond valt, zeggend: ‘dit is
het’. Dat is de hele boodschap.31
Het Boeddhistische concept van ‘alle bewuste wezens’ is
bedoeld als allesomvattend: het eren van alle bewuste
wezens, werkend aan het vervolmakende welzijn van
alle bewuste wezens… Maar in feite is het onvolledig en
excluderend. Het is antropocentrisch: we eren bewuste
wezens omdat we herkennen dat ze ‘als ons’ zijn. Hoe zit
het dan met bomen, grassprieten, stofkorrels, watermoleculen, kleine stukjes modder, vuil, steen, staal, petroleum, plastic? ‘Het is al heel lang alles en is altijd alles.’
Als er over samsara wordt gesproken of over illusie, wil
dat niet zeggen dat er niets is. Er is daar alles-dat-is! De
illusie zit ‘m in het waarnemen als een afgescheiden materieel iets, dat het dus niet is. Het is God. Liefde. Ananda. Het lijkt op iets, boosheid, pen, poes, gebed, zonnewende, kolibrie, dood, roerei, voor het geïdentificeerde
bewustzijn (het lichaam-geest-construct) dat denkt dat
het iemand is die een leven in een wereld leidt.
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Dat is wat er gaande is in de Christelijke mystieke traditie als er van alles wordt gezegd over dat God het hevig
‘louterende vuur’ is dat alles wegbrandt. Dit is verkeerd
begrepen als een na-ijverig-God-iets, maar zij die het
oorspronkelijke zagen, zagen dit: als het Opwellen wordt
doorzien, in-gezien, ‘Begrepen’, kan geen menselijke
ervaring het omvatten: alles wordt opgebrand, weg. Niets
van dit alles is: slechts de Liefde die Alles dat-is Opwellende Aanwezigheid is. Het lijkt op de sneeuw-drap die
van de autobanden vliegt in januari; het lijkt op een
echtgenoot die als militair naar Afghanistan wordt uitgezonden, het lijkt op de kanker of het falende hart van een
vriend, of een moeder dat haar kind knuffelt of mijn oude
sneakers of jouw balpen, maar daar is het overduidelijk
niet. Niemand ziet het, maar het is duidelijk Volmaakt
Helder Stil Zijn, Opwellend.
Tot slot, interessant genoeg, erkennen zowel de Christelijke als de Hindoe traditie dat noch Sat Chit Ananda
noch Vader, Zoon en de Heilige Geest het Absolute zijn.
Beide gaan slechts tot zover als de menselijke geest kan
worden opgerekt, tot zo dicht als het kan komen tot begrip van wat niet begrepen kan worden. Sat Chit Ananda
is een poging om Brahman te beschrijven, dat in zich
weer oprijst uit Parabrahman32, dat wat voorbij Brahman
is. Vader, Zoon en de Heilige geest beschrijven de drievoudige God die oprijst vanuit de ‘Godheid’ voorbij God.
Alles bij elkaar is het een opmerkelijke parallel, een element van de ‘eeuwige wijsheid’ aan het werk in twee zeer
verschillende tradities.
Oké, dat is er dus. Maar so what? Je kunt niet spreken
over wat niet begrepen kan worden, je kunt ‘opgebrand’
niet onderwijzen. Zo lang als het niet bewust doorgrond
wordt, slaat het nergens op, of zijn het hoogstens concepten, of nog meer ideeën. Als het bewust doorgrond
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wordt, is er geen noodzaak. Dus is er een geldig argument (en er zijn leraren die zeggen) dat het geen zin heeft
het atoom zo diep te splijten. Dus, alles wat er is, is God.
Maar hoe helpt dat de gemiddelde persoon, of de gemiddelde zoeker? Het lijkt er op van niet, zij zijn gefrustreerd. Dus doet zich vaak de ontwikkeling van een leer
voor om hen te helpen deze droom beter te doorleven.
Osho, Da Free John, Ramesh, Robert Adams schieten
me te binnen als slechts een paar van de goedbedoelende leraren die beginnen met een radicale boodschap
maar die gaandeweg verdunnen tot ‘principes’ en ‘stadia’
en ‘oefeningen’ in sommige gevallen zelfs smakeloze en
weinig inspirerende ‘dagelijkse herinneringen’ voor als
mensen niet reageren op de zuivere eenvoudige leer of die
niet begrijpen.
En natuurlijk is de Boeddhistische traditie als geheel,
prachtig als het is, berucht om het institutionaliseren
van dit soort dingen. Ken Wilber heeft hier zelfs een theoretische grond hiervoor, vanuit de stelling dat er vanuit
hen in wie er een helder zien en weten is van Wat Is er
feitelijk de verplichting ligt om dan maar aan te komen
met een minder radicale versie die de typische zoeker wel
begrijpt.
Dit hier, ligt anders. Er zijn (nu, waren er en zullen er
altijd wezen) genoeg versies en variaties, onmiddellijk
beschikbaar, van manieren om te leven, van hoe je je’zelf’
kunt verbeteren, hoe je het functioneringslevel van je
afgescheiden zelf kunt verhogen, hoe je je beter kunt
voelen in het dagelijks leven. Er zijn miljoenen leraren in
staat en bereid om deze methoden te onderwijzen.
Aan de andere kant, zijn er blijkbaar enkelen die zien
Wat Is. En er is wat voor te zeggen dat er slechts een
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paar zijn om te zeggen wat alleen zij zeggen kunnen.
Hoe zou men zich druk kunnen maken over hoevelen
dit kunnen doorgronden of zelfs begrijpen of waarderen?
Dat is niet waar het om gaat, niet het doel. Hulp in het
dagelijks leven is verkrijgbaar in vele smaken en variaties. Dat is niet hoe het hier werkt. Helpt de expressie
van deze doorgronding individuen of verwart zij hen?
Dat wordt niet geweten en wordt weinig energie gestoken in het druk maken over deze vraag. Daar wordt voor
gezorgd, op manieren die we niet kunnen weten. Dat is,
net als al het andere in de droom, is niet ‘mijn’ probleem.
Er is geen ‘intentie’ hier. Alles wat er gedaan kan worden
is te zeggen wat er geweten wordt.
Dingen zijn niet wat zij lijken. Dat doet er helemaal niet
toe. Er is geen ‘jij’, geen ‘ik’. Er zijn geen individuen als
afgescheiden entiteiten; er is ‘niemand’ thuis. Altijd overal Volmaakt Helder Stil Zijn, en geen-iets, wat geen naam
heeft33 (liefde en compassie en bliss zijn ontoereikende
schaduwwoorden), voortdurend Opwellend. Heldere,
volmaakte Liefde. Oneindige Aanwezigheid. En hier altijd
gezien: niet vanuit dit lichaam-geest-construct, maar als
vanuit diezelfde Gerustheid, die Aanwezigheid die Alles
is dat er is, wellicht ‘door’ of ‘als’ dit lichaam-geest-construct instrument. Want dit Stil Zijn, deze Aanwezigheid,
is wat ‘Ik’ ben.
Amen. Svaha! (Goed gesproken, zo is het..)
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ZEVEN

Je zult gaan zien
dat het altijd
dichter bij je is
geweest
dan wat je
dan ook dacht
te kennen.

44.
Hoe kan dit verwoord worden?
“Het denken moet weten dat het niet
kan bevatten wat ik hierna ga omschrijven.
De Allesomvattendheid ervaart zichzelf
vanuit zichzelf op ieder moment,
binnen iedere korrel
van zichzelf overal tegelijkertijd.”
– Suzanne Segal
-“Als ik het woord ‘jou’ zeg,
bedoel ik wel honderd universums.”
– Rumi

H

oe kan dit verwoord worden? Het wordt zo duidelijk
gezien, maar wel alleen met die ‘omringende zicht’
blik: als men het in een concept tracht te vangen, of
het in taal uit te drukken, is het weg. Al de leraren, de
oeroude meesters, dansen hier rond om heen: het brengt
een glimlach op m’n gezicht, iedere keer als ik weer zo’n
zijdelings refererende aanwijzing tegenkom. Toch kan het
niet worden gezegd. Het is geniaal. Voorbij genialiteit: absolute, verbluffende Helderheid. De ‘Goddelijke hypnose’
is Zelf hypnose.
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Heb je ooit verstoppertje met jezelf gespeeld? Daar is niet
veel aan: je weet altijd precies waar je zoeken moet, en
net doen alsof je dat niet weet is niet erg overtuigend.
Waar kan ik mezelf verbergen zodat ik mezelf niet kan
vinden… tot het lukt? Je kent het antwoord. Je weet alleen niet dat je het weet.
Weet je, er is iets mis met de wereld, met de hele set-up.
Het is als die splinter in je geest. Het klopt gewoon niet,
er is iets mis met het beeld, maar je komt er je hele leven
niet achter wàt dan. Je zoekt en speurt en worstelt en
probeert en hoopt en bidt en luistert en leert; en iedere
keer dat je denkt dat je het te pakken hebt, ontglipt het
je. En het dringt tot je door dat dat is wat er niet klopt;
het is raar, het zou niet zo moeilijk moeten zijn. Dan,
plotseling, krijg je wat je wilt; en het dringt tot je door, zo
makkelijk zou het niet moeten kunnen zijn. Dat dàt niet
is wat je werkelijk echt wilde. En ben je weer terug bij af,
zoeken, speuren en worstelen.
Nooit te begrijpen dat dàt het is.
Niet alleen werkt een heel leven van je eigen persoonlijke
geschiedenis je tegen, al je ervaringen en gedachten en
herinneringen en pijntjes en wonden en liefdes en overwinningen en wat je denkt dat je geleerd hebt en gewonnen en verloren hebt doen dat. En zelfs nog groter is
het overerfde gewicht en momentum van dit prachtige
experiment, miljarden lichaam-geest-constructen net als
jij maar dan anders, allemaal roekeloos en eigenzinnig
dezelfde kant uit, met geleende moed en steun en gedeelde wijsheid en bevestigingen die je gaandeweg vriendelijk
meenemen en begeleiden van de wieg naar het graf. Of je
nu deelneemt aan de revolutie of aan de Republikeinse
Partij of de Harley Davidson Eigenarenclub of de Katholieke Kerk of de Islamitische Jihad of een Zen Klooster
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of de NOW of de AA of de AAA of de volgelingen van Sri
Ram of het plaatselijke voetbalteam of Weight Watchers
of de hospice vrijwilligers of Greenpeace of Mariniers,
dat is allemaal hetzelfde. Ze zullen je aanmoedigen om
te doen wat zij doen en te denken op de manier waarop
zij denken, en je zou ze graag willen geloven maar op een
bepaald niveau weet je dat het allemaal vol met onzin zit.
Daarin heb je gelijk. Maar de hele vooronderstelling is
verkeerd. De grondstof waar alle functionerende aannames wat betreft het leven, het universum en alles van
zijn gemaakt, is 180 graden de verkeerde kant uit. Wat
geloofd en onderwezen en gedragen en beloond wordt als
natuurlijk en normaal, als rechtvaardig, gezond en wijs,
goed en waar, waardevol, hulpvaardig en verzorgend,
zelfs als gewijd en heilig, zal indien nagevolgd je precies
langs het tuinpad leiden, terwijl je vol goede moed het
beste doet wat je kan, maar terwijl je volledig in slaap in
de droom blijft.
Een van de werkelijk verbazingwekkende dingen rond dit
alles is het gaan beseffen dat de hele menselijke traditie
en geschiedenis en beweging en de opstelling te opzichte
van ‘spiritualiteit’ en ‘het heilige’ en ‘het sacrale’ er volledig naast zit. Het is volkomen misleidend. Er is niets
heiligs of spiritueels of goddelijks aan Alles Dat Is. Het
is volledig a-theïstisch. Het is volledig onpersoonlijk, van
begin tot eind. De menselijke opstelling ten opzichte van
ontzagwekkendheid en mysterie en ondoorgrondelijkheid
is precies dat: een opstelling, als onderdeel van de programmering van het lichaam-geest-construct organisme.
Er is daar niets verkeerds aan, niets dat weggestopt of
gemeden of gecorrigeerd moet worden. Ook dit lichaamgeest-construct (david carse), met zowel oorspronkelijke
Amerikaanse en Rooms Katholieke achtergronden, heeft
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zijn neigingen, dat devotionele, bhakti gedrag dat tranen
oproept als we bhajans zingen of Rumi lezen; en, zoals
je ongetwijfeld gemerkt hebt, zich overeenkomstig doet
gelden. Het is een prachtige aandoenlijke kwaliteit van
dit lichaam-geest-construct ding in de droom, en het kan
werkelijk heel mooi zijn. Maar het is slechts een kwestie
van hoe het werkt, slechts een kwestie van perspectief.
Er is niets inherent spiritueels of heiligs aan het beseffen
dat degene die denkt of zich spiritueel of heilig voelt, niet
bestaat. Het is slechts Wat is.
“Begrijp je, de zoektocht voert je weg van jezelf; het
is de andere kant uit; dat heeft er absoluut niets
mee te maken. De zoektocht is altijd de verkeerde
kant uit, dus alles wat je diepgaand acht, alles wat
je heilig acht, is een vervuiling van dat bewustzijn.
Misschien staat het woord ‘besmetting, vervuiling’
niet aan, maar alles wat je als heilig, gewijd of diepgaand beschouwt is een vervuiling.”
(U.G. Krishnamurti)
De waarheid is het tegenovergestelde van alles wat je
geleerd hebt. Dingen zijn niet wat ze lijken en niet wat
jou is geleerd te geloven. Denken is niet je normale staat.
Persoonlijke betrokkenheid is niet je natuurlijke staat.
Zelfs iets ‘heiligs’ en verheven als wat jij ‘liefde’ noemt is
niet je natuurlijke staat. Proberen, ergens om geven, verlangen, smachten, ergens in geloven, ergens een mening
over hebben, en de noodzaak deze positie innames te verdedigen, wat dan ook nodig te hebben, niets van dit alles
is je oorspronkelijke, natuurlijke wezen. Ze zijn allemaal
aangeleerde, geconditioneerde gedragingen, verschillende
hypnosen om je in de droom in slaap te houden. Die conditionering gaat zo diep dat je denkt het je ware natuur
is, maar ik verzeker je, dat dat niet zo is. Ga terug.
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Je Zelf (je natuurlijke wezen, (vert.)) gaat vooraf aan alles
wat je denkt te weten of voor waar aan neemt. En als dan
het Zelf, deze Waarheid, de niet-iets-heid van je oorspronkelijke natuur, explodeert en je droom-gewaarzijn
vernietigt, zul je je realiseren dat het altijd al dichter bij
je was dan wat je dan ook had gedacht te weten.
“Ik heb je alles verteld over waar de diepste kern
van de Waarheid uit bestaat: er is geen jij, geen ik,
geen Hoger wezen, geen discipel, en geen goeroe.”
(Dattatreya)
Nihilisme? Noem je dit nihilisme? Dit is ver voorbij nihilisme, je hebt geen idee. Zijn we ergens op weg naar toe?
Zeg ik wat er niet gezegd kan worden? Natuurlijk niet.
“Het bestaan van de wereld is net zoiets als de
droomwereld van iemand die droomt. We ervaren
de wereld als werkelijk omdat we ons lichaam als
werkelijk ervaren, en omgekeerd. Mensen denken
dat de wereld oeroud is. Maar feitelijk rijst die op in
jouw bewustzijn.”
“Dat wat gezien wordt is de reflectie van je eigen
bewustzijn.”
“Jij ziet jezelf in de wereld, terwijl ik de wereld in
mezelf zie. Voor jou lijkt het geboren worden en
sterven, maar voor mij is het een verschijnen en
verdwijnen van de wereld.”
		
(Nisargadatta Maharaj)
Begrijp je? Een glimp, misschien, een schijnsel, maar dit
is zinloos, omdat jij net zo goed als ik weet dat het voorbij de woorden is. Jij bent Mij. Daar gaan we weer.
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Er gebeurt hier immer slechts één ding. Ik weet het, ik
zeg altijd dat er niets gebeurt. Allemaal hetzelfde. Het
lijkt verbazingwekkend, oneindig complex, biljoenen dingen die op ingewikkelde wijze met elkaar zijn verweven;
maar dat is niet zo. Het is helemaal eenvoudig. Jij weet
dit. Er is hier immer slechts één ding aan de gang, één
dans, ‘de enige dans die er is’, en Ik dans. En die dans is
Stil Zijn.
Ik heb eens de middag doorgebracht met het luisteren
naar een leraar die realiteit als volgt verklaarde: Stel
dat je je hele leven bezig bent geweest met het kijken
naar een foto van een boom. Prachtig, full colour, hele
fijne resolutie. Dus denk jij dat dat alles is wat er is; die
prachtige foto van een boom is voor jou realiteit. Maar ik
ben hier, zei hij, om je nog een stap terug te laten doen,
voorafgaand aan de foto. (Hij had Maharaj gelezen.) Dus
toon ik je het negatief waar de foto van is afgedrukt. (Dit
was van voor de digitale fotografie.) Plotseling dringt het
tot je door dat jouw realiteit een keerzijde heeft. Hier
in dualiteit, heeft alles zijn tegenovergestelde, dat er in
samenhang mee bestaat. Welnu, als je het negatief over
de foto heen legt, zul je zien dat je elkaar opheffen. Waar
het donker is op de foto, is het licht in het negatief, en
vice versa. Zelfs de kleuren zijn tegenovergesteld aan elkaar. Dus wat je ziet als je ze over elkaar houdt is precies
helemaal niets. Het positieve maakt het negatieve ongedaan en andersom dus is er noch positief noch negatief,
er is niets. Leegte. En dat is wat realiteit in werkelijkheid
is. Niet wat jij altijd hebt gedacht dat het is, en ook niet
het tegenovergestelde, maar het gelijktijdige bestaan en
niet-bestaan van beide. Uiteindelijk ben ik opgestaan en
weggelopen.
Wat hij zei is natuurlijk helemaal volmaakt accuraat.
Wat nou? Wat is het probleem?
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De boom, stommerik! Mijn god, kerel, doe zelf een stap
terug! Er is buiten een boom, in de regen en de zon,
wortels in de grond, blaadjes in de wind, waar iemand
een camera op heeft gericht om het negatief en de afdruk
te maken. En de levende waarheid van die boom is zo
ver weg van de bewerkte logica van de foto en haar negatief en het niets wat van die twee samen overblijft dat je
het niet eens kunt raden. Spreek over de grot van Plato!
Word wakker! Al dit gepraat is nutteloos. De waarheid
van Wat Is is zover voorbij wat je waarneemt en denkt en
theoretiseert dat het allemaal nogal zinloos is.
Maar dat weet jij ook.
“Dit wat we nu hebben
is geen verbeelding.
Geen droefheid,
of vreugde, geen oordelen,
of een verrukking, of een droefheid.
Welke komen en gaan.
Dit is Aanwezigheid
die dat niet doet.
Wat kan iemand nog meer willen?
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Dit zijn we nu
Geschapen in het lichaam, cel voor cel;
het heelal, ster voor ster.
Het lichaam en het hele heelal
zijn uit dit ontstaan;
dit, dat nergens uit
is ontstaan.” 		

(Rumi)

45.
Heel merkwaardig
“Je moet begrijpen
dat de meeste van deze mensen
nog niet klaar zijn om ont-plugged te worden.
En veel van hen zijn zo gewend,
zo hopeloos afhankelijk van het systeem,
dat ze zullen vechten om het te beschermen”
– ‘Morpheus’ in De Matrix
-“Niemand heeft me verteld
dat er dagen zouden zijn zoals deze.
Vreemde dagen inderdaad.”
– John Lennon

E

en vreemdeling in een vreemd land”: dat is wat voor
het grootste deel in deze wereld ervaren wordt sinds
het oerwoud. De Helderheid, Alles Dat Is, wetende dat er
geen ‘david; is, slechts Bewustzijn stromend hier; er is
enige aanpassing hieraan en dus gaat het leven vanuit
deze droomfiguur door, met altijd overal Volmaakt Helder
Stil Zijn, voortdurend opwellend en gezien, nu, altijd, en
niet als vanuit dit lichaam-geest-construct.
De droomfiguren zijn wat ze zijn; gewone mensen in
de draai van het leven, die de droom mee neuriën en
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de voorgeschreven droomfiguurrollen spelen, zich niet
gewaar van het Ware, en denkend dat hun ‘zelven’ echt
zijn. Zich niet gewaar van de Helderheid die ‘zij’ zijn. De
meesten zijn het grootste gedeelte van de tijd niet erg
gelukkig, maar ze hebben hun momenten. En in ieder
geval zijn de interacties tussen de droomfiguren onderling, binnen de parameters van de droom, tamelijk rechtdoor-zee interacties.
Inderdaad, er zijn tijden waarin het lijkt dat het begrip
het begeeft en er slechts ernstige ontsteltenis en onvermogen tot communicatie overblijven. En inderdaad, er is
een zekere ongefilterde ruwheid in het ervaren van het
leven, en waarin de hevige beperkingen van het lichaamgeest-construct zeer duidelijk zichtbaar worden. Vanuit dit perspectief is het allemaal verbazingwekkend en
prachtig en altijd volledig onpersoonlijk. Slechts te zien
wat er oprijst; wat zal het script van deze dag ons brengen?
Het is een beetje surrealistisch: er stroomt hier Bewustzijn, dat op een of andere manier vergeten is wie het is,
terwijl het van hieruit (vanuit david carse, (vert.)) nogal
duidelijk is wie het is. Het ontbreekt de droom aan
overtuigingskracht, aan geloofwaardigheid, en er is een
gevoel van voortdurende verbazing dat niemand ziet hoe
nep en opgesmukt deze hele illusie eigenlijk is. Het zit
vol met gaten, en vol met aanwijzingen. Het staat bol van
alle inconsistenties en ontbrekende deeltjes zoals elke
droom dat heeft. Vele keren per dag zijn er momenten
van weggevers, waar de droom wordt ontmaskerd, maar
niemand ziet dit omdat men allemaal is geconditioneerd
om er iets overheen te leggen omdat anders het hele
kaartenhuis zou instorten. “Heb jij dat gezien? Nee ik ook
niet.” “Wat was dat? Oh, oké, niets. Kan het niet geweest
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zijn.” Het is echt gek, maar het heeft ook een soort vertederende consequentheid in zich.
Het verschil tussen wakker en niet wakker is zo ongelooflijk dun dat nauwelijks gezegd kan worden dat het
bestaat. Het is alsof, om een toegestaan raar beeld te
gebruiken, dat alles wat er nodig is een hele kleine minieme verschuiving in de geest is, om de geest te verschuiven naar een kant waar die al is, een bijna niet
waarneembaar klein stukje verderop, en die verschuiving, dat sprongetje zou genoeg zijn om het waarnemen
voldoende te veranderen zo dat alles gezien zou worden
zoals het is. Heel miniem, zo klein dat er bijna niets
nodig is. Ik noem het een phase shift, waarschijnlijk heb
ik teveel naar Star Trek gekeken; alles blijft zoals het is,
het is slechts dat het waarnemen nu in dezelfde parallel
loopt met Wat Is. Wat is er veranderd? Niets; zo klein is
de benodigde verschuiving.
En andere analogie. Stel dat je een droom of een visioen
had en in dat visioen is alles stromend licht. Dat is alles
wat er is, alleen stromend licht. Een deel van het schept
zichzelf tot stoel, en dus ga je zitten. En dan schept het
stromend licht dat daar is zich in een persoonsvorm en
zegt: “Ik wil wakker kunnen worden en het licht kunnen zien.” Jij ziet dat dit stromende licht zich tot persoonsvorm heeft gevormd en zegt: “Maar wat jij bent is
overduidelijk stromend licht.” Het stromende licht zegt:
“Nee, dat denk ik niet, zo ervaar ik dat niet. Ik voel me
heel duister en alleen en heb heel veel pijn. Toon me hoe
ik dat licht kan zien waar je het over hebt.” Ondertussen
word je zo ongeveer verblind door de schoonheid en helderheid van het tot-een-persoon-gevormde licht en alles
wat je nog kunt denken is, ‘Wat is dit in godsnaam’?
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Als de dingen zo ervaren worden, is het soms moeilijk om
voor ogen te houden dat vanuit het gezichtspunt van de
droomfiguren het verschil niet miniem of oneindig klein
is, maar enorm en zelfs oneindig. Maar wat jij kunt zien
is dat hier geen aanleiding, geen noodzaak toe is.
Het is als, laten we zeggen, dat je net de hemel bent binnengestapt. Volmaaktheid, schoonheid, wonderen, vrijheid, bliss, overvloed, liefde, alles wat je je maar kunt
bedenken. Je hart zingt. Dan zie je, net om de hoek, een
miserabel kleine figuur met z’n handen strak en stijf
voor ogen, rommelend met wat beduimelde bezittingen,
klagend tegen zichzelf. Je gaat er naar toe en zegt: “He,
vriend, he, open je ogen, kijk om je heen, zie waar je
bent..” Hij vloekt tegen je, wend zich af, zwiept met z’n
kleren om zich heen, foeterend. Je probeert het nog een
keer: “Kom op joh, kijk nou, alles is oké!. Kijk dan, laat je
rommel nou liggen, die heb je echt niet nodig, voor alles
wat je nodig hebt wordt gezorgd, prachtige dingen, alles wat je maar wilt.” Hij haalt naar je uit, en schreeuwt:
“Laat me gaan, blijf van m’n spullen af!” Dit is niet aandoenlijk, dit is pathetisch.
Het vreemde aan de ‘spirituele zoeker’ figuur, degenen
die spreken over het wakker willen worden is, dat terwijl
ze dat zeggen, ze tegelijkertijd, zich dat helemaal niet realiserend, het grootste gedeelte van hun tijd doorbrengen
met hun energie te steken in precies dat te doen wat zal
zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Echt waar. Je denkt
dat ik hiermee overdrijf, maar dat is niet zo. Zoekers
hebben het over wakker worden, over verlichting, maar
bijna geen een daarvan heeft ook maar enig idee waar ze
het over hebben. Ze spreken er over als iets dat ze kunnen verwerven, iets dat ze kunnen ‘bereiken’, dat hen en
de wijze waarop ze het leven ervaren zal veranderen. Het
is duidelijk dat deze droomfiguren ergens op de weg het
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idee van ‘wakker worden’ hebben opgepikt, wat blijkbaar
een shift in de droom zou moeten betekenen en niet over
werkelijk ontwaken gaat, wat noodzakelijkerwijs zou
inhouden dat de droom, alsook zij zelf, zouden ophouden
als zodanig te bestaan.
		
“Zoeken begint met het individu en eindigt met de
vernietiging van het individu.”
(Ramesh)
Annihilatie, vernietiging, teniet doen, verwijst hier in
deze context niet naar een spelletje op een verjaardagsfeestje. Het is een volledig en radicaal iets, vaak bloedig
en wreed, vernietiging; wegvegen uit het bestaan; ophouden te bestaan; dood. Niet de dood van het lichaam;
er sterft niets als het lichaam sterft. Werkelijke dood, de
enige echte dood, zo echt als het maar kan zijn: de dood
van een individueel persoon/zelf.
Spiritueel zoeken is de kunst van het rondraaien in hele
kleine cirkeltjes. Dit leidt tot twee dingen: het schept de
illusie van beweging, van ergens naar op weg te zijn; en
het zorgt ervoor dat je niet ophoudt, niet stil wordt, wat
betekent dat je rond zou kijken en de futiliteit van het
geheel doorziet. Maar bovenal is het niet erg uitdagend
naar het ego, naar dat gevoel van een individueel zelf.
Het werken aan ‘spiritueel’ te zijn versterkt zelfs dat gevoel van een individueel zelf, wat zo ongeveer het tegenovergestelde is van het te beschadigen, laat staan dat het
tot diens dood zou leiden.
Het stromende licht is reeds stromend licht. De kleine
kerel van om de hoek is reeds in de hemel. Er is letterlijk niets dat zij hoeven te doen of naar toe te gaan
of te worden. Het enige wat je afhoudt van het te zien
is de verdoemde drang om je vast te klampen aan het
verfomfaaide bezit dat je reeds denkt hebben, het idee
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dat je iemand bent. Dit geloof, dit verhaal, dat er hier
een persoon is, die diep gekoesterde herinneringen en
wonden en dromen en hoop en aspiraties en attributies
en gedachten en theorieën; dat is hetgeen dat je in al je
zoeken zo verkrampt aan je borst hebt gedrukt dat het je
behoedt voor wat dan ook maar te kunnen zien, je behoedt voor het zien van wat JIJ bent.
Wat zou er nodig zijn om de kleine gekronkelde figuur
in de hoek van de hemel te laten opstaan en z’n ogen
te openen en te laten zien waar hij is? Denk daar maar
eens over na, dat dat is wat er nodig is voor welke zoeker
dan ook, om ‘de hemel binnen te kunnen gaan’.
“Veel mensen denken dat ze het niet ‘zien’, maar ik
denk dat je het eerst moet hebben gezien voordat je
dat kunt ontkennen; we zien het heel kortstondig
maar onbewust weigeren we het onmiddellijk. Ik
denk dat het onmogelijk is om het niet te zien.”
(Douglas Harding)
Het is als iemand die in een fauteuil zittend, van reisgidsen en -bladen houdt, maar in werkelijkheid nergens
heengaat omdat hij het risico van op reis gaan niet wil
nemen. Zoekers spreken over ontwaken, lezen alle spirituele boeken en bladen, doen zelfs alle oefeningen, retraites en meditatie en dienstbaarheid en devotie, maar
slechts zolang dat maar leidt tot het draaien van hun
eigen gebeds-rollen en het maar niet met zich meebrengt
dat zij in dit proces vernietigd worden.
Dat moet je echt loslaten. Zo eenvoudig is het. Ontwaken
kan zich onmogelijk voordoen zolang er een vasthouden
aan een ‘mij’ is. Naar satsang gaan en allerlei vragen
stellen over spirituele theorie waarmee je aan het werk
bent geweest, of over het helen van het gewonde zelf,
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of over het verkrijgen van meer inzicht is tamelijk nutteloos, en vanuit dit (david carse’s, (vert.)) perspectief
onbegrijpelijk.
“De zogenaamde zelf-realisatie is de ontdekking
voor jezelf en door jezelf dat er geen zelf is om te
ontdekken. Dat zal een schokkend iets zijn –
Waarom heb ik godsnaam m’n hele leven verspild?
Het is schokkend omdat het iedere zenuwvezel,
iedere cel, zelfs de beenmergcellen in het beenmerg
van je botten zal vernietigen. Ik kan je vertellen dat
het niet een eenvoudig iets is…. Je zult volledig gedesillusioneerd moeten raken, pas dan de waarheid
zich op haar eigen wijze kenbaar te maken.”
		
(U.G. Krishnamurti)
Als je wat dan ook wilt doen, doe dit. Krijg als eerste
helder of dit ontwaken, deze verlichting wel werkelijk iets
is dat je wilt. Wil je werkelijk sterven? Wil je echt dat ‘jij’
niet bestaat; en voor het leven dat doorgaat, als het dat
al doet, niet zoals je jezelf kent en liefhebt maar als een
holle schelp waar het onpersoonlijk Bewustzijn doorheen
blaast? Als dit is wat je wilt (hoe is het mogelijk dat je dat
wil?) heb je het over ontwaken uit de onechte droom van
individualiteit, en dan kun je doorgaan. Jouw denken,
jouw bidden, jouw mediteren, jouw vragen stellen bij
satsang, wat jij ook ‘doet’, zal gepaard gaan met het besef
dat wat je denkt dat je bent illusoir is, en met de intentie
dat op te blazen, en los te komen van die illusie die je ‘jij’
noemt.
Kun jij dat ‘doen’? Natuurlijk niet: ‘jij’ is een droomfiguur die zijn rol in de droom volgt. Maar wie weet waar
die rol toe leidt? Als die rol voor dit droomfiguur bepaalt
dat hij wakker wordt, moet dat ergens beginnen, en kan
de droomfiguur merken dat hij bezig is met dingen die
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uiteindelijk zullen leiden tot zijn eigen dood. Niet een
fysieke dood. Dat zijn disposable omhulsels; kijk om je
heen, die worden voortdurend gerecycled. Beter gezegd,
de echte dood, zo echt als het maar zijn kan. De dood
van degene die het een zorg zal zijn.
Als je besluit dat wat je werkelijk wilt iets anders is dan
dit volledige en ultieme ‘ontwaken’, wees dan gezegend.
Heb een prachtig leven; geniet van het ongelooflijk eetbare banket aan materiaal en spiritueel en psychologisch en New Age goodies die er allemaal zijn. Groei en
breidt uit en verander en ontwikkel en verbeter je leven
in onmeetbare proporties; evalueer en wordt meer volwassen en wijzer en nog mooier. Ontdek je hoger zelf en
je hogere doel en vervul deze. Ik meen dit absoluut oprecht; en zelfs, merk ik, met een vleugje van verrukkelijk
pijn vanuit wat er over is van het david ding. Dat is op
geen enkele wijze een tweede klas status; zoiets bestaat
er niet. Neem wat de droom te bieden heeft; dat is waar
de droom voor is, om van te genieten. Bewustzijn geniet
er slechts van, ervaart het allemaal, door middel van de
droomfiguren, en er zullen er enkelen moeten zijn door
wie de hele praal van de spirituele marktplaats genoten
kan worden.
Maar in dat geval moet je hier niet beginnen over wakker
worden; dat slaat dan gewoon nergens op.
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46.
Eindeloos ongeboren
“Je zult gaandeweg tot het besef komen,
dat je werkelijke glorie ligt
waar je ophoudt te bestaan”
– Ramana Maharshi
-“Jij arm droevig ding, dat denkt dat
de dood echt werkelijk is in zichzelf.”
– Ikkyu

W

at betreft de dood van het lichaam, de zogenoemde
fysiek dood, moet het duidelijk zijn dat vragen of
moeilijkheden alleen oprijzen als er identificatie met het
lichaam is. Aldus geïdentificeerd, zie je lichamen sterven;
je neemt aan dat het betreffende individu die dat lichaam
was daar samen mee stierf; en je concludeert dat jij op
een dag zelf zult sterven.
Het ego gevoel van het individuele zelf probeert hoop te
genereren in een leven hierna, of in wedergeboorte, of een
of andere tweede kans, maar het bewijs hiervoor is op
z’n best gewiekst en dus rijst paniek en dreiging op want
de fysieke dood ziet er nogal definitief uit. De meeste
wereldreligies leren een of andere vorm van onsterfelijkheid, maar je gelooft hen niet; als je dat deed was je niet
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bang voor de vernietiging door de dood. Er wordt gezegd
dat angst voor de dood de basale angst is die alle andere
angsten genereert en die de onderliggende psychologische kracht is die het hele leven vorm geeft.
Dit is allemaal illusie, en allemaal gebaseerd op de misvatting dat je een individu bent dat onafscheidelijk geassocieerd is met het lichaam dat klaarblijkelijk sterft.
Wat ongeboren is kan niet sterven. Jij bent het ongeborene. Dit ligt aan de basis van het Doorgronden: hoe kan er
zorg zijn over de klaarblijkelijke dood van deze lichaamgeest-construct organismen, deze figuren in de droom,
als er geweten wordt dat wat ‘ik’ is, wat het ‘ik’ is dat al
die organismen leven geeft, wat Alles Dat Is is, eeuwig,
ongebonden, ongeboren is.
“Wat werkelijk is gaat niet dood. Wat onwerkelijk is
heeft nooit geleefd.
Als je eenmaal weet dat de dood het lichaam betreft
en niet jou, kijk je toe dat het lichaam wegvalt als
een afgedankt kledingstuk.

		

De werkelijke jij is tijdloos en voorbij leven en dood.
Het lichaam overleeft zo lang als nodig. Het is van
geen belang dat het lang zou moeten leven.”
(Nisargadatta Maharaj)

Na de dood van het lichaam, is het ‘Ik’ dezelfde tijdloze,
ongeboren onpersoonlijke Aanwezigheid als het ‘Ik’ is
voor dat het lichaam geboren wordt. De vereenzelviging
met het lichaam-geest-construct is een voorbijgaande
fase en heeft geen invloed op wat ‘Ik’ ben.

342

Maar hier valt meer over te zeggen. Zelfs binnen de
droom, zelfs als er een identificatie is met het lichaamgeest-construct dat je jezelf noemt, zelfs dan is de angst
voor de dood misleidend en onnodig. Onze culturen hebben ons een slechte dienst bewezen door van de dood een
boeman te maken, wat bij nader onderzoek niet blijkt te
kloppen. In het westerse medische model is de dood een
falen; dat als zodanig moet worden vermeden en zoveel
mogelijk moet worden uitgesteld. Dit geloof is diep in
onze cultuur ingesleten, maar het is slechts conditionering, en wordt niet met veel andere culturen gedeeld. En
inderdaad, nogmaals, een beetje reflectie laat zien dat
het een krankzinnige gedachte is. Als het lichaam eenmaal geboren is, is de dood daarvan onvermijdelijk, absoluut, zeker; een natuurlijke consequentie van geboorte.
Hoe kan het redelijker wijze gezien worden als falen, als
iets dat vermeden moet worden?
Niemand ervaart ooit zijn eigen dood. Niemand zal dat
ooit doen. Het is, per definitie, niet mogelijk. De meest
breed geaccepteerde definitie van fysieke dood is ‘hersendood’; vlakke (EEG) lijnen; geen zintuiglijke ervaringen, en geen verwerking van zintuiglijke percepties; geen
gedachte, emotie, herinnering, geen interne activiteit
van welke aard dan ook; daarom heet het geen ervaring.
Dood is het stoppen van het ervaren van het lichaamgeest-construct. Daarom is er geen ervaren in dat lichaam-geest-construct, en kan er geen sprake zijn van
ervaren van de dood in dat lichaam-geest-construct.
Het lijkt op in slaap vallen. Van alle keren dat je in slaap
bent gevallen, heb je dat nooit ervaren. Je ervaart dat
je zit te dommelen, dat je bent gaan liggen, nog slaperiger wordt… en het volgende is dat je wakker wordt en
bedenkt dat je op een bepaald punt in slaap moet zijn
gevallen, maar je hebt daar geen directe ervaring van
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omdat degene die de-inslaap-vallen-ervaring had moeten
hebben, in slaap was gevallen!
Zo is het ook met de dood. Er is perceptie en ervaring
tot aan de dood, dan stopt de ervaring en zeggen we dat
het lichaam-geest-construct is gestorven. Eenvoudig. De
dood wordt nooit ervaren, omdat het ervaren stopt. Hoe
kan iemand nou bang zijn voor iets dat men nooit zal
ervaren?
Natuurlijk, het is mogelijk dat er pijn of lijden is in het
lichaam-geest-construct voorafgaand aan de dood, voordat het ervaren ophoudt. En hier zou men bang voor
kunnen zijn, of op z’n minst niet naar uitkijken. Dit is
een natuurlijke reactie van het lichaam-geest-construct.
Dus, daar kunnen we duidelijk over zijn: het is de ouderdom, of gebrekkigheid, of een bepaalde ziekte waar men
bang voor is. Maar de dood als zodanig bestaat niet als
iets dat ervaren kan worden; het is slechts het woord dat
we geven aan het stoppen van het ervaren.
Veel van de angst voor de dood rijst op uit misvatting, uit
desinformatie, gebaseerd op het afgescheiden weghouden
en bewust vermijden van de dood in onze culturen. In
feite is het lichaam prachtig ontworpen om te sterven, en
het is zeldzaam dat de dood (het sterven op zich) gepaard
gaat met intens lijden. Dat gebeurt, ja, maar de meest
gebruikelijke pijn of lijden gaat er aan vooraf, tijdens
de ziekte, en als het moment van de dood zich aandient
trekken de fysieke en mentale functies zich op natuurlijke wijze terug en vallen geleidelijk uit. De dood is over
het algemeen veel eenvoudiger en aardiger dan de populaire verbeelding voorgeeft. Dit wordt bevestigd door hen
die in hun werk regelmatig met de dood in aanraking
komen.
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Als het lichaam sterft, ervaart Bewustzijn niet langer de
droom in of door dat lichaam-geest-construct organisme.
De levens-schenkende kracht van Bewustzijn stopt met
werken in dat lichaam; en dus blijkt het lichaam niet
langer te leven, is niet langer bewust, is niet langer wat
we ‘in leven’ noemen, en valt het snel uit elkaar, uiteen
in de elementen waaruit het was opgebouwd. Maar daar
kan geen directe ervaring van zijn omdat het ervaren, per
definitie, inmiddels is opgehouden. En Bewustzijn, wat is
wat Ik ben, wat Jij bent, dat Alles Is dat er Is, gaat door,
is ongeboren, sterft nooit, is onvergankelijk. Was trouwens al in geen enkel geval ooit beperkt tot dat lichaamgeest-construct. Dus keren we terug naar het concept
dat de enige echte dood niet de dood is van het lichaam
maar de dood, de vernietiging van het gevoel van een individueel zelf. Het is deze dood, deze annihilatie van (een
eigen) zelf, waar het ego bang voor is en druk bezig is er
morbide, afschuwelijke fantasieën over te construeren.
Het is deze dood die de angst voor de fysieke dood genereert. En het is nou net deze dood die de moeite van het
onderzoeken waard is.
Er is een beeld dat regelmatig in dromen voorbijkomt:
een open deur, daarachter duisternis; er doorheen stappend, valt men in een lege ruimte. Het ego zou je op dat
punt al lang hebben wakker gemaakt in een klamme
zweterige angst waar je hart van tekeer gaat.
Maar dit is slechts een kwestie van conditionering, van
geloof; een kwestie van identificatie met/als het lichaam.
In feite is het beeld heel adequaat. Bijna iedere spirituele
traditie moedigt het stappen over de rand van de Leegte
aan. Het ego-gevoel van het individuele zelf zal noodzakelijkerwijs de eigen ontkenning interpreteren als Leegte;
als dat wat niet bestaat, als daar waar men niet naar toe
kan.
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Begrijp alsjeblieft dat het volgende stukje weliswaar heel
rationeel en nogal eenvoudig is, maar dat het transformerend is als het werkelijk wordt doorgrond. Het is zeldzaam dat men iemand vindt aan wie dit concept ooit is
voorgevallen, laat staan dat die het werkelijk heeft doorgrond. Het is het geheim van leven en dood, en het zeker
weten wat inherent is aan ontwaken:
Als ‘dit’, de wereld van dingen en ideeën,
wordt gezien als wat werkelijk is,
als echt, als ‘realiteit’,
zal Dat wat volledig en radicaal ‘niet-dit’ is,
een iets waar binnen ‘dit’ geen woorden of ideeën voor zijn,
noodzakelijkerwijs gezien worden als een niet-iets,
als onwerkelijk, als Leegte.
En als zodanig gevreesd, geducht, vermeden worden.
Pas als ‘dit’, deze zogenaamde ‘realiteit’,
volledig wordt doorzien
als een op een droom lijkende illusie,
zal dat wat ‘niet-dit’ is, tegelijkertijd,
blijken Wat Is te zijn.
Leegte34, dus, is niet je vijand, maar je ware Zelf;
En het is de functie van
het niet-bestaande onware gevoel
van een individueel zelf dit voor je te verbergen.
De angst en vermijding blijken misplaatst te zijn;
en worden in feite nu onmogelijk; ze verdwijnen,
en het hart wendt zich af van de illusie van ‘dit’,
en opent naar Wat Is.
Wetende dat de ware glorie ligt
waar het ophoudt te bestaan.
Er valt veel te zeggen voor het sterven nu en niet te
wachten tot het lichaam sterft; de dingen gaan dan misschien allemaal wat snel, en blijkt het moeilijk om er op
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gefocust te blijven. Thans, middenin dat wat je nu voor
je leven aanziet, kan er, als het nodig is, een ‘positieve’
manier zijn van het versterken van het gevoel van een
individueel zelf, tot dat het sterk genoeg is om het ‘negatieve’ proces te ondergaan waarin het besef oprijst dat
het een schijnvertoning is, uiteindelijk onwaar, en dat
nooit bestaan heeft; misschien kan het dan losgelaten
worden. Kan het dood gegaan laten worden, weggevallen
laten worden.
Dan kan er een bevrijding zijn van het ego dat ons al ons
hele leven najaagt en plaagt met angsten over haar eigen
stervensproces en uiteindelijke doodgaan, want het blijkt
iets onwerkelijk te zijn, niet iets om tegen te worstelen of
te proberen te overwinnen. Het ego, en haar dood waarvan ze je heeft overtuigd dat het je grootste angst is, is
slechts een vermoeid bandje dat afgedraaid wordt in een
lege kamer. Van de buitenkant leek het een angstaanjagende en machtige vijand, maar nu de stekker er uit is
komt het bandje tot stilstand en stokt de stem.
Dit is wat het is als je ‘sterft voordat je sterft’; om door de
poortloze poort te stappen in Leegte, en in je eentje door
het universum te wandelen.
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47.
Magische wereld
“De wereld is illusoir,
Brahman alleen is werkelijk.
Brahman is de wereld.”
– Ramana Maharshi
-“De ganse wereld, in alle tien de richtingen,
is één enkel helder juweel.
Wat heeft dat nou te maken met begrijpen?”
– Gensha

I

A

lles Is Zoals Het Is.
Het is een magische wereld;
het wordt allemaal gedaan doormiddel van spiegels.
Als er in deze droom regels gelden,
is een daarvan dat als je ergens voor wegloopt,
het opnieuw op je pad komt.
Waar je je van wegdraait
Is jouwZelf
Alleen degene die het eigen ware gezicht ziet,
zonder een spiegel
kent het Zelf.
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Dan is de magische zeepbel gebarsten,
en houdt alle projectie op
want er is slechts één
zonder een tweede.
Er is geen afscheiding of afstand
want er is niets om afgescheiden van te zijn
of afstand van te hebben.
Dat wat ziet
door de ogen van een geliefde,
door de ogen van een vreemde,
(de ogen van de muis, de havik,
de helderste ster, deze steen;)
is dat wat kijkt door
wat jij ‘jouw’ ogen noemt.
En op een of ander ‘niveau’ weet iedereen dit.
Dit is het gefluister, het najagen, het voelen,
(zo vaak verkeerd begrepen)
als een splinter in je geest:
Dat wat ziet is Alles.
En Alles Is Zoals Het Is.
II

I

n zijn opmerkelijke kleine boekje, Gifts of Unknown
Things, noemt de bioloog Lyall Watson, tussen vele andere dingen, de diepzee pijlinktvis. Vanuit het gezichtspunt van de bioloog zijn er een paar bijzondere feiten
rondom de pijlinktvis die verderop aan de orde komen,
als ze er al toe doen.
De pijlinktvis heeft een oog waarvan het verbazingwekkend is dat dit in een weekdier zoals dit te vinden is, een
tamelijk onontwikkeld ongewerveld dier. Het oog van
de pijlinktvis is buitengewoon ontwikkeld; een iris, een
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lens die scherp kan stellen op verschillende afstanden,
een netvlies met zowel bolletjes als kegeltjes om kleur en
contrast te kunnen zien. Het oog van de pijlinktvis is in
ieder aspect net zo ontwikkeld als het menselijk oog en
kan ook even goed zien. Ondanks dit alles, heeft het dier
waar dit oog aan vast zit geen hersens die ook maar iets
van de mogelijkheid hebben om die visuele informatie
van het verbazingwekkende oog te verwerken. In feite
heeft het dier helemaal geen hersens. Het zenuwstelsel
heeft slechts rudimentaire zenuw gangliën die de basale
motorieke functies van het organisme regelen; geen hersens, geen optisch centrum om beelden te vormen uit de
enorme hoeveelheid informatie die uit het complexe oog
wordt ontvangen.
Daarnaast zijn er letterlijk ontelbare pijlinktvissen. Ze
zijn allemaal zeer beweeglijk, en aanwezig in alle oceanen, op iedere diepte, iedere temperatuur gradiënt, in
iedere oceaan van de wereld, dag en nacht.
Een oog dat in staat is tot het beste zicht op aarde.
Bevestigd aan een zeer beweeglijk en alomtegenwoordig
maar zeer eenvoudig en gemakkelijk reproduceerbaar
organisme, met een rudimentair zenuwstelsel met nauwelijks enige optische verwerkingsmogelijkheid.
Ik las dit boek jaren geleden, maar herinner me dat ik
absoluut gevloerd werd door de implicatie van de oneliner waar Watson de discussie over de pijlinktvis mee
afsloot:
“Bezoekers zijn gewaarschuwd dat deze gelegenheid onder constante gesloten circuit bewaking
staat.”
Ik vraag me af of Watson wist hoe dicht hij bij de waarheid was:
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“Werkelijk te zien is niet zozeer een verandering in
de richting van zien maar van een verandering in
het centrum, waarbij de ziener zelf verdwijnt.”35
(Ramesh)
Het is duidelijk dat het niet de lichaam-geest-constructen, niet de organismen, niet de mens of de pijlinktvis
zijn, die zien.
Dat wat ziet
door de pijlinktvis z’n ogen,
Is dat wat ziet
door wat jij ‘jouw’ ogen noemt.
Dat wat ziet is Alles.
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48.
Alles is in orde
“Oh gij die binnen woont,
Gij zijt het licht in de lotus van het hart.
Gij zijt in ieder hart.
En als de geest van degene die zoekt,
al is het slechts eenmaal,
zich opent om U te ontvangen
is diegene waarlijk voor eeuwig vrij.”
– Shankara

I

Z

oveel zorgen, zoveel angst, onrust. Al die miljarden
lichaam-geest-constructen, proberend, verlangend,
hopend, strevend, worstelend. Bijna niemand is vrij van
de innerlijke pijnkreten, van die stille angst. Dukha; lijden. Zo vergaat het de hele aarde.
Als je in de Silence of the Heart leest, de transcripties
van gesprekken met Robert Adams, zul hem steeds weer
opnieuw horen zeggen: “Alles is in orde.” Zijn leraar (na
het feit (zijn verlichting, (vert.)), net als Ramesh in david
carse’s geval) was Ramana Maharshi, die zo vaak allerhande vragen op dezelfde manier beantwoordde: “Alles is
in orde.”
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Ik zeg vaak dat het Doorgronden, deze leer, niet over
gerieflijkheid gaat. Niet over het ego te helpen zich veilig
en gerieflijk te voelen. Zelfrealisatie is vernietiging, zuiver en eenvoudig. De waarheid is dat jij niet bestaat; dus
kan er geen sprake zijn van de vraag ‘jou’ te gerieven.
En dat is waar; dit gaat niet over gerief, maar over waarheid. Als de waarheid geweten moet worden, gaat het er
niet om het individuele zelf te gerieven, maar volledig te
verliezen, te vernietigen, op te lossen. Er is geen andere
weg: er is geen manier om te ontwaken en tegelijkertijd
gerieflijk in slaap te blijven. Het gerieven, stabiliseren,
versterken van het gevoel van een individueel zelf moet
slechts leiden tot het verlengen van het lijden. Het gevoel
van een individueel zelf, op zoek naar gerieflijkheid, zal
altijd gefrustreerd moeten worden, altijd leeg blijken te
zijn, want het bestaat immers niet..
En toch. Als het ooit een keertje, al is het slechts een
ogenblik, losgelaten kan worden, er die kleine verschuiving in focus zou kunnen zijn en er voorbij het individuele zelf gekeken kan worden, het gezien kan worden voor
wat het is, ‘een echo, een regenboog, een fantoom, een
droom, dan is er iets, een begin. Dan is het individuele
zelf verdwenen, en hoeft het niet gecomfort te worden.
Het individuele zelf was slechts een gedachte, een idee;
‘een bedrieglijke verbeelding’, die schreeuwde om gecomfort te worden. Zodra de ware natuur der dingen wordt
doorzien, hoe het zit, ontstaat er iets ver voorbij gerieflijkheid, hoewel er niet langer iets is dat het nodig heeft.
Er wordt gezien dat men Alles Dat Is is, en Dat is de
voortdurende opwelling van Liefde voorbij liefde, Schoonheid voorbij schoonheid, medeleven bliss dankbaarheid
glorie mirakel volmaaktheid; stromend, opwellend, alle
begrip te boven gaand.
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Alles dat is, is omschreven als Sat Chit Ananda. Niet een
wezen, maar het Zijn zelf, het bestaan zelf, niet een ding
dat bestaat. Dit is zuiver Gewaarzijn, zuiver Bewustzijn.
Het er-Zijn dat Gewaar-zijn is, is absoluut, volmaakt,
grenzeloos, en schenkt zichzelf uit, onbeperkt, is altijd
alles overal.
Dit uitschenken, dit opwellen van er-Zijn als Bewust-zijn
als zichzelf is allemaal hiervan gemaakt. Het hele universum, planeet, wereld van ervaringen en ideeën, werelden
van dingen en niet-dingen, deze lichamen, deze geesten,
deze bomen wegen huizen eekhoorntjes insecten telefoons.
Dit allemaal, alles en overal, is niet wat het lijkt, als allemaal massief afgescheiden materiaal. De fysici zullen je
het volgende vertellen: kijk er dicht genoeg bij naar en dit
lichaam of deze tafel zijn geen massieve substantie, maar
zijn opgebouwd uit moleculen, dan atomen, dan subatomaire deeltjes die in zichzelf helemaal geen deeltjes zijn,
maar momenten van energie. Ik vertel je dat deze energie
is wat dit alles is, is Wat Jij Bent, Bewustzijn is, het Zijn,
zichzelf opwellend in zichzelf. Dit is wat Ananda wordt
genoemd, omdat de kern van de natuur van opwellend
Bewustzijn in zichzelf volmaakte liefde is, schoonheid,
vervulling. Bliss. Dit stromen is wat wordt ervaren als dit
alles, deze gekke wereld, inclusief het lichaam-geest-construct dat jij denkt dat je bent, is ‘jij’. Maar in werkelijkheid, als het gezien wordt zoals het is, is deze auto geen
auto, deze supermarkt geen supermarkt, is dit allemaal
zuivere liefde licht bewustzijn dat hier stroomt.
Dit is duidelijk. Het wordt hier (in david carse, (vert.))
altijd gezien; eenmaal gezien kan het niet meer niet
worden gezien. Het valt niet uit te drukken. Er is geen
enkele manier waarop ik dit kan overbrengen zonder dat
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het klinkt als stom gewauwel zoals in het geval van Dr.
Bronner fles. Maar het is waar. Alles is in orde. Alles is
zo ongelooflijk goed in orde. Iedereen is in slaap en ziet
het niet. En dus ‘leven ze levens van stille wanhoop’,
levens van angst en vrees. Maar de paar die wakker zijn
en het zien, zijn getuige van het geleefd worden in voortdurende, totale verbazing.
En aangezien alles letterlijk gemaakt is van zuiver Liefde
voorbij liefde, vloeiend, aangezien zuiver Liefde voorbij
liefde het ‘spul’ is waaruit alles wat we als schepping
ervaren gemaakt is, hoe kan er dan iets, zelfs het kleinste ding, niet in orde zijn? Alles, zelfs het kleinste ding,
is God, is Zelf, is jouw eigen ware natuur en de ware
natuur van alles dat is, zuiver Gewaarzijn, zuiver Liefde,
opwellend als Zichzelf.
Het menselijk ras heeft werkelijk geen idee van wat liefde
is.
Ik kan geen gerief bieden aan het individuele zelf dat dat
zoekt. Misschien dat anderen dit in beperkte mate kunnen, hier in de droom verhalen vertellend die fictief gerief
bieden aan fictieve zelven.
Maar als het idee van een afgescheiden zelf volledig los
gelaten kan worden, is wat er dan gezien wordt de liefde
compassie bliss die jij bent en die het kleinste dingetje is.
Al doe je dat verder nergens, vertrouw me op dit punt.
Er is geen mogelijkheid dat alles niet in orde is. Alles
is volmaaktheid, zuiver opwellende bliss liefde. Iedere
tegengestelde ervaring is eenvoudigweg niet waar. Alles is
in orde. Volledig.
Svaha!
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49.
Een parabel: Wordt Wakker!
“Geest en Maya zijn één.
Maya lost op in de geest.
De drie werelden worden
ondergedompeld in begoocheling.
Aan wie kan ik dit uitleggen?”
– Kabir

I

T

erwijl dit boek op het ter perse gaan werd voorbereid,
vond enig ongebruikelijk nieuws haar weg naar deze
kleine uithoek in het universum. Diep ondergedompeld in de zorg voor mijn beide bejaarde ouders werd de
winter doorgebracht. Verder eenzaam achter de computer het uiteindelijke script uitwerkend, was ik er dus
een beetje uit, en daarnaast, zelfs in deze digitale eeuw
zijn de besneeuwde heuvels in Vermont niet direct het
centrum van de wereld van Advaita. Er waren maanden
voorbij gegaan voor dat een ouderwets telefoontje nieuws
bracht in deze plattelands uithoek.
Wat volgt is een parabel. Luister goed.
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Enkele maanden na mijn laatste bezoek aan Ramesh,
was er een ietwat soortgelijk voorval, waarbij veel zoekers werden blootgesteld aan het verlaten van de leer
van zuivere non-dualiteit en aan het vreemde gedrag van
hun Geliefde Leraar. Op een internationaal seminar aan
de westkust van India, bleek deze Geliefde Leraar, naast
vertoning van onvoorspelbaar gedrag, duidelijk in de
leer te hebben gedwaald. Niet erg verschillend van wat ik
maanden eerder bij mijn leraar had geobserveerd.
Volgens de meeste verhalen werden de ongeveer 150
aanwezige meeste verwoede zoekers en jarenlang toegewijde leerlingen verrast door de on-karakteristieke,
verdedigende en lichtgeraakte manier waarop de Leraar
vragen beantwoordde. Vaak met wereldse, aan de voorafgaande vraag voorbijgaande irrelevanties, daarmee het
aanzien van zowel zijn eigen goeroe-schap als dat anderen ondergravend. Er was een duidelijk verlaten van
de zuiver non-dualistische aspecten van de leer van de
eeuwige wijsheid. En deed hij uitspraken dat alleen zijn
leer correct was en dat al zijn voorgangers er naast hadden gezeten.
Bij ieder voorval barstte de samenkomst uit in verwarring, verdachtmakingen, beschuldigingen en complete
chaos. En te midden van dit hele gedoe kwam er iets nog
vreemders bovendrijven. De Geliefde Leraar werd beschuldigd van seksueel wangedrag. Beschuldigingen die
hij in eerste instantie ontkende, daarna toegaf en er even
kort excuses voor maakte, om ze vervolgens af te doen
als irrelevant en onbelangrijk. Onnodig om te zeggen dat
de toegewijde volgelingen van de goeroe, ‘wijd en zijd beschouwd als ‘s werelds grootste levende leraar’, volledig
van de kaart waren.
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Het leven is een rommeltje, of niet dan? Van wie is deze
droom eigenlijk trouwens ? Dingen gaan immers nooit
op de manier waarop ze ‘verondersteld’ worden zich te
voltrekken. Het gestrompel van gedesillusioneerd hopen
en dromen en projecteren is alom hoorbaar. Uitslaande
branden en meltdowns van beroemde en zeer geliefde
goeroes zijn dan ook niet ongebruikelijk. Blijkbaar een
bedrijfsongeval. De spanningen lopen op, de beiderzijdse
verwachtingen en projecties zijn enorm, en daarmee in
zichzelf onevenwichtig.
Laat ik vooral duidelijk zijn: ik ken niet alle details van
wat er allemaal gebeurd is. Ik weet niet wie of waarom er
allemaal nog meer bij betrokken waren, of wat de verklaringen waren. Eerlijk gezegd ben ik er niet in geïnteresseerd. Er wordt geen belang gehecht aan het veroordelen of verontschuldigen van de Leraar, noch in het
veroordelen of verontschuldigen van zijn beschuldigers.
Vanuit dit perspectief (van david carse, (vert.)) is er geen
reden hem te verdedigen of aan te sluiten bij het koor
van minachtende geluiden. Er staat hier niets op stapel,
er gebeurt hier niets. Het drama van de droom ontvouwt
zich. Wie maakt zich druk over wat de droomfiguren uitspoken?
Er is rondom zo’n ‘gebeurtenis’ zoveel pijn en verwarring,
dat onderzoek erg moeilijk wordt gemaakt. De neiging
om te projecteren en dingen uit hun verband te halen
is in deze omstandigheden zelfs groter dan gebruikelijk,
en dat verergert de pijn en verwarring alleen maar. Momenten zoals dit zijn momenten van crisis, wat in het
oorspronkelijke Grieks betekent: een moment van beslissing, van keerpunt.
Er ligt een kans hier, als men door de storm heen kan
kijken. Er ligt een kans om alles te zien wat hier allemaal
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oprijst, de teleurstelling, de afschuw, de beschuldigingen,
het verwijten, de eis tot verklaring of tot toelichting, naar
buiten geprojecteerd als ze zijn; en de uitnodiging om om
te keren en naar binnen te kijken, naar daar waar zowel
de wortel van de oorzaken gevonden kunnen worden als
de oplossing ervan.
Wat het deel van de Geliefde Leraar z’n handlangers en
promotors betreft, daar is woede natuurlijk begrijpelijk.
Als je je in goed vertrouwen gecommitteerd hebt om iets
te marketen en je er achter komt dat wat je aan het promoten bent niet is wat was afgesproken, is het heel natuurlijk om je afgezeikt, verraden en bedrogen te voelen.
Dit is verdomme slecht voor de handel.
Nogal ontnuchterend (hoewel niet echt verbazingwekkend) is de snelheid waarmee uiterst loyale volgeling in
een spoor van veroordelingen hun aftocht blazen. Het
illustreert het feit dat, hier in de dualiteit, liefde en haat
veel op elkaar lijken en nooit ver van elkaar vandaan
zijn.
De anders zo rationele maar nu verschrikkelijk gewonde
volgelingen (voormalige volgelingen) begonnen vrijwel
meteen hun Geliefde Leraar te ontmantelen. “Dit doet de
vraag rijzen of hij ooit wel verlicht was, of begiftigd met
het ultieme Doorgronden.” Werkelijk? Welnu, als hij al
nooit verlicht was, wat was je al die jaren naast hem zittend en al die diepe inzichten verkrijgend aan het doen?
“We hebben ons vergist.” Welnu, als je je toen hebt vergist, zou je je nu dan niet weer kunnen vergissen? Hoe
kun je dat weten? Heb je zelfs ook maar het geringste
idee van waar je het over hebt? Het ego is, nu het met de
broek omlaag is gesnapt, heel erg op z’n hoede (om het
zo maar te zeggen). Het heeft devotie gezworen en stond
helemaal goedgelovig tegenover de grote goeroe die veron359

dersteld werd van jou een van de weinig uitverkorenen te
maken. Maar die blijkt nu (oeps!) een vieze ouwe man te
zijn. Dus trapt het ego nu zo hard als het kan achteruit
en is het nog minder redelijk dan gewoonlijk. Geschiedenis herschrijven is de oudste manier om de boel onder
controle te houden.
Een droevig schuddend hoofd; ‘Ik zou hem nu nooit
bhagwan kunnen noemen…’. Ben je gek geworden? Jij
bent bhagwan, de UPS chauffeur is bhagwan, Bill Clinton en George Bush zijn bhagwan, brutale wasbeertjes
die mijn tuin vernachelen zijn bhagwan, Madonna, Britney Spears en J. Lo’s grootmoeder zijn bhagwan, god nog
an toe. Oranje priklimonade, kaaskronkels en Oreo’s zijn
allemaal bhagwan. Hoe kan deze ouwe knakker daar een
uitzondering op zijn?
Helemaal goed. Als iemand al een commentaar in elkaar
zou moeten goochelen omtrent de relatieve statuur van
deze bijzondere Geliefde Leraar, zou ik niemand onder
de verlichte geesten van Advaita weten (anders dan,
begrijpelijkerwijs, die welke zijn eigen discipelen waren)
die zou hebben volgehouden, zelfs voorafgaand aan deze
gebeurtenis, dat hij ooit van het onbesproken kaliber was
van, bijvoorbeeld, een Ramana Maharshi of een Nisargadatta Maharaj. De Geliefde Leraar zelf zou nooit zoiets
beweren, en deed dat ook niet. Hij is een klassiek voorbeeld uit de jnani traditie, een intelligente, behendige en
ongenadige geest, die zegt dat hij zichzelf gelukkig prijst
dat hij nooit een grote spirituele of mystieke ervaring
heeft gehad.
In de Maharshi was er niet alleen niet zo’n geest, maar
een hart dat volledig uiteen was gespat, volledig weggebrand in de Liefde voorbij de liefde die Alles is. En wanneer dat wat in de geest doorgrond wordt tevens door het
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hart geweten wordt, als de geest en het hart niet langer
twee zijn, is het doorzien door de hartegeest zelfs dieper
dan het Doorgronden. Kijk naar hun foto’s; zelfs daarop
is het duidelijk zichtbaar. De Geliefde Leraars ogen zijn
doorborend, binnendringend, dwingend. Dat is intrigerend, uitdagend, inspirerend. Ramana’s ogen zijn oneindig, Leegte, de volledige dood van het zelf in Liefde. Dit is
onuitspreekbaar.
Maar ontwaakt? Wie zal het zeggen? Wie zou het hebben kunnen zeggen voorafgaand aan de gebeurtenis, wie
kan het nu zeggen? Voorafgaand, ligt het snel voor de
hand hem uit te roepen tot ‘ongetwijfeld werelds leidende
levende Leraar van vandaag de dag...’ Wie op aarde kan
nou zo’n oordeel vellen? Naderhand is er al snel de neiging hem tot nepper te bestempelen. Kijk naar binnen:
als je eerst dacht dat hij ontwaakt was en nu je twijfels
hebt, moet je de integriteit hebben om je te willen realiseren dat gebeurtenissen laten zien dat je ongelijk hebt,
en dat je nu niet in de positie bent, en ook niet was, om
daarin de rechter te zijn. Hoe diep het Doorgronden van
geen-zelf in welk lichaam-geest-construct dan ook doordringt, is, om de Geliefde Leraars eigen terminologie te
gebruiken, tussen diegene en God.
Waar ligt de noodzaak tot het labelen van welke leraar
dan ook eigenlijk? Wat is de noodzaak om iemand tot
bedrieger te labelen? Waar ligt de verwachting? Waar ligt
de teleurstelling? Als je het oneens wordt met of genoeg
krijgt van een goeroe, kan er een blijven of een weggaan
zijn. Ga ergens anders naar toe. Of niet. Wat gebeurt is
wat er in de flow van Bewustzijn staat te gebeuren. De
flow van Bewust zijn ontfermt zich over de goeroe, zowel
als het zich ontfermt over jou. Wat valt er te verwijten?
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Begrijp alsjeblieft dat het daar niet over gaat. Net als al
het andere in de manifestatie, is het niet wat het lijkt.
II

G

oedbedoelende vrienden hebben het over dit ‘afschuwelijke schandaal’ en vragen, wat moeten we nu
doen?
Oké, laten we bovenaan beginnen. Het is hier al vele malen gezegd, maar we hebben ons ingegraven; dus, slaan
we nogmaals een bres. Alles wat er in Aanwezigheid is,
is Gewaarzijn. Deze zuivere Aanwezigheid, dit zuivere
Gewaarzijn, Alles Dat Is, verschijnt als deze wereld van
mensen en dingen en ideeën. Er zijn geen afgescheiden
personen of entiteiten van welke soort dan ook, waar dan
ook. Alle afscheiding en onderscheiding naar afgescheiden individuele personen of entiteiten is onderdeel van
de alom gedeelde illusie waar binnen dat wat zich als het
menselijk ras beschouwt functioneert. Aan wie kan ik dit
uitleggen?
Jij staat dit allemaal te verzinnen! Letterlijk. Het is allemaal projectie van de geest in Bewustzijn. Verhaaltjes
te vertellen. Bezig het hele kaartenhuis voortdurend te
schragen en te versterken door zichzelf verhaaltjes van
afgescheidenheid te vertellen. Zoals deze. Snap je het?
Stop! Ga terug! Wordt wakker!
Als dit maar eenmaal is begrepen, doorzien, ervaren, zal
ieder probleem of onderwerp dat ooit gekend werd of ooit
nog gekend zal worden, verdwijnen. Omdat alle problemen en onderwerpen gebaseerd zijn op onderscheid, op
een geloof in afgescheidenheid.
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Gezegend als hij is, spreekt de Geliefde Leraar niet op de
manier waarop Sri Nisargadatta Maharaj sprak, altijd,
compromisloos, alleen vanuit het oogpunt van het Absolute. De Geliefde leraar zegt vaak, en de laatste tijd in
toenemende mate, dingen die voorzeker zeer dualistisch
klinken. Kan men volhouden dat, in de traditie van de
‘gekke wijsheid’, dat allemaal opzettelijk gebeurt, om de
zoekers weg te krijgen uit de val van het dramatisch denken, terug in hun eigen hart totdat ze er aan toe zijn om
het voor zichzelf te zien? Of is er wellicht een uitglijder in
het lichaam-geest-construct van de Geliefde Leraar? Is
deze ‘uitglijder’ zuiver een kwestie van ego en gebrek aan
begrip, of is er een biologische, fysiologische component,
als gevolg van zijn gevorderde leeftijd? Zo lang als het
bekeken wordt vanuit het gezichtspunt van de droomfiguren die zichzelf – en iedere leraar, de Geliefde of iemand anders, als individuen beschouwen, zal dit op een
of ander manier een probleem lijken te zijn.
Maar weet je, zo wat? Dit is het punt. Dit is allemaal
Aanwezigheid, alles wat zich voltrekt gebeurt in die
Aanwezigheid, dat Bewustzijn, door al die schijnbare
lichaam-geest-construct organismen. En als er eenmaal
niet de identificatie is als een van deze organismen, als
dit lichaam-geest-construct, dan is dat wat er is het ene
of andere organisme gebeurt stomweg niet van betekenis.
Als je je ergert aan de Geliefde Leraar, zie je blijkbaar
niet dat jij de Geliefde Leraar bent; of beter gezegd, dat
wat jij bent, is wat de Geliefde Leraar is.
Het is onvermijdelijk dat het hele rijtje van variëteiten
aan mogelijke gebeurtenissen en gedragingen en gedachten en levens zullen gebeuren: zelfs hoewel er, en dat is
eveneens onvermijdelijk, onderdelen van die variëteiten
zullen zijn die jou niet ‘bevallen’. Het is slechts onwetendheid, vaak nogal zelf-rechtvaardigende onwetend363

heid, die over de oneindige variëteit oordeelt en sommige
‘gepast’ vindt en andere niet.
Het is allemaal volmaakte ontvouwing van de totaliteit in
Bewustzijn. De zogenoemde wijze weet dit, en weet dat
het lichaam-geest-construct dat anderen ‘hem’ of haar’
zouden noemen, hier onderdeel van is.
Dit is niet het minst politiek correct, maar kun je zien
dat het richten van woede en vergif en verontwaardiging
op een ‘iemand’ die je per vergissing als afgescheiden van
jezelf ziet, en op een voetstuk hebt geplaatst, en die jij
dan bindt aan een aantal op arbitraire wijze geconstrueerde regels die in een bepaalde cultuur in een bepaalde
tijd overheersen, alleen om jou daarmee te desillusioneren… absurd is?
Scenario één. Wanneer volledige desidentificatie met
een afgescheiden zelf – als een individuele entiteit – zich
voordoet, is alles wat er is gewaarzijn, niet iemand die
zich gewaar is. Er zou gezien kunnen worden dat dat de
leer op een andere manier benaderd wordt, om wat voor
‘reden’ dan ook. Er zou gezien kunnen worden dat er
onjuiste handelingen verricht worden. Er zou al of niet
over gedacht kunnen worden en zou gezien kunnen worden dat deze dingen op een bepaalde tijd repercussies
zouden kunnen hebben. De woede en reacties alom in
de ‘andere’ schijnbare lichaam-geest-constructen wanneer die dingen bekend worden zouden gezien kunnen
worden. Misschien zou er gezien kunnen worden dat er
een poging is de chaos te beperken door te proberen het
inzicht uit te leggen dat dit er helemaal niet toe doet; of
misschien is er eenvoudigweg het waarnemen van het
onpersoonlijke waarnemen dat geïnterpreteerd wordt als
‘ontkenning’, ‘ongevoeligheid’, of ‘verbergen’. Geen van allen doet er toe: het is de volmaakte ontvouwing. Dit soort
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dingen gebeurt de hele tijd door, waarom zou het er meer
toe moeten doen als het zich in ‘dit’ lichaam-geest- construct voor doet dan in een ander?
Scenario twee. Wat doet een gerespecteerd spiritueel
leider de spirituele leer waarvoor hij gerespecteerd werd,
verloochenen? En om in eigen naam de leer die hem
was toevertrouwd tegen te spreken? Als, misschien, het
ontwaken van een dergelijke leraars eigen ontwaken had
bestaan uit een ervaring en een gewaarzijn dat net een
beetje minder was dan de totale vernietiging van het ego.
Als, hypothetisch gesproken, de totale desidentificatie
met een afgescheiden, waar alle meesters inclusief zijn
eigen goeroe over spraken, zich in dit geval feitelijk niet
heeft voorgedaan. En als, desondanks, met het voortgaan
van het leven, de doorgaande ervaring van het bestaan
als afgescheidenheid zich zou voortzetten – ondanks dat
gezegd werd dat het ontwaken zich had voorgedaan. Zou
dit niet een zekere mate van stress geven in het lichaamgeest-construct systeem? Aan de ene kant is er het ontvangen onderwijs over de eeuwige wijsheid dat ontwaken
bestaat uit het vernietigen van elk besef van een afgescheiden zelf. En als eerste is er het doorgeven van deze
leer. Maar tegelijkertijd is er een voortgaand ervaren van
het feitelijk leven als een afgescheiden zelf. Zou hierdoor,
hoewel in goed vertrouwen en met de beste intenties, de
ontvangen verklaring en uitleg van wat ontwaken is, niet
noodzakelijkerwijs interpretatie en modificatie moeten
ondergaan?
Scenario drie. Wat zou het zijn, zelfs voor een wijze, om
een onevenwichtige student te hebben die jou hoort zeggen: “Je bent niet dit lichaam; je bent het Al”, die tenslotte alle zorgen verliest maar vervolgens de bocht uit
vliegt, en in de psychotische megalomanie belandt. Zou
dat, misschien, er toe leiden om in de leer een toontje
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lager te zingen, en om dingen te zeggen die deze hoog
opgeschroefde zoekers weg te leiden van dit gekmakende
gedoe, vertrouwend dat in Bewustzijn zij die het zullen
vinden, het evengoed wel zullen vinden?
Scenario vier. Hoe dan ook, welke invloed zou de hogere
leeftijd en de effecten daarop op lichaam en geest in dit
alles kunnen hebben?
Of, scenario vijf. Misschien is die kerel wel een oplichter,
een complete bedrieger vanaf begin tot aan het einde toe.
Denk daar eens over na. Zou jij het weten? Hoe zou je
het kunnen weten? Is het belangrijk om te weten? Wie is
het, die denkt, dat het belangrijk is om te weten?
Ah.., nu, eindelijk, begint het te dagen. Onze oude vrind,
dat gevoel een afgescheiden zelf te zijn, het zogenaamde
ego, die opgeblazen hallucinatie, heeft een aanhoudende
behoefte zichzelf groter te maken.
Het gaat allemaal doormiddel van spiegels. Je zult er
van doordrongen moeten raken, dat als er zaken over
iemands ego daar ergens buiten spelen, er zaken over
iemands ego hierbinnen spelen. Helemaal los van of je
‘gelijk’ hebt wat betreft het ego daar buiten.
Wat zou je er van zeggen als we overal de Geliefde Leraren zich zorgen laten maken over de Geliefde Leraren.
Wat gaat er om in het lichaam-geest-construct organisme
van betrokkene? Is er berouw, spijt? Is er arrogantie,
boosheid? Is er vrede, vermakelijkheid? Hoe kun je dat
weten? Wat gebeurt, gebeurt, wat zal gebeuren zal gebeuren. Als het in het ontvouwen van de totaliteit besloten ligt dat hij zichzelf zal vernietigen, dan zal dat gebeuren.
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Als hij voorbestemd is om ongedeerd als grote leraar
hieruit te herrijzen, zal dat gebeuren. Als hij gedoemd is
om op een of andere manier door te modderen als voorheen, zullen gebeurtenissen dat naar buiten brengen. Er
wordt allemaal voor gezorgd.
“Indien verstoord, zullen geheime ‘terecht’-zettingen
altijd het niveau van de goddelijke rechtvaardigheid herstellen. Het is onmogelijk de lichtstraal te
buigen…. Vestigt des te meer de loodzware middellijn op z’n plaats, en mens en stofdeeltje, ster en
zon, moeten zich er in schikken, dan wel verpulverd
worden door haar terugslag.”
(Ralph Waldo Emerson)
De Geliefde Leraar heeft niemand iets ‘gedaan’. Als er
van ‘een’ iemand een god wordt gemaakt en het duidelijk
wordt de Bewustzijn hier door ‘gebrekkige’ instrumenten stroomt, krijg je dat, oké, daar heb je het al. Wat een
verrassing. Welkom in je eigen projecties. De projecties
waardoor dat onechte (afgescheiden) zelfgevoel in zichzelf
kan blijven geloven.
III

H

et onderwerp van seksueel wangedrag is zeer beladen. Veel mogen dan vinden dat dit het meest belangrijke is, maar vanuit dit perspectief (dat van david
carse, (vert.)) zal die aanname nader onderzocht moeten
worden.
Ik las onlangs dat het bekend was van Mahatma Gandhi
dat hij in zijn latere jaren regelmatig sliep met zijn nog
maar nauwelijks puberale en vroeg-tienerlijke nichtjes.
Wow. De cultuur waarin wij leven heeft daar wel een
paar etiketten voor, toch? Herinner je je Nisargadatta’
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s antwoord op de vraag of een heilige altijd voorbeeldig
gedrag zal vertonen? Waar heb je het over? Voorbeeldig
volgens wie, volgens welke normen? (En kunnen dergelijke uitspraken gebruikt worden om onverantwoordelijk
gedrag te rechtvaardigen? Zeker, de duivel kan de geschriften voor eigen gewin citeren, en zelfs ‘God is Liefde’
kan op die manier worden misbruikt; maakt dat het
minder waar?)
Culturele morele normen variëren enorm, afhankelijk
van tijd en plaats. Dit is voor de meesten van ons zeer
moeilijk te accepteren: we zij allemaal getraind (gedrild,
eigenlijk) om onze huidige normen als ‘natuurlijk’, ‘God
gegeven’, of ‘vanzelfsprekend’ te verabsoluteren, terwijl
ze in feite volkomen relatief zijn. Er kan enige ruimte zijn
voor tolerantie naar sommige vormen van gedrag, maar
niet voor dat… wat dat dat voor jou dan ook moge zijn.
Dit valt verder niet te bespreken, noch in de maatschappij als geheel, noch onder spirituele zoekers, en de straffen die er op staan zijn de zwaarste waar een maatschappij zich van kan bedienen.
Tegelijkertijd hebben mijn vrienden van de Shuar stam
in het Amazone oerwoud een zeer ontwikkelde gemeenschap, in veel opzichten veel verlichter dan die van ons,
die gemakkelijk, aangenaam, respectvol en gezond gefunctioneerd heeft voor wel letterlijk duizenden jaren. En
dat gedaan heeft aan de hand van een verzameling van
seksuele normen en waarden waarmee ze hier allemaal
in de federale gevangenis zouden zijn beland. En zouden
ze, als de brave mensen van de Verenigde Staten er iets
over te zeggen zouden hebben, gebrandmerkt zijn als
perverselingen en op het internet terecht zijn gekomen
op een lijst van seks-delinquenten. Waar heb je het over?
Op basis waarvan?
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Op het gevaar af me de grote woede en wraak op de nek
te halen van de politiek-, psychologisch- en spiritueel
correcte menigte, sta me toe dit te zeggen tegen de betrokken vrouwen (die hebben verklaard dat hun betrokkenheid vrijwillig was en op geen enkele manier door de
Geliefde Leraar is geforceerd) en tegen alle vrouwen die
zich op een of andere manier met hen vereenzelvigen,
alsook tegen hen die vanuit een goeroe-volgeling relatie
te maken hebben met de Geliefde Leraar en die verontwaardigd zijn over deze gebeurtenissen. Ik weet niet wie
je bent, en dit is niet bedoeld als aanval, het is bedoeld
als overpeinzing en als medeleven.
Toen het verzoek, of de suggestie, zich voor de eerste
keer voordeed, waarom maakte je toen niet dat je weg
kwam terug naar Sedona, (of Chelsea, of München…)?
Of, liep je niet eenvoudig weg, ergens anders naar toe,
om een andere goeroe te vinden? Was het toen niet tamelijk duidelijk op dat moment, vanuit jouw perspectief als
geïdentificeerd lichaam-geest-construct ‘persoon’, dat er
iets echt niet in de haak was? Als je nu vindt dat het niet
kan, waarom zou het toen wel hebben gekund? Stop! Onderzoek dit, duik er in. Als dit allemaal zo misbruikend,
zo manipulatief en zo banaal is, hoe ben je hier dan middenin terecht gekomen?
In plaats van naar buiten te kijken, kijk naar binnen. De
behoefte aan bijzonder te willen zijn is groot, toch?
Ja, natuurlijk, de goeroe-volgeling relatie is ongelijkwaardig, en de goeroe draagt een grote verantwoordelijkheid.
Laat het goeroe zijn deel bij hem en laat hem verantwoordelijk zijn voor zijn aandeel. Kijk jij naar jouw aandeel.
Zelfs als jouw aandeel een tiende is van zijn aandeel, als
je je op zijn aandeel focust en vermijdt om naar je eigen
aandeel te willen kijken zul je eeuwig verminkt blijven,
369

des te meer omdat je velen zult vinden de het met je eens
zijn en je in je gewond zijn zullen bevestigen. Je kunt die
bijval gebruiken om je gelijk te halen, om voor eeuwig
een slachtoffer te zijn van de Geliefde Leraar die de fout
in ging, en op die manier je identiteit en je gevoel van een
individueel zelf te zijn te versterken. Of je kunt je bewegen in de richting van je van dit alles te willen ontdoen
en van je te realiseren wie Jij Bent. Wat een verbazingwekkende, ‘voor eens in je leven’ kans en gelegenheid om
te ontwaken!
Het lijkt er op dat je hebt meegeholpen aan het publiekelijk in diskrediet brengen van een oude man (die, als de
waarheid verteld zou worden, vanuit zichzelf goed bezig
was, zelfs zonder jouw hulp) en onszelf met schaamte te
vervullen. Wat ga jij nu doen?
Mag ik een voorstel doen? Ik zeg dit zowel tegen hen die
zich vooral zorgen maken over het ongepaste seksueel
gedrag van een leraar in zo’n positie, als tegen hen die
zich boos maken over het corrumperen van de Leer. Je
kunt dit overwegen, als natuurlijk maar slechts als een
optie. Het is trouwens toch niet aan jou.
Ga terug. Verder terug. Vanuit welke plek je hier ook in
bent beland, of je nu iemand anders iets verwijt of jezelf,
of je nu vindt dat je vrijuit gaat of je juist misbruikt voelt,
hou je kalm. Het is allemaal façade. Het is de wereld die
je over de ogen is getrokken om je blind te maken voor de
waarheid. Jij denkt dat dit echt is, zo waar als het maar
zijn kan; jijzelf, dit leven, deze gebeurtenissen. In werkelijkheid is alles wat jij als echt en als belangrijk beschouwt, slechts een verhaaltje, slechts geconditioneerde
overtuiging in de geest. Ga verder terug, naar wat hier
aan vooraf gaat.
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Ga terug. In deze dag en eeuw, vertelt iemand je dat er
een verlichte meester is in India, en je kunt een vliegtuigticket kopen en een paar uur later op het tapijt tegenover hem zitten. De Amerikaanse Droom Machine heeft
gemaakt dat je geloofd dat je duizend levens kunt overslaan en dat je net op tijd bent voor wat je gehoord hebt
het neusje van de zalm te zijn.
Volgens de Indiase goeroe-standaard is deze geliefde
Leraar heel erg verwesterd en heel erg aardig en praat
hij helemaal niet in radicale termen. Dit maakt hem erg
Geliefd, maar neigt ertoe te het simpele feit te verbergen
dat de meeste van wie in zijn huis opdoken innerlijk hopeloos vastzaten.
Ik wil hier niemands gevoelens kwetsen, maar grofweg
gezegd zijn jullie (de mensen die boos zijn op Rames
Balsekar, (vert.)) naar een paar seminars geweest (of
misschien wel twintig jaar lang naar seminars geweest)
bij een paar halfbakken New Age koekebakkers in Santa
Barbara, of in de Londen of Amsterdam satsang scene,
jullie hebben een paar meditatie retraites gedaan, zijn in
een paar ashrams geweest en hebben daar een paar initiaties ondergaan, en leven nu in de veronderstelling dat je
wel klaar bent voor het echte werk. Maar het is allemaal
materiaal waar dromen van geweven worden.
Ramana Maharshi zou jou en je vragen zeer waarschijnlijk gewoon genegeerd hebben, zoals hij dat bij velen
deed. Nisargadatta Maharaj zou je er onomwonden bij
oren uit hebben gegooid. De Geliefde Leraar lacht en
spreekt over het je vredig op je gemak voelen in het dagelijks leven, en dus ga je chai drinken met de andere
zoekers en heb je het erover. Je hebt er echt wat aan en
je hebt het gevoel dat je ergens naar toe op weg bent.
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Het maakt allemaal geen enkel verschil: het is allemaal
projectie, een niets van dit drama zou zijn gebeurd als je
niet zo letterlijk volledig vol van je eigen zelf was.
Plotseling heeft iedereen theorieën over hoe de Geliefde
Leraar in zijn innerlijk vast zit. Dat is de Geliefde Leraar
z’n probleem. Laat hem zich daar maar zorgen over maken. Iedereen beweert dat goeroes de gedragsnormen van
de cultuur waaruit zij voortkomen moeten volgen, ook al
is dat voor hen zelf betrekkelijk onbelangrijk. Dat is niet
jouw probleem! Laat de goeroes zich zorgen maken over
hun probleem. Kom er achter wat jouw probleem is en ga
daar mee aan de gang.
Iedereen die zich over deze gebeurtenissen druk maakt
ontving daarmee een gracieuze stoot voor het hoofd,
maar jij verdoet je tijd met het speculeren over de Geliefde Leraar. De Geliefde Leraar is compleet irrelevant!
Jouw probleem is dat je de droom die jij projecteert, voor
iets buiten jezelf waarneemt, als echt. Stop. Ga terug.
Dit zal niet leuk zijn, of opwindend, en zal niet fijn voelen
en niet stroken met je identiteit als een gevorderde zoeker, zoals het naar India gaan en het zitten bij een Geliefde Leraar dat deed. Doe wat je moet doen, vind de hulp
die je moet vinden. Welke vorm dit zal aannemen is niet
aan jou. Niets is dat. Het zal gebeuren. Als er openheid
is, als er overeenstemming is. Als er overgave is.
Kijk, in plaats van naar buiten, naar binnen. Alles wat
in diepe slaap niet aanwezig is, bestaat niet. Goeroes en
leringen en allerlei gedragingen doen zich in diepe slaap
niet voor. Ook satsangs en seminars en boeken als dit
doen dat niet. Waar ben je mee bezig? Nodig de stilte uit,
het stil zijn. Verdoe je tijd niet anders dan met stil zijn,
stil van binnen zijn. Alles wat je als je ‘eigen zelf’ toedicht
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is illusie, niet waar, doet er niet toe. Ontdoe jezelf hiervan. Laat er leegte zijn. Laat jezelf open reten, leeg maken, schoonmaken.
Wees je er van bewust dat de vorm die dit zal aannemen
niet aan jou is, en dat het enige tijd kan duren. Het kan
een leven lang duren, misschien meer dan een leven. Het
doet er niet toe. Laat jezelf brengen naar een plek waar
het er niet toe doet. Stel in het stil zijn jezelf de gevaarlijke vraag, de vraag waarvan het ego niet wil dat je hem
stelt, de vraag die je leven (als afgescheiden entiteit,
(vert.)) zal beëindigen. Laat jezelf brengen naar een plek
waar het niet langer nodig is iemand te vinden om iets
kwalijk te nemen, jezelf noch iemand anders. Waar die
behoefte aan ‘speciaal’ zijn je niet langer vernietigt. Waar
het niet langer nodig of mogelijk is om van jezelf weg te
kijken en buiten jezelf te kijken om te labelen wat ‘goed’
en wat ‘slecht’ is. Waar het niet mogelijk is om buiten
jezelf ‘dat wat is’ te zoeken.
Naar buiten kijken continueert de droom. Slechts het
naar binnen kijken, onvermoeibaar diep naar binnen kijken, voorbij en voorafgaand aan de bovendrijvende levels
– intellect en de rede en emoties en gevoelens en geest en
het onderbewuste – naar Wat Jij Bent; slechts dit leidt
tot het ontwaken dat in zichzelf niets te maken heeft met
zowel binnen als buiten.
Wordt wakker!
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“De realiteit is wat we voor waar aannemen.
Wat we voor waar aannemen is wat we geloven.
Wat we geloven is gebaseerd op onze waarnemingen.
Wat we waarnemen hangt af van waar we naar op zoek zijn.
Waar we naar op zoek zijn hangt af van wat we denken.
Wat we denken hangt af van wat we waarnemen.
Wat we waarnemen bepaalt wat we geloven.
Wat we geloven bepaalt wat we voor waar aannemen.
Wat we voor waar aan nemen is onze realiteit.”
– David Bohm
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EPILOOG:
Een Eckhartiaanse ontologie
“Hij die mijn lering van bevrijding
wil begrijpen,
zal zelf volmaakt bevrijd moeten zijn.”
– Meester Eckhart
-“Er is een ongeboren, ongemaakt, ongeschapen.
Was het niet om dit
ongeborene, ongemaakte, ongeschapene,
dan zou er geen bevrijding zijn van
het geborene, het gemaakte, het geschapene.”
– Boeddha

I

K

en Wilber werd eens gevraagd waarom het zo is dat
het Oosten door de eeuwen heen zo’n rijke traditie
van transcenderende spiritualiteit heeft, terwijl men in
de Westerse tradities veel dieper moet zoeken om dat te
vinden: “Hoe kan een hele beschaving dat zo lang ontgaan?”
Wilber antwoorde,
“Stel je voor, dat op de dag dat de Boeddha zijn
verlichting bereikte, hij op was gebracht en was
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opgehangen precies vanwege die verlichting. En als
wie dan ook van zijn volgelingen aanspraak zouden
hebben gemaakt op eenzelfde verlichting, ook die
waren opgehangen. Als ik voor mezelf spreek, zou
ik dit als een ontmoedigende maatregel beschouwen…..
Op het moment dat welke spirituele beoefenaar dan
ook te dicht bij die verlichting dreigde te komen …
dat iemands geest intrinsiek één zou zijn met de
oorspronkelijke Geest – dan zouden daar gewoonlijk
angstwekkend zware repercussies op volgen.”
Het is daarom des te verbazingwekkender dat de leringen
en geschriften van de middeleeuwse Europese mystici
als Hildegard van Bingen, Machteld van Maagdenburg,
Johannes van het Kruis, Teresa van Avila, Henry Suso,
John Tauler en de anonieme Engelse schrijver van The
Cloud of Unknowing, onder andere, überhaupt bewaard
zijn gebleven.
Meester Eckhart, een Duitse frater van de Orde der Predikers van de Heilige Dominicus, leefde en onderwees in
de jaren 1260 tot 1327. Hoe hij één werd het Doorgronden (of de Doorgronding één met hem) is niet bekend.
Zijn geschriften en preken getuigen echter van dezelfde
waarheid van radicale non-dualiteit als die waar mystici
en wijzen, Oost en West, altijd naar verwezen hebben.
Eckhart sprak over wat hij ‘bevrijding’ noemde, een tot
het uiterste laten-gaan dat uitmondt in een volledig
ontkennen en vernietigen van een individueel zelf. Deze
bevrijding opent naar de ‘doorbraak voorbij God’, iets dat
wat alle intenties en doel betreft overeenkomt met waar
in andere tradities naar verwezen is als ontwaken, verlichting, of het Doorgronden. Hij stond er op, dat wat hij
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zag, niet begrepen zou kunnen worden totdat deze bevrijding en doorbraak zich hadden voorgedaan, waarna alles
duidelijk zou worden,
Wat Eckhart onderwees, was dat zijn bevrijding een laten
gaan in is, en dat is een uniciteit die het middeleeuwse
Christelijke geloof op dramatische wijze oversteeg. Het
menselijke en goddelijke, zag hij, zijn “één unieke uniciteit zonder onderscheid”, omdat het “voorafgaat aan
onderscheid in substanties.. in het Goddelijk doen en in
de Menswording komen God en mens samen in één en
eenzelfde gebeurtenis.”
Het Zijn, is voor Eckhart Aanwezigheid – hetgeen één
is, universeel. De Westerse filosofen, van Aristoteles tot
aan Thomas van Aquino, zagen afgescheiden dingen als
aparte entiteiten, afgescheiden van de Schepper. Voor
Eckhart is dat niet zo: Het Zijn is God; en in zoverre dat
iets is, is het God, met “het identieke zijn en dezelfde
substantie en natuur…. Als God’s natuur mijn natuur is,
is het goddelijk wezen mijn wezen. Dus is God intiemer
aanwezig in alle wezens dan het wezen dat in zich zelf
is.”
“Er is een kracht in de geest”, zei hij, “die tijd of vlees
niet aanraakt, het emaneert uit geest en blijf in de
geest….” Nogmaals, “Er is iets in de geest van een zodanige aard, dat als het daar volledig uit zou bestaan, het
niet geschapen zou zijn.”
“Toen ik stil stond, in de grond, in de aarde, in de
rivier, en de bron van de Opperste God, vroeg niemand me waar ik heen ging en wat ik aan het doen
was. Er was daar niemand om me iets te vragen.
Maar toen ik naar buiten kwam, schreeuwden alle
schepselen ‘God’ “.
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Onnodig om te zeggen dat dit soort gepraat hem in zeer
ernstige problemen bracht met Inquisitie van Rome, voor
wiens tribunaal hij werd gedaagd om zich te verdedigen
tegen beschuldigingen van ketterij – beschuldigingen
waarop, zoals waar Wilber op zinspeelde, straffen stonden als de verfijnde middeleeuwse vormen van marteling
en executie.
Maar het is duidelijk dat Eckhart niet niet kon zien wat
hij zag, dat hij er niet niet over kon spreken ondanks dat
het tevens duidelijk is dat er meer dan enige frustratie
was over het feit dat geen van zijn toehoorders in staat
schenen hem te begrijpen. Soms noemde hij zijn tijdgenoten die (alleen) de uiterlijke religieuze praktijken beoefenden “onwetende achterwerken”; en als het Inquisitie
tribunaal zijn onderricht incorrect parafraseerde antwoordde hij kortaf dat de opgestelde verklaring “krankzinnig” was.
Op sommige plekken beginnen zijn preken, weliswaar in
de taal van zijn tijd, opmerkelijk te lijken op de uitspraken van Ramana Maharshi of Sri Nisargadatta Maharaj:
“Ik verzoek u omwille van de liefde van God dat u
deze waarheid begrijpt als u dat kunt. Maar mocht
u het niet begrijpen, maakt u zich geen zorgen,
want de waarheid die ik spreek is van een zodanige
soort dat slechts een paar goede mensen het zullen
begrijpen...”
“Mijn essentiële wezen ligt boven God in zoverre we
God beschouwen als het principe van alle schepselen. Inderdaad, in God’s eigen zijn, waar God tot
boven alle zijn en onderscheid wordt opgeheven,
was ik mezelf, wilde ik mezelf, en wist ik de man
te scheppen die ik ben. Daarom ben ik de oorzaak
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van mezelf in overeenstemming met mijn wezen dat
oneindig is, maar niet in overeenstemming met mijn
worden dat tijdelijk is. Daarom ben ik ook ongeboren, en in overeenstemming met mijn ongeboren
wezen kan ik nooit sterven. In overeenstemming
met mijn ongeboren wezen ben ik altijd geweest,
ben ik nu en zal ik altijd blijven zijn… In mijn eeuwigdurende geboorte werden alle dingen geboren,
en was de oorzaak zowel van mezelf als van alle
dingen. En als ik er niet was, was God er ook niet;
Dat God God is, daarvan ben ik een oorzaak. Als ik
er niet was, zou God God niet zijn. Er is echter geen
noodzaak om dit te begrijpen.”
“In de doorbraak…. Ben ik boven al het geschapene en noch God noch creatuur. Beter gezegd ben
ik wat ik was en wat ik nu ben en eeuwig zal zijn..
Want in deze doorbraak is mij verleend dat God en
ik één zijn. Daar ben ik wat ik was, waar ik noch
toe-, noch afneem, want dáár ben ik de onbeweeglijke oorzaak die alles in beweging zet…”
“Zij die dit gezegde niet begrijpen zouden hun hart
daar niet ongerust over moeten maken. Want zolang een mens zich niet meet aan deze waarheid,
zal hij dit gezegde niet begrijpen. Want dit is een
onverborgen waarheid rechtstreeks afkomstig van
het hart van God.”
In het kort: Eckhart wist, op een manier voorbij ervaring
en concepten, dat er ‘iets’ is, voorbij ‘God’, en dat dat
iets ‘Ik’ is. Hij werd gedwongen om dit uit te drukken in
concepten en op een manier die hem – maar nauwelijks
– liet ontkomen aan het te worden gedood vanwege zijn
problemen.
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II

A

ldus:

1.
Het Zijn is.
Het Zijn laat het zijn zijn.
Het Zijn is aanwezigheid, het ervaren van het zijn.
Het zijn ‘schenkt’ aanwezigheid,
laat aanwezigheid, het zijn, zijn.
“Het zijn laat ‘wezens’ aanwezig zijn,
en laat het zijn haar aanwezigheid zijn.”
(Reiner Schurmann).
Het zijn is ‘er zijn’: Het zijn is alles dat is.
Aldus is, wat er ook is,
in zoverre als het is, het zijn.
Het zijn is Aanwezigheid, met hoofdletter A.
Het is God genoemd, Alles Dat Is, Sat Chit Ananda.
Het Zijn, Bewustzijn, Opwellend.
Volmaakt. Helder. Stil Zijn.
2.
Er kan gevraagd worden, wat gaat vooraf aan het Zijn?
Wat laat het Zijn er zijn?
Daar het vooraf gaat aan het Zijn, is dit ‘Wat’ niet is.
Hier is Leegte, Niksheid, niet-iets-heid.
Voorafgaand aan het Zijn, laat ‘het’ het Zijn zijn:
Dat waarin het Zijn is,
plenum, de volheid van niet-iets-heid,
van waaruit, waar in, als wat het Zijn
(en daarom al het zijnde) oprijst.
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De paden van de mystici, bhakti en jnana
verenigen zich hier en eindigen hier.
Alle paden kunnen tot hier leiden en niet verder.
‘Zijn’ en ‘Niets’ zijn de laatste begrippen,
en de laatste ervaringen,
waarover we kunnen beschikken.
Vanaf daar is slechts de open deur,
daarachter duisternis;
er binnengaan, vallen voorbij leegte.
3.
Het Voorafgaande aan het Zijn en Niksheid,
welke zowel het Zijn als Niksheid er laat wezen,
valt niet uit te drukken, is onuitspreekbaar.
Conceptueel, kan de vraag gesteld worden;
maar hier stuiten gedachten en concepten
op een muur, een afgrond.
De geest kan de overbrugging naar het antwoord,
conceptueel of ervarenderwijze, niet maken.
Echter: het kan geweten worden,
waargenomen, doorzien (ingehoord, ingevoeld, ingetast.)
Bestaat.
Kan niet worden uitgesproken.
Hier kunnen woorden en ideeën
slechts wijzen in een algemene richting.
‘Opperste God’ dat waarvan God komt;
Parabrahman: dat vanuit Brahman oprijst;
Maar deze woorden betekenen niets,
zijn slechts superlatieven,
toegevoegd aan bestaande concepten.
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De woorden trachten niet alleen voorbij zichzelf te verwijzen,
maar voorbij het voorbije;
Voorbij welk ultieme dan ook,
waarover gedacht of dat bevat kan worden
door het menselijke brein of hart.
Toch kan het geweten worden,
(op een manier voorbij kennis)
in stilte, in stil zijn,
in het hart
(in volledig laten-gaan:
de doorbraak, de verpletterende flits,
dat alle gevoel van afgescheidenheid verbrandt).
Tat tvam asi: Ik ben dat.
Dat is wat “Ik’ ben.
Opwellend in zichzelf als Zijn en niet-zijn,
het zijn en niets-heid,
Wat Is en Leegte.
Ongeboren.
Eeuwig.
Ik.
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“Onze oorspronkelijke natuur is, in hoogste waarheid,
ontdaan van iedere atoom van objectiviteit.
Het is leegte, alomtegenwoordig, stil, zuiver:
het is glorieuze en mysterieuze vreugde
en dat is alles.
Treedt er jezelf ontwakend diep in binnen.”

– Huang Po
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D

e kruisgang der realiteit
de barrière van het er rondom heen schrijven
		
geen visioen kan het opsporen
		
geen gedachte het doordringen
op een gegeven moment spat in één glimp dit
		
waar-voorbij- niets-is
		
uiteen in niets-heid
		
lost het geknutsel op
			
wordt het weefsel van de sluier uitgehaald
kan er, waar dit onmiddellijke onherroepelijke weten is,
van ik ben niet 							
		
noch is enig ander, enige identiteit zijn
kan er enige rol zijn voor de aangetroffen geest
		
staande in de mist van de opgeloste sluier?
		
geen wijze ziener, geen goeroe als gids –
kan er ook maar van enig gidsen sprake zijn
		
op een reis als deze?
een reis van hier naar hier
een reiziger die zowel niet begon als niet eindigde
		
langs geen pad, een miljard paden
			
geen reiziger, geen terugkeer
de enige bodhisattva ‘s eed
eenvoudigweg dit Ene Alles Ik Ben te Zijn
geen angst, geen gehechtheid,
		
geen intentie, geen verwachting
geen afscheiding, geen verbinding
geen identiteit,
zorgeloos
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Aanwezig
Zijnde
Stil Zijn hier
en zo het Zijn leegheid is
			
een opening
eeuwig ik te zien, te midden van ongezien ik –
Alles Dat Is – Dat is Alles

385

Verwijzingen
De volgende citaten en referenties zijn niet in de tekst genoemd.
-Pagina xi: ‘Als je erg stil bent..’ Dit ongebruikelijk onvoorspelbare citaat van Maharaj is uit Consciousness and the Absolute:
The Final Talks of Sri Nisargadatta Maharaj, Jean Dunn, ed.,
Durham, NC, Acorn Press, 1994, pagina 76. Dankjewel Michael.
-Pagina’s 40, 71, en 220: ‘De Tao waarover gesproken kan
worden….’ Dit zijn de beroemde opening zinnen van Lao Tse’s
Tao Te Ching, Gia-Fu Feng & Jane English, trans. New York,
Random House Vintage Books, 1989
-Pagina’s 50 end 215: ‘...niet mijn wil maar Uw wil geschiede...’ uit de Christelijke geschriften, naar het Evangelie van
Mattheus 26:39
-Pagina’s 50 en 217: ‘…slechts hij die zijn leven verliest zal
het vinden…’ naar het Evangelie van Mattheus 10:39.
-Pagina 57: ‘...Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor
niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen..’ uit de Christelijke geschriften, naar I Korinthiërs 2:9.
-Pagina’s 63, 137 en 266: ‘...de vrede die aan al het begrijpen
voorbij gaat ...’ uit de Christelijke geschriften, naar de Filippenzen 4:7.
-Pagina 83 en verderop: Dr. Bronner’s is een geregistreerd
handelsmerk van Dr. Bronner’s Magic Soaps, Inc., Escondido,
CA, USA, www.drbronner.com. (Over de moralistische teksten
op de fles: zie ook: https://thedieline.com/blog/2021/4/5/
message-on-a-bottle-the-story-behind-dr-bronners-soaps? (vert.)).
- Pagina 84: ‘Ik geloof dat ik mezelf hier nogal in vaagheid…’ is
toegeschreven aan Sir Thomas More in de film, Een Man voor
alle Seizoenen. Commentaar op theologische en metafysische
discussies in het algemeen.
- Pagina 99: ‘Een verhaal verteld door een idioot, vol van vuur
en vlam, ...’ van William Shakespeare, Macbeth, Deel V, Scene 5.
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- Pagina’s 110 en 160: ‘Geen Goeroe, Geen Methode, Geen
Leraar’ is van Van Morrison’s liedje In The Garden, op het
album No Guru, No Method, No Teacher, Polygram Records,
1986. (Van Morrison heeft nog een ander liedje, en album, getiteld Verlichting (Enlightenment), maar dat leek niet relevant.)
- Pagina’s 120, 178, 195, en verschillende daarna komende
pagina’s: ‘Bewustzijn is alles dat er is’ Dit concept was de
hoofdmoot van Ramesh Balsekar’s vroege leringen, en zullen
bekend voorkomen aan iedereen die zijn eerdere boeken heeft
gelezen of heeft geluisterd naar zijn gesprekken in de periode
voorafgaand aan en rondom het jaar 2000. Om een voorbeeld
te citeren tussen de te veel om op te noemen andere: Consciousness Speaks, Redondo Beach, CA, Advaita Press, 1992,
pagina 22. Onnodig om te zeggen wellicht: als Bewustzijn alles
is wat er is, is er niets anders.
- Pagina 175: ‘We dansen rond in een kringetje en veronderstellen...’ en ‘Als we doorgronden zijn we in het centrum...’.
Mijn dank aan Stephen Mitchell, die deze twee teksten naast
elkaar plaatste in het voorwoord van zijn boek, The Enlightened Heart, New York, Harper Collins, 1989.
- Pagina 179: ‘...we zijn van hetzelfde spul als waar dromen
van gemaakt zijn..’ van William Shakespeare, De Storm, Deel
IV, Scene 1.
- Pagina 202: ‘...Robert Adams suggereerde ooit...’ Zie Catherine Asche’s ‘Van de uitgever’ in Wayne Liquorman’s Acceptance
of What Is, Redondo Beach, CA, Advaita Press, 2000, pagina
vii. Voor zover als ik kan nagaan, zou de originele basis hiervan komen uit Robert Adams, Silence of the Heart, Atlanta GA,
Acropolis Books, 1999, pagina 193.
- Pagina’s 232 and 328: ‘...het leven, het universum, en alles..’ is, natuurlijk, een verwijzing naar Douglas Adams’ Hitchhiker’s Guide to the Galaxy vijfdelige trilogie, Deel. 1-4: New
York, Simon & Schuster Pocket Books, 1979-1987. Sorry,
maar ik kon het niet laten. En als we er nu toch zijn, sta me
toe om de beginselen aan te halen die Adams toelicht op de
omslag van deel vijf van de serie, Mostly Harmless, New York,
Harmony Books, 1992:
“Wat er ook gebeurt, gebeurt.
Wat er ook, in het gebeuren, iets anders doet gebeuren,
doet iets anders gebeuren.
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Wat er ook, in het gebeuren, zichzelf opnieuw doet gebeuren,
gebeurt opnieuw.
Dat hoeft zich echter niet noodzakelijkerwijs in
chronologische volgorde voor te doen.”
In waardering voor het toevoegen van de laatste regel, is het
mogelijk om hier iets in te vinden dat niet in overeenstemming
is met de doorwrochte lering van de eeuwige wijsheid?
- Pagina 239: ‘...eene stem des roependen in de woestijn...’
van de Hebreeuwse geschriften, Jesaja 40:3.
- Pagina 241: ‘Mijn huid is niet van mij’ van Frank Herbert,
Children of Dune, New York, Penguin Books, 1987. Herbert’s
Dune verhalen zijn, als er al zoiets bestaat, een allegorie over
ontwaken: ‘De slaper moet ontwaken.’ Net als in de Matrix,
zijn de schitterende concepten van wat het is waartoe men
ontwaakt waardeloos, maar dat is niet echt verbazingwekkend.
Het is de metafoor van wakker worden die in beide uitgebreid
aan de orde komt.
- Pagina 244: ‘… nu door eene Spiegel in een duistere reden
...’ uit de Christelijke geschriften, naar I Korinthiërs 13:12.
- Pagina 251: ‘... niemand heeft een meerder liefde dan deze
...’ uit de Christelijke geschriften, naar het Evangelie van Johannes 15:-13.
- Pagina 255: per omnia saecula saeculorum uit de Rooms Katholieke traditie, een gebruikelijk einde aan gebeden, regelmatig voorkomend tijdens de mis in het Latijn. De gebruikelijke
vertaling was ‘wereld zonder einde’, dat niet alleen de originele
betekenis mist, maar daarnaast tevens een bizar concept introduceert, waar de Katholieke kerk feitelijk leert dat de wereld
aan zijn einde zal komen. Een van meer vertrouwen getuigende
vertaling zou kunnen zijn ‘door alle eeuwen der eeuwen’ of
‘gedurende alle oneindigheden, voor eeuwig’, dat dichter bij de
betekenis komt van tijdloosheid zoals het hier gebruikt is. (Er
zijn geen ex-Katholieken, alleen herstellende Katholieken).
- Pagina 284: variatie op ‘Wat er dan ook voor nodig is om je
hart te breken en je te doen ontwaken ...’ van Mark Matousek,
Sex, Death, Enlightenment, New York, Riverhead Books, 1996.
- Pagina 309: ‘En dan, gelijk een vreemdeling, heet het welkom...’ van William Shakespeare, Hamlet, Deel I, Scene 5.
- Pagina 321: ‘Het is al heel lang alles en is altijd alles.’ van
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Hermann Hesse, Siddhartha, New York, Bantam Books,1971,
pagina 745
- Pagina 333 ‘Een vreemdeling in een vreemd land.’ Van de
titel van Robert Heinlein’s Stranger in a Strange Land, New
York, Penguin Books, 1987. Oorspronkelijk uit de Hebreeuwse
geschriften, naar Exodus 2:22.
- Pagina 338: ‘... het koninkrijk der hemelen binnen gaan...’
uit de Christelijke geschriften, naar het Evangelie van Mattheus 19:23.
- Pagina 355: ‘...leiden levens van stille wanhoop...’ uit Henry
David Thoreau, Walden, New York, Penguin Books, 1986.
- Pagina’s 367: ‘.. de loodzware middellijn op z’n plaats, ...’
van Ralph Waldo Emerson, Lectures and Biographical Sketches, Honolulu, Hawaii, University Press of the Pacific, 2003.
- Pagina 368: ‘...de duivel kan de Heilige Schrift ...’ uit William
Shakespeare, The Merchant of Venice, Deel I, Scene 2.
- Pagina 375: ‘Ken Wilber werd ooit gevraagd....’ Dit is uit een
interview met Shambhala Sun tijdschrift, en verscheen in het
september 1996 exemplaar. Het kan ook gevonden worden in
Ken Wilber, One Taste: Daily Reflections on Integral Spirituality,
Boston, Shambhala Publications, 2000, pagina 325.
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Noten bij de vertaling
1. mind: geest, persoon, subtiele verschijningsvorm, verder in
de tekst samengevat tot een construct.
2. ‘Het leven heeft haar eigen verborgen krachten die je alleen
kunt ontdekken door ze te leven. De hoogwaardigste en meeste
prachtige dingen in het leven zijn niet om over te horen, noch
om over te lezen, noch om te zien, maar als men wil, om ze te
leven. Het leven is niet een probleem om op te lossen, maar
een werkelijkheid om te ervaren’. Søren Kierkegaard (www.
brainyquote.com/authors/soren-kierkegaard-quotes).
3. ‘De opeising van die ervaring veronderstelt een ervaarder
en een opeiser. Een valkuil die duizenden zoekers naar waarheid, werkelijkheid en verlichting uiteindelijk fataal geworden
is, omdat de herinnering aan de spectaculaire ervaring van het
uiteindelijke als object, een verlangen naar herhaling van de
ervaring in beweging zet. Zo wordt de ervaring een ‘huis van
bewaring’‘. Alexander Smit, Subjectief Gewaarzijn, Advaita, blz.
28. Altamira, 1997, ISBN 90-6968-241-1.
4. ‘Ontwaken is het loslaten van de illusie van afgescheidenheid. Als het idee van afgescheidenheid wegvalt, is er de Eenheid, die onbeschrijflijk is. Niemand is ooit in staat geweest om
de essentie te verwoorden van de Eenheid die oprijst als het
zoeken staakt. En wat ook wordt gezien is dat er nooit iemand
was die iets zou moeten worden om bevrijding kunnen te laten
gebeuren.’ Tony Parsons,(CD Gesprekken, Berlijn 2004)
5. Swami Sarvapriyananda in de lezing ‘Knowing and being’,
‘In Advaita-Vedanta bestaan er niet een apart ‘kennen’ en een
apart ‘zijn’, nee, nee, nee… In Vedanta geldt: Kennis = Zijn.
Kennis zonder Zijn is geen Kennis.’ https://youtu.be/kSbTaIDYTb0
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6. Zie o.m. Zenmeester Jezus, Het Thomas evangelie opnieuw
vertaald en geïnterpreteerd, Jos Stollman, Servire, 2001, ISBN
90-215-9555-9.
7.‘Net zoals de vissen in het water of de vogels in de lucht, laten de kenners van het Zelf geen sporen na.’ – Upanishads.
8. ‘Het essentiële Doorgronden is dat er in werkelijkheid niets
is. Dit is zo vanzelfsprekend dat het niet wordt waargenomen.’
- Wei Wu Wei (zie blz. 12).
9. ‘Tussen de conceptie en de creatie, tussen de emotie en de
weerklank valt de schaduw’ T.S. Elloit, uit het gedicht The
Hollow Men, aangehaald door Swami Sarvapriyananda in zijn
lezing ‘Knowing and Being’ op YouTube, https://youtu.be/
kSbTaIDYTb0
10. Superimpositie, Adhyaropa: Het projecteren van een subjectieve waarde op een object; het verschijnt in twee vormen:
(1) een bepaald object voor iets anders aanzien, en (2) een
waarde toevoegen aan een object die niet inherent is aan de
natuur van het object. In deze context, (vrij naar Yoga Vasistha, de Hoogste Yoga, ISBN 9789492421401): Bewustzijn
wenst zichzelf te ervaren en wordt zich ‘als het ware’ bewust
van ‘zichzelf’. Deze bewustwording beschouwt zichzelf vervolgens, als vonk van het universele bewustzijn, als ‘anders dan’
of ‘los van’ dat waar het uit voortkomt, legt er iets overheen en
plaatst zichzelf daarmee als het ware in de superimpositie, als
een denkbeeldige, dus ‘bedachte’, ‘er bovenop bedekking’, die
feitelijk niet bestaat.
11. Vanuit die positie ontstaan de twee ‘denk’-effecten die het
Zelf bedekken: 1. ‘het Zelf bestaat niet’ en 2. ‘het Zelf blijft niet
schijnen’. Door serieuze en volhardende sadhana (inspanning)
kan met een begin maken met Apavada = het verwijderen van
de bedekkingen. Zie tevens: Advaita Bodha Dīpikā (Licht van
non-duale kennis), Sri Karapatra Swami, als gratis download
op arav.live.
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12. Aanvaring met het oneindige, een leven voorbij het persoonlijke zelf, Suzanne Segal, Samsara, ISBN 9789491411601.
13. Vrij naar Swami Sarvapriyananda: “Advaita (of zo u wilt,
Yoga) is eigenlijk een heel vreemd en wonderbaarlijk fenomeen.
Het is een oeroude traditie in verhelderend en bevrijdend spiritueel onderricht van de kennis die niet overdraagbaar is, en
die slechts op basis van inspanning, doorzettingsvermogen en
onwrikbaar vertrouwen zelf verworven kan worden en dan door
betrokkene zelf verdiept zal moeten worden. Daarbij raakt men
kwijt wat men niet had (het illusoire ego) en krijgt men terug
wat men al die tijd al had (het Zelf als ware natuur).” Daarom
valt er in die zin dus ook niets te ‘verkopen’ en zal een kenner
van de Waarheid dat eenvoudigweg ook nooit willen.
14. Zie bijvoorbeeld de Bhagavat Gita, hoofdstuk 5, vers 8 t/m
10: ‘De kenner van de waarheid denkt altijd: “Ik doe helemaal
niets” hoewel hij ziet, hoort, voelt, ruikt, eet, zich voortbeweegt,
ademt, slaapt, spreekt, loslaat of aanpakt, de ogen opent of
sluit. Hij is er zich altijd van bewust dat de zintuigen bewegen
tussen de zintuiglijke objecten. Hij die handelt zonder gehechtheid en het opdraagt aan Brahman wordt niet besmet door
zonde, zoals een lotusblad niet wordt aangeraakt door water.’
Bhagavat Gītā Bhāsya. Vertaling School voor Filosofie Amsterdam, 1998, samenstelling Ferit Arav, 2021, en thans in uitgave door Ka.Dag, ISBN 9789464481334.
15. Ludieker, en een beetje geleend, maar heel knap herschapen door de onvolprezen cabaretier Freek de Jonge in 1982 in
het slot van zijn oudejaarsconference ‘De Openbaring’: ‘Alles
is gedaan, niets helpt, doe niets. Overal komt narigheid van,
nergens is vrede; wees nergens. Iedereen heeft haast, iedereen
is ongeduldig, niemand heeft tijd, niemand is volmaakt, wees
niemand.’ Zie: http://www.freekdejonge.nl
Al heel lang daarvoor reeds geformuleerd door St. Jan van het
Kruis (1542-1591): ‘Om te bereiken dat overal plezier in beleefd wordt, laat er nergens verlangen naar plezier zijn. Om te
bereiken dat men alles bezit, laat er nergens verlangen naar
bezit zijn. Om te bereiken alles te zijn, laat er verlangen zijn
niets te zijn. Om te bereiken dat men alles weet, laat er verlan393

gen zijn niets te weten, want, als de geest ergens in verwijlt,
stopt Gij zich door het Al te laten vormen, want, om voorbij
alles in het Al te geraken, zult Gij uzelf volledig in alles moeten
ontkennen.’ https://www.philosophy.nz/ 8-7-2018.
16. Zie onder meer: Vingers die in de richting van de maan
wijzen, overpeinzingen van een pelgrim op de weg, Wei Wu Wei,
Ka.Dag, 2019, ISBN 9789402188974 en Al het andere is onvrijheid, Leven zonder van alles te willen Wei Wu Wei, Ka.Dag,
2021, ISBN 9789464359350.
17. Het ‘ik’ laat de illusie van het ‘ik’ vallen, maar blijft toch
over als ‘ik’. Dat is de paradox van Zelfrealisatie. Het ego is de
‘ik’-gedachte, het ware ‘ik’ is het Zelf. Besteed geen aandacht
aan het ego en wat het allemaal doet, zie alleen het licht erachter. Het enige wat nodig is om het Zelf te realiseren is Stil te
Zijn. Wat kan er nog eenvoudiger zijn dan dat? Ramana Maharshi. Ramana Maharshi in woord en beeld, Samsara, ISBN
978-90-77228-63-0.
18. ‘Er was een jongen in een dorp (in India, toen er nog niet
overal tv was) die nog nooit naar ‘de film’ was geweest (…
vandaag de dag een kind vinden dat nog nooit een film heeft
gezien zal niet meer lukken.., maar stel…). En de vader neemt
het kind mee naar de bioscoop. Op weg naar de bioscoop
vertelt de vader het kind over wat ‘een film’ is. Er is een groot
scherm, er wordt licht op het scherm geprojecteerd en daardoor zie je bewegende beelden, en dat is de film. Het kind
zegt, okee, leuk! Dan gaan ze de bioscoop in, en nu wordt het
interessant, toen ze binnenkwamen was de film al begonnen.
Dus het eerste wat de jongen ziet zijn de bewegende beelden.
En een poosje geniet hij van de film (dat gebeurt ons allemaal),
maar dan stelt hij toch de vraag aan z’n vader… (in het leven
houden wij ook van film kijken, maar als we daar genoeg van
hebben komen we toch op dat punt terecht) en stelt hij eigenlijk dezelfde vraag als waar we hier mee bezig zijn, namelijk:
‘waar is het scherm?’ En de vader zegt, ‘hier! …recht voor je
neus!’ maar het kind ziet het niet. En de vader heeft een probleem met het scherm aan te wijzen, want overal waar hij op
het scherm wijst zijn er beelden. Dus denkt de jongen steeds
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dat het aangewezen figuur op het scherm, dat dàt het scherm
is. Oh dus dàt is turīya (het onderliggende mysterie waarin alles zich voltrekt)… Nee, nee!, Oh, dat! Nee, ook niet!, De achtergrond is turīya. Dat blijkt onoplosbaar. De enige manier om
het scherm te zien is te wachten tot de film stopt, en dat is in
de pauze. De film stopt, de lichten zijn uit, dus even is er duisternis, en wordt er even helemaal niets, ook het scherm niet,
gezien (dat is suşupti, diepe slaap), de lichten gaan aan, en hij
ziet het scherm, en hij begrijpt het. Het is nu duidelijk wat ‘het
scherm’ is.’ Swami Sarvapriyananda: zie de vertaalde Who am I?,
deel 1 en 2’ lezing van Sarvapriyananda op arav.live, ‘Wie ben
ik? In deel 2’. Of ga naar de lezing op YouTube: https://www.
youtube.com/watch?v=F0dugc4TrlE
19. Bewustzijn, gewaarzijn, aanwezigheid, doorgronding is
in brede gnostische context gelijk aan ‘God’. God is dan het
bewuste, zich van zichzelf gewaar zijnde kernwezen in ieder
mens. Vrij naar de Bijbel, Jesaja 55, vers 6: ‘Zoekt God, want
Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, want Hij is nabij.’
20. Swami Sarvapriyananda: “De mens van realisatie heeft
geen intentie om ook maar iets aan de schepping te veranderen.”
21. Jezus van Nazareth: “Ik verzeker jullie: zolang de hemel
en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van
kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.” (Mattheüs 5:17-18).
22. Zie F. Arav in zijn vertaling van de Vivekacūdāmani, Het
Kroonjuweel van Onderscheidingsvermogen, Vers 11: ‘Handelingen [in overeenstemming met de instructies van de geschriften of die van de leermeester,] leiden tot zuivering van de geest
(cittasya) maar niet tot het zien van de werkelijkheid (vastu).
De werkelijkheid wordt verworven door onderzoek (vicārena) en
niet door daden, zelfs geen tien miljoen’.
‘De Sanskriet tekst gebruikt hier het woord vicāra, dat - door
het ontbreken van een Nederlandse equivalent - met ‘onderzoek’ is vertaald. Vicāra is echter een sleutelbegrip in Vedānta.
De betekenis gaat veel dieper, het is een motiefloze directe
observatie, een innerlijke aanschouwing, bij een geheel stille
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staat. Het mag niet worden verward met intellectuele analyse
of redenering. In het Engels wordt het soms met enquiry of
selfenquiry vertaald en in het Nederlands met ‘zelfonderzoek’.
Eigen uitgave F. Arav, 2010. Nu ook als uitgave Ka.Dag, 2021,
ISBN 9789464353129.
23. ‘Alle kennis en ervaring van de geest verschijnen dus in
een vorm die strookt met zijn eigen beperkingen, inclusief
zijn beeld van zichzelf als zelf of entiteit die een onafhankelijk
bestaan leidt, net zoals de figuur in een droom in zijn eigen
beeld van zichzelf een entiteit is die een onafhankelijk bestaan
leidt, maar in feite gewoon een activiteit is van de geest van de
dromer. Tegelijkertijd is juist het kennen waarmee het afzonderlijke zelf zijn ogenschijnlijk eindige ervaring kent, ongeacht
hoe goed, slecht, juist, onjuist, aangenaam of onaangenaam
die ervaring is, zelf het eeuwige, oneindige licht van zuiver kennen of bewustzijn, wiens kennen van zijn eigen zijn de enige
absoluut ware kennis vormt die er is.’ Rupert Spira, Bewustzijn als enige werkelijkheid, blz. 107, Samsara, 2019, ISBN
9789491411748.
24. ‘De fundamentele natuur van de cognitie (het kennen, weten dat), rigpa (gewaarzijn), is de zuivere manifestatie van het
kennen. Maar deze fundamentele helderheid wordt verduisterd
door pijnlijke mentale verstoringen, die vanwege hun feitelijke
aard tot verduisteringen en begoochelingen leiden - een verwrongen kennen. Vandaar dat ze incongruent zijn (niet overeenstemmen) met de natuur van de cognitie zelf en dat doet
vermoeden dat de cognitie en de pijnlijke mentale verstoringen
mogelijk van elkaar losgemaakt kunnen worden.’ Dalai Lama
(blz. 137) in Destructieve Emoties, Daniel Goleman, Contact,
2003, ISBN90-254-12880-7.
25. ‘Vele voorbeelden zijn in de advaita vedānta-literatuur te
vinden, waarin mensen met een fundamenteel onbehagen in
het aardse bestaan bij een leraar komen voor kennis die hen
helpt bij het opheffen van deze onbehaaglijke situatie. Dit is
zo in de traditie in onze tijd doorgegaan. Ook nu richten veel
mensen zich op het advaita-onderricht vanuit hetzelfde onbehagen. Dat zij de advaita weg betreden, vindt echter niet
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alleen plaats op grond van onbehagen of lijden. Er is ook een
vermoeden of intuitieve vóórkennis van de eigen staat waarin
alles goed is. Waarin geen onbehagen meer bestaat. Als deze
vóórkennis er niet zou zijn, dan zou er geen hoop op bevrijding
zijn. In de hoop zit al een vóórkennis.’ Douwe Tiemersma (blz.
90), in Psychotherapie & Non-Dualiteit, Advaita Centrum, 2003,
ISBN 90-77194-02-9.
26. Vanwege de treffende analogie ter illustratie bijgaand
verslag, vrij naar: De Biografie van Guru Dev vol. II, blz. 241,
Paul Mason, Premanand, UK, 2009. ISBN 978-0-95622281-7. In december 1950 kwamen twee gerenommeerde westerse filosofen, Dr. Arthur Conger (1872-1951, theosoof, UK)
en Dr. Arthur Schlipp (1897-1993, filosoof, pedagoog, USA),
samen met de voorzitter van de Indiase Filosofie Vereniging,
Dr. S. Radhakrishnan op audiëntie bij ZH Sri Brahmananda
Saraswati (1871-1953), Shankaracharya van Jyotirmath
(1941-1953), ook bekend als Guru Dev. Nadat men zich had
voorgesteld en men een voor een zijn allerhoogste eerbied aan
Guru Dev had betoond, knielden ze neer en namen ze plaats
op het tapijt voor de zetel van Guru Dev. Dr. Radhakrishnan
lichtte toe: ‘Dr. Conger vraagt om de hulp van Guru Dev bij
zijn darśan, bij zijn onderzoek naar en bereiken van de (uiteindelijke) waarheid.’
Guru Dev zei, ‘De waarheid en het onderwerp (het doel) van
Vedanta is dus, dat de betekenis ervan op spontane wijze
wordt bereikt. Dit is het licht van het Zelf. Er is geen ander
licht bij nodig om het te kunnen ontdekken.’
Onthutst rees de vraag bij de bezoekers, ‘Maar al die sadhana
(alle middelen) om de waarheid te bereiken die ons zijn gegeven in de Veda Śāstra (gezaghebbende geschriften, Brahma
Sutras, Upanishads, Bhagavat Gita), die kunnen toch niet
waardeloos genoemd worden?
Guru Dev antwoorde, ‘Dergelijke sadhana (middelen) zijn niet
bedoeld om Brahman te doen verschijnen. Hun betekenis is
slechts om avidyā (onwetendheid, illusie) te doen verdwijnen.
De sadhana doet de avidyā vervagen, het brengt niet het licht
van Brahman, dat licht is spontaan. Er is geen enkel ander
licht nodig om dat te kunnen zien. Het is niet nodig om enig
ander licht te aan te wenden om dat te kunnen zien wat al
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spontaan uit zichzelf straalt. Voordat de zon opkomt daagt
de ochtendschemering, maar de dageraad is er slechts om de
duisternis van de nacht te verdrijven. Niet om de zon te doen
schijnen. De zon wordt verlicht door zichzelf. Net zo hard als er
sadhana beoefend wordt, in diezelfde mate zal avidyā kwijtgeraakt worden. De ātman (de jīva, de ziel zelf) is niet verlicht.
De ātman is dan op spontane wijze de vorm van het licht en de
getuige van alles.
27. Dit is een nogal stevige uitspraak. Hoe zit het dan bijvoorbeeld met de inbreng Carl Gustav Jung, de grote meester van
het onbewuste? Die (alom zeer respecteerde en gewaardeerde)
insteek, die kennis en die expertise hebben, om reden in de
zinnen ervoor toegelicht, in dit boek geen plek gekregen, omdat
het onderdeel van de droom is. Jung licht in zijn nawoord in
het boek De weg tot het Zelf van Heinrich Zimmer, De Driehoek, 1948, toe waarom hij (hoewel hij er bijna langs kwam)
niet op bezoek ging bij Ramana Maharshi: ‘Waarschijnlijk had
ik Shri Ramana toch moeten bezoeken. Alleen vrees ik dat het
mij, als ik nog eens naar India zou reizen om het verzuimde
goed te maken, toch niet anders zou gaan: ondanks de unieke
en niet te vervangen waarde van deze ongetwijfeld belangrijke
mens kon ik er niet toe komen hem persoonlijk op te zoeken.
Ik betwijfel namelijk dat hij uniek zou zijn: hij is een type dat
was en zal zijn. Daarom was het ook niet nodig hem op te zoeken; ik heb hem in India overal gezien…..’
Het is bijzonder dat Jung begint met dat hij hem ‘waarschijnlijk had moeten bezoeken’, om de volgende 10 pagina’s uit te
leggen waarom het volgens hem toch niet nodig was. Alexander Smit zei op een van zijn bijeenkomsten dat Jung (begrijpelijkerwijs) als de dood was dat zijn construct, zijn body of
knowledge en zijn grootse status in aanwezigheid van het
alles-verbrandende licht van Ramana Maharshi zouden verbleken als de sterren in het daglicht. Het overwinnen van de (egogebonden) angst hiervoor is door Etty Hillesum zeer kernachtig
verwoord in ‘de moed hebben tot zichzelf’. Boek met dezelfde
titel, Ton Jorna e.a., Kwadraat, 1999, ISBN 9064813132.
28. Bestaat het nou wel of bestaat het nou niet? Ja en nee,
allebei? Hoe kan dat nou? In twee lezingen (Who am I?, deel 1
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en deel 2, vertaald als Wie ben Ik? Inleiding tot de Mandukya
Upanishad) van Swami Sarvapriyananda wordt het wellicht
onbegrijpelijke statement van deze paragraaf in twee uur op
onnavolgbare wijze verhelderd en verklaard. Een absolute aanrader. De vertaalde versie van deze lezing is gratis te downloaden op arav.live. Lezing op YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=F0dugc4TrlE
29. Meditatie is geen activiteit van de geest, maar een ontspannen, oplossen of wegzinken van de geest in zijn oorspronkelijke, ongeconditioneerde, ongeboren wezen. De geest is echter
geen entiteit die kan ontspannen, oplossen of wegzinken in zijn
wezen zoals de zon wegzinkt in de westelijke hemel. De geest
is een activiteit die bewustzijn zelf uit vrije wil onderneemt om
zijn oneindige mogelijkheden te verwezenlijken en te kennen.
De enige entiteit – als we het al een entiteit kunnen noemen –
die in de geest aanwezig is, is bewustzijn zelf. Als dus gezegd
wordt dat meditatie een ontspannen van de geest in zijn wezen
is, dan wordt daarmee bedoeld dat in meditatie de activiteit
van bewustzijn, de geest, geleidelijk aan afneemt. De geest is
bewustzijn in beweging, bewustzijn is de geest in rust. In die
ontspanning wordt de geest in de meeste gevallen geleidelijk,
maar soms plotseling bevrijd van zijn verzamelde conditioneringen, wordt zijn wezenlijke aard van zuiver bewustzijn
blootgelegd en kent hij zijn eigen onbegrensde bestaan. Rupert
Spira, Bewustzijn als enige werkelijkheid, blz. 146, Samsara,
2019, ISBN 9789491411748.
30. Op een vraag over de aard en niveau van bewustzijn antwoordde de vermaarde mysticus Sadhguru op een congres
in 2018 op de Harvard Universiteit: ‘Dus als we ‘yogi-terminologie’ moeten gebruiken om te omschrijven waar jullie (de
neurowetenschappers) naar verwijzen als ‘bewustzijn’, wordt
dit beschouwd als jāgrati, en dat betekent ‘de staat van waakzaamheid‘. Wij (de yogi’s) beschouwen de staat van waakzaamheid niet als ‘bewustzijn’. De staat van waakzaamheid is de
conditie (staat, omstandigheid) van het lichaam, de conditie
van de geest, de conditie van de bio-energieën in ons, maar dat
is geen (doorgrondend) bewustzijn. Wij zien de hersenen niet
als een heel bijzonder aspect, want wij zien intelligentie ver399

spreid over het hele systeem (van de menselijke verschijningsvorm)’. Congres Memory, Consciousness & Coma [Full Talk],
Sadhguru at Harvard Medical School, 2018. https://youtube.
be/_CV8_jaQz6I
31. Wie ben je? Een aantal jaren terug, kreeg ik de kans een
Indiase monnik te ontmoeten. Vriendelijk maar indringend
stelde hij me de vraag: ”Who you?!”, “Wie ben je…?!..” Omdat
ik jaren in India had gewoond, en gewend was aan de karakteristieke Indiaas-Engelse tongval en ik jong en beleefd was,
begon ik te antwoorden met “… Ik ben John Grimes”, maar
ik was nog maar net bij de G van Grimes toen de monnik me
onderbrak met: “OK, stop! Dat is je achternaam, Wie ben je?!”
Zoals gezegd, bekend met de Indiase cultuur en na jaren studie van het Indiase gedachtengoed, begon ik vervolgens rustig
en vol vertrouwen aan: “…Ik ben de onsterfelijke Atman”, maar
ik was nog maar net bij de A van Atman toen de monnik me
opnieuw onderbrak met “OK, stop…!, Wie ben je?!”
Met de eerste ‘stop!’ veegde hij me uit het idee dat ik mijn
fysieke lichaam ben. Met de tweede ‘stop!’ veegde hij me uit
mijn complete mentale universum… Wat bleef er over? Met
twee korte woorden was het hem gelukt me tot het inzicht te
leiden dat ik noch mijn lichaam noch mijn mentale kennis
was. Tja, wat zou ik hem moeten antwoorden? Dus zei ik: “Ik
weet het niet…”. Een oogwenk daarna antwoordde hij: “Ontdek het!”. “Hoe?”, vroeg ik. “Geen ‘hoe’, ontdek het!” Opnieuw
vroeg ik: “Hoe dan?” In z’n hand hield hij een zakdoekje. Hij
opende z’n vingers en liet het zakdoekje op de grond vallen, en
terwijl het viel zei hij: “Laat los”. Opnieuw vroeg ik: “Hoe dan
(los te laten)?” Hij reageerde: “Niet ‘hoe’, loslaten!”. Daarna
draaide hij zich om en verliet de kamer. Naar S. Kulkarni, uit:
The Vivekacūdāmani of Sankaracarya Bhagavatpada, John
Grimes, introduction, blz 45, noot 43, ISBN 81-208-2039-8,
Motilal Banarsidass, New Delhi, India, 2004
32. ‘Ik ben, waarlijk, de opperste Brahman (ahameva param
brahma), Gekend als het onveranderlijke Opperste Wezen; Zo
zeker moet de bevrijde zijn, Anders zal hij zeker een gebondene
zijn.’ Brahmānucintanam, Meditatie op Brahman, vers 1, in
Śaṅkara’s Vedānta, Vijftien werken over zelfkennis en non400

dualiteit, vertaling en samenstelling Ferit Arav, Ka,Dag, 2022,
ISBN 9789464484892.
33. ‘Het Ene, wat niet het zijnde is, en waar geen naam naar
Waarheid past’ Plotinus, filosoof (204 - 270 n.Chr.)
34. Tenzin Wangyal Rinpoche haalt in de lezing ‘Awakening
the Illuminous mind’, Dawa Gyaltsen (8e eeuw) aan: “Wat is
geest (lichaam-geest-construct)? Geest is het Zicht, geest is het
Zien.., Geest is leeg…, Leegte is Helder Licht…., Helder Licht
is Eenheid…, Eenheid is Gelukzaligheid” (What is mind? Vision
is Mind, Mind is empty, Emptiness is Clear Light, Clear Light is
Union, Union is Great Bliss.) In vijf regeltjes van wereldse verwarring naar stille gelukzaligheid. https://www.youtube.com/
watch?v=Sa2zvm2jjo4
35. Beelden zijn het geziene en het oog is hun ziener, Dat
oog is het geziene en de geest is zijn ziener. Gedachten zijn
het geziene en de getuige is hun ziener; de getuige zelf, wordt
door niets anders gezien. Shankara, Drg Drśya Viveka, vers 1.
(Vertaling F. Arav. In: Sankara’s Vedanta, Vijftien werken over
Zelfkennis en non-Dualiteit, Mei 2022, ISBN 9789464484892,
uitgeverij Ka.Dag)
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