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Deze bundel, deel 28 uit de Symposionreeks, 
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Op zaterdag 2 juni 2012 werd op het conferentieoord 
Renova te Bilthoven het derde symposion in een reeks 
van zeven gehouden die over de bronnen van de grote 
wijsheidsstromingen en hun actuele betekenis in de sterk 
veranderende samenleving. Aan de hand van het leven 
en de tijdloze wijsheid van Boeddha is in woord en beeld 
uitgedragen hoe de mens van de 21e eeuw de verborgen 
boeddhanatuur in zichzelf werkzaam kan laten worden 
om zijn medemens en daarmee zichzelf werkelijk van 
dienst te kunnen zijn. 

7 bijzondere symposia
Synthese van het eeuwige in de tijd 
Stichting Rozenkruis 

1   De Gnosis van de Oudheid 
     Licht op Nag Hammadi (2010) 
2   Brahma-Vishnoe-Shiva
     De herschepping van de mens (2011)
3   Alle verandering komt tot rust in Boeddha, 
     de geest van het universum (2012) 
4  De wijsheid van het grondeloze Dao (2013)
     Aanwijzingen voor innerlijke vernieuwing van Laozi 
5   De verborgen wijsheid van de tien Sefiroth
     Mysterie en mystiek in jodendom en kabbala (2014)
6   Hafiz, Kabir en Roemi 
     De perzische soefi-meesters van Liefde 
     en lyrische bevrijding (2015) 
7   Waterman-Aquarius
     De werkelijkheid van het nieuwe tijdperk (2016) 

stiching rozenkruis 
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Woord vooraf

I Boeddha 
Boeddha doorzag ons bestaan. Hij zag die hele wielwenteling 
van ontstaan en vergaan als een proces waarmee ons lijden 
onlosmakelijk is verbonden. In dat proces, in stand gehouden 
door een keten van oorzaken, hebben begeerte en vereenzelvi-
ging vrij spel. Daardoor roepen we illusies in het leven die de 
bron van dat lijden vormen: de illusie van bestendigheid en de 
illusie zelfstandig te zijn, de illusie van identiteit. Het lijden ligt 
al besloten in het aannemen van het bestaan van de persoon die 
wij zijn. Boeddha’s inzichten zijn zeer actueel. 
De nieuwste filosofie ziet het ‘zelf ’ eveneens als een tijdelijk 
en steeds veranderend knooppunt in een netwerk van relaties.  
Ook het wordingsproces dat de wielwenteling in stand houdt is 
een modern psychologisch inzicht. Verlossing van de wielwen-
teling vereist een inkeer in de kern, om zo deel te krijgen aan de 
boeddhanatuur, die heel het universum doordringt, die de geest 
is van het universum. Zo kunnen we de keten van oorzaken 
die ons bewustzijn en ons bestaan in stand houden, doorzien 
en doorbreken. Als onwetendheid aldus plaats maakt voor een 
nieuw bewustzijnslicht, keren we terug in de geest van eenheid 
in de boeddhanatuur.

II Dharma 
In de westerse wereld is de belangstelling voor Boeddha en zijn 
leer in de afgelopen decennia sterk gegroeid. Ook in Neder-
land en onder jonge mensen. Populair zijn de boeddhistische 
uitgangspunten dat je moet leven in het nu, nergens in hoeft te 
geloven en alles moet toetsen aan je eigen ervaringen.
De leer van Boeddha gaat primair over de bevrijding van de 
mens uit de gevangenschap in samsara, het wentelende rad van 
geboorte en dood. Het karma dat de mens creëert met zijn han-
delingen vanuit begeerte, aversie en onwetendheid houdt hem 
gevangen in die kringloop. Boeddha formuleerde het achtvou-
dige pad om mensen in staat te stellen geleidelijk onwetendheid 
op te heffen, geen negatief karma meer te creëren en nirvana te 
bereiken. 
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Het mahayana-boeddhisme (het boeddhisme van ‘het grote 
voertuig’) legt een ander accent. Daarin gaat het vooral om de 
vervolmaking van wijsheid, om het realiseren van de wijsheid 
voorbij alle wijsheid. Deze stroming relativeert de gangbare 
boeddhistische wijsheid en benadrukt dat de dingen geen eigen 
aard hebben, niet onafhankelijk bestaan, en dat er niet zoiets 
bestaat als het hoogste volledige inzicht. Dit begrijpen en erva-
ren is even belangrijk als verzaking beoefenen of goede daden 
verrichten. We kunnen de werkelijkheid hooguit benaderen. De 
werkelijkheid zelf is onbegrijpelijk en onuitsprekelijk. 

III Sangha 
Wat lijdt doet ervaring op, wat ervaring opdoet lijdt. Ieder 
gevoelig wezen is zich bewust dat hij of zij lijdt, niemand wil lij-
den. Ieder zoekt geluk, maar geluk bestaat niet. Niemand zoekt 
lijden maar lijden bestaat, lijden is werkelijkheid.
Oplossing van het lijden is de broederschap, het dharma, de 
sangha. De verbondenheid, het woord en de gemeenschap. 
Geestesscholen bieden de daarin opgenomen leerlingen be-
scherming en reiken mogelijkheden en krachten aan voor een 
ontwikkelingsweg van geestelijke bewustwording en vernieu-
wing. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig ontwik-
kelde werkwijzen die het mogelijk maken dat de bevrijdende 
leringen en krachten ingang vinden in toebereide mensenhoof-
den, mensenharten en mensenhanden.
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I Boeddha

Boeddha, geest van het universum
André Roumen

W at betekent voor ons Boeddha? Is hij een interessant
en belangrijk figuur uit het verleden? Een soort god-

heid, en stichter van een geloofsrichting? Een wijze, van wie je 
altijd wel wat kunt leren, ook nu nog?

Als we hier vandaag spreken over Boeddha, dan gaat het over 
ons, over u en mij. Boeddha als geest van het universum – wat 
letterlijk betekent: naar het ene gekeerd – is de geest van een-
heid. De eenheid waarin wij allen naar ons diepste wezen zijn 
opgenomen. Wij allen zijn in diepste wezen boeddhanatuur. Im-
mers, als eenheid één van ons zou uitsluiten, dan zou eenheid 
geen eenheid zijn. 
Boeddha was geen god maar mens, en staat ons in zijn mens-
zijn heel nabij. Ook hij moest eerst ontwaken om zich in die 
universele geest van eenheid opgenomen te weten. Hij getuigde 
er als mens van dat dit mogelijk is; dat dit ook voor ons moge-
lijk is. 

Zijn levensverhaal vertelt ons dat hij diep getroffen was bij zijn 
ontdekking dat lijden hét kenmerk van ons bestaan is; omdat 
niets blijvend is; omdat ouderdom, ziekte, en dood ons deel zijn. 
Boeddha leed aan het bestaan, aan het leven zoals ook wij het 
kennen. Daarom zocht hij naar verlossing uit dit bestaan.
We weten allen dat je pas gaat zoeken naar een oplossing als 
zich een probleem voordoet. Zeker als ons bestaan zelf een 
probleem wordt. We ervaren aan den lijve, of zien om ons heen 
of op tv wat lijden is. Dat is het lijden dat wij herkennen: pijn, 
oorlog, eenzaamheid. Daarvoor zoeken we dan een oplossing. 
Maar Boeddha liet ons zien dat we niet lijden aan problemen, 
maar aan het bestaan zelf; en dat vraagt van ons een veel funda-
menteler antwoord. 
Boeddha zocht niet naar een oplossing maar naar verlossing. 
En verlossing heeft als voorwaarde – zo getuigde hij – dat we 
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wakker worden. En we worden wakker, als ons bestaan ons 
pijnlijk treft, dus als we lijden.

Boeddha betekent letterlijk: de ontwaakte; in de betekenis van: 
de verlichte. 
Het is de verlichte geest die heel ons bestaan doorziet. Niet op 
afstand; niet als een geest die naar een onvolmaakte buitenwe-
reld kijkt. Maar als een geest die zichzelf doorziet. Die inziet 
dat lijden onlosmakelijk verbonden is met het eigen bewustzijn. 
Boeddha was bewustzijnsleraar. 
Niet in die zin dat hij een filosofisch of religieus vertoog hield 
over het leven of over het bewustzijn. Hij onderzocht de con-
crete invulling en beleving van het eigen bewustzijnsleven: wat 
bezielt ons, wat bezielt mij? 
Hij wordt door velen dan ook beschouwd als de eerste grote 
psycholoog. 

U bent misschien bekend met de omschrijving van de persoon 
(die wij denken te zijn) als een samenstel van meerdere licha-
men, zichtbaar en onzichtbaar. Dat is een vrij statisch beeld. 
Boeddha duidde onze persoon als slechts een samenbundeling 
van verschijnselen, zonder blijvende kern; en wel als een tijde-
lijke samenvoeging van vijf werkzaamheden. 
Boeddha:  ‘En wat, monniken, zijn in het kort de vijf smartelijke 
bestaanselementen, die ontstaan door het bestaan ervan (aan 
te nemen)? Het zijn vorm, gevoelens, waarnemingen, mentale 
activiteit, en – als vijfde – bewustzijn.’ 
Zijn visie op de mens is dynamisch, hij onderkent in alles wor-
dingsprocessen; werkzame factoren die van elkaar afhankelijk 
zijn, en samen een bestaan scheppen. 
Om deze dan als volgt te waarderen:  ‘Dat is het wat men de 
edele waarheid van het lijden noemt.’ Het lijden ligt dus al be-
sloten in het aannemen van het bestaan van de persoon die wij 
zijn.
Betrokken als hij was op de menselijke ziel, schonk Boeddha 
niet zozeer aandacht aan de wereld op zich, maar veeleer aan de 
weerkaatsing ervan in ons bewustzijn. 
We kunnen geen verschil maken tussen onze werkelijkheid en 
onze bewustzijns-werkelijkheid. Daarom, als Boeddha spreekt 
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van ‘vorm’ – de eerste van die reeks van vijf – dan doelt hij niet 
zozeer op uiterlijke voorwerpen, als wel op onze eigen voorstel-
ling ervan. 
Hoe modern (beter: postmodern) is zijn dynamische visie op de 
werkelijkheid!  
Boeddha spreekt niet over het ‘zijn’, maar over ‘worden’, over 
processen: ‘Alles is onderworpen aan ontstaan en vergaan.’ Alles 
is een onophoudelijk stromen. Niets is blijvend, het lichaam 
niet, en het bewustzijn nog veel minder.  
Dit herkennen we in de postmoderne filosofie: alles is relatie, 
niets is op zichzelf kenbaar maar alleen in relatie tot iets anders. 
Alles ontleent zijn betekenis aan de horizon waarin het ver-
schijnt; daarom staat niets op zichzelf. Een zelf is niet te vinden.
Kunnen we dan wel spreken van ons zelf als een ‘ik’? Op het 
vlak van ons persoonlijke bestaan in ieder geval niet. 
Wat we ‘ik’ noemen verschijnt ons als een tijdelijk knooppunt 
in een netwerk van relaties; relaties die voortdurend veranderen. 
Hoe zou er dan een constante kunnen zijn, een ‘ik’? 
Dat alles verandert, dat alles stroomt, plaatsen wij misschien in 
de tijd, dus buiten ons, maar Boeddha verwijst hiermee naar het 
eigen bewustzijn. Hij ziet onze persoon als een proces, als een 
bewustzijnsstroom. 

Toch ervaren we die bewustzijnsstroom waarschijnlijk maar 
zelden. Wij herkennen onszelf veeleer in een statisch bewust-
zijn, een ding-bewustzijn. Alles lijkt een eigen en vaste plaats te 
hebben; alles is zoals het is. Alles heeft een vorm, een naam, en 
lijkt zelfstandig. Lijkt dus te staan, en niet te worden. 
Als werkelijk alles voortdurend zou veranderen, dan zou dat 
onze identiteit aantasten. Een visie die we graag mijden. En daar 
ligt nu precies ons bestaansprobleem.  
Wat wij noemen onze identiteit, ons ‘zelf ’ of ‘ik’, is niets anders 
dan het resultaat van vereenzelviging. En vereenzelviging vormt 
een weerstand tegen de levensstroom, zet de bewustzijnsstroom 
stil. Als persoon zijn we vereenzelvigd met naam-en-vorm, met 
duidelijke kaders en conventies. Kortom, met ons verleden: we 
leven in feite in het verleden. 
Als persoon weet ik mij vereenzelvigd met bepaalde mensen, 
ideeën, ervaringen. 
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In zelfbevestigende zin – met dát wat ik aangenaam vind, goed 
vind; in wat me aantrekt. Maar ook in afwijzende zin: in wat ik 
buitensluit.  
Hoewel, eigenlijk is dit niet goed geformuleerd, dit ‘in wat mij 
aantrekt, wat ik afstoot’. Wie is die ‘ik’ dan wel die zich bevestigd 
of afgestoten voelt? Het is de psycholoog Boeddha die onder-
kende dat er alleen sprake is van bewustzijnsverschijnselen; 
zoals ervaringen en voorstellingen; maar dat niet daarbinnen 
of daarnaast ook nog sprake is van een ‘ik’ dat voelt, een ‘ik’ dat 
zich bewust wordt. 
Het aannemen van zo’n ‘ik’ is in feite niets anders dan een ver-
dubbelen van de werkelijkheid; het creëren van een kunstmatig 
bestaan naast het werkelijke bestaan.

En daarmee hebben we dan drie karakteristieken van Boeddha’s 
leer te pakken: ons bestaan kenmerkt zich door vergankelijk-
heid, en dus door lijden; en dit heeft direct te maken met de ver-
onderstelling dat er een ‘zelf ’ zou bestaan dat de eigenaar is van 
de ervaringen en de voorstellingen die zich aan ons voordoen. 
Omdat alles vergankelijk is, resulteert iedere vereenzelviging – 
met welk aspect van ons tijdelijke bestaan ook – in lijden.
 
Wat vereenzelviging is, zullen we gemakkelijk herkennen. Wie 
aan mijn auto komt, die komt aan mij. Wie aan mijn kind komt, 
die komt aan mij. Vanzelfsprekend, zullen we zeggen. Maar 
vanzelfsprekend betekent hier: het gebeurt automatisch en on-
middellijk, dus niet-bemiddeld door een ‘ik’ dat dit bewust zou 
doen.  
We weten tegenwoordig uit hersenonderzoek dat we als van-
zelf reageren op bepaalde prikkels, nog voordat wij er ons van 
bewust zijn. Een eigentijds bewijs dat op het niveau van het 
persoonlijke bestaan er geen sprake is van vrijheid, van een vrij 
en zelfstandig ‘ik’ dat bewust zou kiezen.  
We zijn ons van die automatismen onvoldoende bewust. Onwe-
tend creëren we ons lijden en dat van anderen. Een lijden, dat 
ons kan wakker maken.  Wakker worden betekent, dat de eigen 
bewustzijnsstroom wordt doorzien. Dat de automatische keten-
van-bestaan wordt doorzien: We komen met iets in aanraking; 
er ontstaat een zekere gewaarwording; vervolgens sluit begeerte 
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aan; we willen het hebben; we gaan ons ermee vereenzelvigen; 
we laten het niet meer los; en we gaan ons bezit verdedigen. 
Daarom is Boeddha’s conclusie: ‘Wie het ontstaan uit oorzaken 
ziet, ziet de waarheid. Wie de waarheid ziet, ziet het ontstaan uit 
oorzaken.’  

Nu is het de getuigenis van Boeddha dat die bewustzijnsstroom, 
die keten van oorzaken, die zich automatisch voltrekt, bewust 
kan worden omgekeerd. 
Als heel onze bewustzijnsstroom wetmatig voortrolt als een 
wiel, dan berust op die wetmatigheid ook de mogelijkheid van 
bevrijding, van verlossing uit die keten van veroorzaking.  
Door bewust het proces van automatische wording om te keren, 
voltrekt zich een proces van ontworden. Verlossing is dan ook 
geen abstract begrip, maar een concrete levensweg. 

Maar is dit proces van ontwording aan de vereenzelviging met 
de eigen persoon niet een beetje een vreemde boodschap in 
deze tijd, waarin zoveel geld wordt besteed aan coachingpro-
gramma’s waar ons persoontje sterker uit naar voren moet 
komen?!  Ja, is het geen nihilisme, zoals vaak wordt betoogd, 
geen regelrechte zelfmoord? Bovendien, zou ons levensdoel 
inderdaad zijn: de opheffing van onze persoon, dan zouden we 
rustig onze dood kunnen afwachten. 
Maar Boeddha is duidelijk in zijn boodschap dat deze houding 
niet resulteert in verlossing, maar in reïncarnatie; waarmee het 
lijden een vervolg wordt gegeven. 
De omkering van een natuurlijke en automatische wording in 
ontwording, welk proces alles onderuit haalt wat zich hecht aan 
het tijdelijke, ontleent haar inhoud en betekenis aan een nieuw 
inzicht, aan een wakker en verlicht bewustzijn. 
En de mogelijkheid daartoe is – en dat is de getuigenis van 
Boeddha – in principe en in potentie in ons allen aanwezig. 
Want in diepste wezen zijn wij boeddhanatuur (niet: hebben 
we boeddhanatuur, want er is geen ‘ik’ dat eigenaar is van deze 
natuur). Tegen deze achtergrond, in het licht van deze boed-
dhanatuur, dienen we het proces te zien van ontwording, van 
onthechting en het loslaten van vereenzelvigingen. 
Het is geen nihilisme. Het is de vrijheid zelf die werkzaam is in 
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ons verlangen naar bevrijding, naar verlossing, naar verlichting. 
Daartoe is het noodzakelijk dat onze bewustzijnsstroom wordt 
verbroken van zijn wortels, zijn oorzaken. Boeddha onder-
scheidde hier een keten van twaalf oorzaken. 
En daarmee komen we dan bij de kern van zijn verlossingsleer. 
De persoon die wij ervaren te zijn, is het product van een 
twaalfvoudige keten van oorzaken. Twaalf krachten die wet-
matig, als een kettingreactie, onze persoon in het leven hebben 
geroepen, deze bezielen en in stand houden. We kunnen zeggen 
dat deze twaalfvoudige bezieling ons omringt en doordringt. 
Dus: niet wij hebben een ziel, maar die ziel houdt ons omvan-
gen, en gevangen. 
Een mooi beeld biedt ons de wetenschappelijke ontdekking dat 
zich (bijvoorbeeld) rond een kikkereitje een klein elektromag-
netisch veld bevindt met de omvang van een volwassen kikker. 
Het eitje is dus opgenomen in een bezielend veld, waarbinnen 
het als vanzelf wordt wat het in aanleg is. Zo ook ontstaat onze 
persoon uit een twaalfvoudige keten van bezieling, en wordt wat 
hij in aanleg al is. Van vrije ontwikkeling is hier geen sprake. 
In de psychologie worden deze krachten toegeschreven aan het 
onbewuste of onderbewuste. En in de filosofie van de Geestes-
school van het Gouden Rozenkruis kennen we het krachten-
spel van wat we noemen het aurische wezen, dat onze persoon 
verlevendigt.
Het zal duidelijk zijn dat ware verlossing, dus de weg van 
ontwording, zich niet in eerste instantie richt op onze persoon, 
maar op de oorzaken van ons persoonlijke bestaan. 
Met deze twaalf oorzaken bevinden we ons bij de bron van 
incarnatie en reïncarnatie, de bron van alle lijden. En het is 
daarom dat juist hier – bij die bron – een nieuw bewustzijns-
licht moet gaan schijnen; dat onwetendheid moet plaatsmaken 
voor het inzicht dat deze twaalfvoudige keten van veroorzaking 
bewust in omgekeerde richting moet en kan worden afgelegd. 

Maar wie of wat is het dan, dat tot een proces van omkering zal 
besluiten? Waar moet dat inzicht vandaan komen, als het niet 
uit mijn persoon of uit het moederveld van mijn persoon (de 
twaalf oorzaken) kan voortkomen? 
Die ommekeer kan alleen worden ingezet vanuit de boeddha-
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natuur zelf; vanuit het herkennen van die natuur als ons diepste 
wezen.
In het licht van de boeddhanatuur zelf zal heel die wielwenteling 
van ons persoonlijke bestaan één grote leegte blijken; zullen al 
onze begeerten en vereenzelvigingen wezenlijk leeg blijken te 
zijn; en heel onze existentie zonder essentie. Boeddha’s benade-
ring van ons bestaan kenmerkt zich dan ook door ontkenning, 
negatie.
Maar deze negatie is geen negativiteit; ze is ingegeven door de 
inwonende boeddhanatuur. Door in dat licht alles te ontken-
nen wat relatief en tijdelijk is, blijft tenslotte niet-iets over. Er is 
sprake van een totale uitdoving, een totale uitblussing van ons 
bestaan, mét zijn oorzaken: nirwana. 
Maar dat er in dat nieuwe bewustzijnslicht niet-iets overeind 
blijft, betekent niet dat er niets overblijft. Zoals kernachtig ver-
woord door Krishnamurti:  ‘De totale ontkenning is de hoogste 
bevestiging.’ Juist in de totale uitdoving manifesteert zich de 
universele geest van eenheid… omdat het deze geest zelf is die 
deze uitdoving voltrekt. 
Het is deze geest van eenheid, waarin de twaalf oorzaken van 
bestaan kunnen worden omgekeerd, richting totale verlossing. 
Dat het hier gaat om een verlossingsweg die universeel is, 
herkennen we bijvoorbeeld ook in de Griekse mythologie, waar 
Heracles de twaalf stallen moet reinigen. En in het gnostieke 
evangelie van de Pistis Sophia, waarin wordt gesproken van 
twaalf eonen. In zijn commentaar op dit evangelie zegt Jan van 
Rijckenborgh – een van de oprichters van de Geestesschool 
van het Gouden Rozenkruis:  ‘Dat zijn dus twaalf belemmerin-
gen, twaalf psychische fundamentele weerstanden. Het is dan 
ook duidelijk dat de leerling die binnen wil gaan in de nieuwe 
levensstaat al die belemmeringen in volgorde teniet zal moeten 
doen.’ 
Van deze twaalf krachten zijn er twee genoemd: De eerste 
(onwetendheid) en de achtste (begeerte, levensdorst). Onwe-
tendheid doet onze begeerte uitgaan naar het tijdelijke bestaan, 
waardoor vereenzelviging optreedt, en de ervaring een zelfstan-
dig ‘ik’ te zijn. 
In een nieuw bewustzijnslicht wordt dat blinde proces omge-
keerd, wat dan ook wordt genoemd ‘het teruglopende pad’. 
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Boeddha:  ‘Wordt echter het niet-weten opgeheven onder volko-
men vernietiging van het begeren… dan wordt het bewustzijn 
opgeheven… en door de opheffing van het worden wordt de 
geboorte opgeheven.’ Om dan, aan het einde van deze keten te 
besluiten met: ‘Dit is de opheffing van het ganse rijk van het 
lijden.’ 
Hij verwijst daarmee naar de beëindiging van de kringloop van 
geboorte en dood. 

Aan het einde van de keten van oorzaken gekomen, balt heel 
het aardse bestaan zich nog éénmaal samen om hem tegen te 
houden. Het is de natuurkracht zelf, voorgesteld als Mara, die 
hem probeert te verleiden en vast te houden. 
We herkennen hier onmiddellijk de poging tot verleiding van 
Jezus door de Satan, in de woestijn. Maar leeg geworden aan het 
natuurlijke bestaan (de leegte van een woestijn), heeft deze na-
tuurkracht geen vat meer op Boeddha, net zo min als op Jezus. 
We lezen daarom dat na het sterven aan deze natuur het graf 
van Jezus leeg wordt bevonden. En van Boeddha werden in de 
eerste eeuwen na zijn dood geen afbeeldingen gemaakt. We zien 
alleen een afbeelding van de boom waaronder hij verlichting 
bereikte; en onder aan die boom geen Boeddha, maar leegte. 

Nadat Boeddha de kringloop van geboorte en dood had over-
wonnen, werd hij omschreven als de Tathagata. Een begrip dat 
zowel kan worden vertaald met ’hij die gekomen is’ als met ‘hij 
die gegaan is’. Boeddha was voorbij alle komen en gaan; niet 
meer gebonden aan de wielwenteling van het bestaan.
De definitieve uitdoving van het bestaan, het nirwana, heeft 
geen kenmerken. Er is niets waardoor het gekend kan worden. 
We kunnen dus niet zeggen dat we het bereiken. Want daar-
mee zouden we onderscheid maken tussen onszelf en nirwana, 
en tussen onze tegenwoordige en onze vroegere toestand. 
Dit onderscheid is juist het bewijs van onwetendheid, en de 
ontkenning van wat we in diepste wezen zijn: eenheid, boed-
dhanatuur. 

Nu zullen we ons misschien afvragen of ons persoontje dan 
alleen maar een soort wegwerpartikel is. Nee, zonder onze per-
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soon zou dit proces van omkering niet mogelijk zijn, zou heel 
onze incarnatie geen enkele zin hebben. Het is een voorwaarde 
dat wij aan dit proces van minder worden, van ontwording 
meewerken; op geleide van het innerlijke licht van de boeddha-
natuur.  
Waar we ons in deze beschouwing hebben afgekeerd van ons 
persoon-zijn, om te zoeken naar de oorzaken van het persoon-
lijke bestaan, keert de omgekeerde weg, de weg van ontwording, 
terug bij de persoon. 
Verlichting wordt vaak voorgesteld als een bewustzijnsflits. 
Maar het mag duidelijk zijn dat verlossing, in de zin van een 
overwinning op heel ons persoonlijke bestaan, op heel onze na-
tuur, zich niet in een flits voltrekt.  Boeddha stelde dan ook een 
volgehouden, concrete levenshouding, bekend als het achtvou-
dige pad. De aanduiding van ieder aspect van dit pad wordt 
voorafgegaan door de kwalificatie ‘juist’; een verwijzing naar 
de nieuwe voedingsbodem van elk van die acht aspecten. Een 
verwijzing naar de geest-van-eenheid zelf. 

Aan het einde van deze voordracht kan een weergave van het 
achtvoudige pad nuttig zijn (de vertalingen zijn niet altijd 
gelijk):
1.  het juiste inzicht (van binnenuit gaan zien)
2.  de juiste intentie, in denken en willen 
3.  het juiste spreken, als een getuigen van die intentie
4.  de juiste handelwijze; handelen in de ruimste zin van het 
 woord: dus ook in ons denken, voelen, willen 
5.  de juiste uitoefening, als een juiste wijze van leven (in de zin  
 van  respect voor alle leven)
6.  het juiste streven; begeerte maakt plaats voor een hoger ver-
 langen: een verlangen naar eenheid, uitgaande van de een-
 heid zelf
7.  het juiste zich-indachtig-zijn, de juiste gerichtheid: je bent in 
 wezen boeddhanatuur 
8.  de juiste concentratie, een juist gecentreerd zijn; ook wel 
 vertaald als meditatie. In meditatie herkennen we het woord ‘
 medium’, wat letterlijk ‘midden’ betekent. Dus: gecentreerd--
 zijn in je diepste wezen of midden: in de boeddhanatuur
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Op dit pad, zo getuigde Boeddha met zijn leven, wordt de defi-
nitieve stap gezet van de tijdelijke existentie naar de tijdloze es-
sentie, van de kringloop van geboorte en dood naar het ongebo-
rene. Zo komt heel die wielwenteling, komt alle verandering tot 
rust in de Boeddha, in de boeddhanatuur. Dat op dit pad-van-
omkering alle waarden worden omgekeerd, mag blijken uit het 
volgende blijken. Een monnik vroeg:  ‘Als begeerte de oorzaak is 
van alle lijden, dan zal Boeddha wel geen begeerte meer hebben 
gehad.’ 
Het antwoord was: ‘Boeddha had juist de hoogste begeerte, hij 
wilde alle mensen bevrijden.’ Een nieuw bewustzijnslicht, dat 
geen enkele binding heeft met wie of wat het verlicht, door-
straalt allen die zich aan die omkering overgeven; neemt allen in 
eenheid op. Dat kunnen ook wij herkennen, omdat dit licht ons 
diepste wezen is.



19

‘Of er nu wel volmaakten in de wereld verschijnen, of dat 

er géén volmaakten in de wereld verschijnen, het blijft een 

onwrikbaar, een onveranderlijk feit en vaste wet: dat alle 

dingen vergankelijk zijn, dat alle dingen onderhevig zijn aan 

lijden, dat alle fenomenen zonder een zelf zijn.’

‘Een Tathagata is volledig tot dit feit ontwaakt en doorziet 

dit. Nadat hij volledig tot dit feit ontwaakt is en dit doorziet, 

kondigt hij dit aan, onderwijst dit, maakt dit bekend, pre-

senteert dit, onthult dit, verklaart dit en maakt duidelijk dat: 

alle samengestelde dingen vergankelijk zijn, dat alle samen-

gestelde dingen tot lijden strekken en dat alle dingen zonder 

een zelf zijn.’ Dat is wat de Gezegende zei.
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de zoektocht naar de   ware menselijke natuur 

1. 
het zoeken van de os
Wat zoekt is de geest, dat is: 
de ‘oorspronkelijke Mens’.

2. 
het vinden van de sporen
De geest of ‘herder’ is ‘verloren’ in de 
wildernis, hij is gevangen binnen de 
begrenzingen van tijd en ruimte. Hij 
zoekt een mens, een persoonlijkheid, 
die hem ‘thuis’ wil brengen. 

3. 
het zien van de os
In de aanvang is de mens maar 
matig geschikt. Hij is als een zwarte 
os, wild, ongetemd, geregeerd door 
neigingen,  impulsen en hartstoch-
ten.

4. 
het vangen en temmen van de os  
Het temmen begint. Er is het patroon 
(het touw) van de geestelijke wil en de 
discipline van de geestorde-wet 
(de zweep). 

9. het beest verdwenen     Niets    ‘aards’ wordt nog gevonden. In de 
   nieuwe eenheid zijn geest en vorm    opgelost in het oorspronkelijke leven.   
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de zoektocht naar de   ware menselijke natuur 

5. 
de os gaat ‘luisteren’ 
De ‘mens’ is nu volledig toegekeerd 
naar de geest, hij kleurt wit.

7. 
beiden vrij
Het lied van de geest klinkt op; de os 
is volledig wit, hij is een werkelijke 
zielemens, geen leidsels zijn meer 
nodig. 

6. 
terug naar huis 
Er breekt nu een vreugdevolle periode 
aan, een tijd van rust en leren.

8. 
alles vergeten
De geestmens nadert steeds meer het 
oorspronkelijke leven; in die subtiele 
sferen verdwijnt de vorm. Het heet: de 
os en zijn herder, volledig vergeten. 

9. het beest verdwenen     Niets    ‘aards’ wordt nog gevonden. In de 
   nieuwe eenheid zijn geest en vorm    opgelost in het oorspronkelijke leven.   


