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 Voorwoord  

 

Deze reader is voor studenten die overwegen in te treden in de Zijnskring.  

De reader bestaat uit een bundeling van artikelen van de vier studiedagen die 

in 2014 zijn georganiseerd in aanloop naar het oprichten van de eerste 

Zijnskring.  

Tijdens deze studiedagen stond steeds één van de drie juwelen centraal en 

hebben we onze relatie met elk van deze onderzocht. Op de vierde studiedag 

is bekeken en onderzocht wat intreden in de Zijnskring betekent. 

Juist vanwege deze thema’s denken wij dat deze artikelen belangrijk en 

interessant zijn voor nieuwe leden. 

 

In de tekst worden intredevoorwaarden genoemd die wellicht nu niet meer 

actueel zijn. 

De actuele intredevoorwaarden kun je vinden op de website van de Zijnskring. 

 

Deze artikelen zijn uitsluitend bedoeld ter inspiratie van toekomstige 

Zijnskringleden en niet bestemd voor verdere verspreiding. We vragen je om 

zorgvuldig met deze kostbare inhoud om te gaan.  

 

De kringcommissie 
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Studiedag 1:  

Relatie leraar-student  29 maart 2014 

1. Inleiding	door	Hans	Knibbe	
Allereerst	 wil	 ik	 de	 overgangscommissie	 bedanken	 voor	 wat	 zij	 allemaal	
op	gang	heeft	gebracht.	En	hoe	we	hier	met	elkaar	 zitten.	Hoe	 fijn	het	 is	
om	zo	bij	 elkaar	 te	 zitten	en	hiermee	bezig	 te	 zijn.	Dat	komt	echt	op	het	
conto	 van	 de	 overgangscommissie,	 waarmee	 jullie	 een	 cultuur	
neerzetten	 die	 van	 onderaf	 komt.	 De	 wens	 uit	 de	 mensen	 zelf	 om	 iets	
moois	te	maken.	[applaus]		

Dus	dank	voor	de	uitnodiging.	Er	zijn	mij	drie	vragen	gesteld:		

• De	eerste	vraag	is	waarom	je	een	non-duale	leraar	wilt	hebben?		

• De	tweede	betreft	wat	je	van	mij	kunt	verwachten?		

• En	de	derde	vraag	gaat	over	wat	ik	van	jullie	verwacht.	

Waarom	een	non-duale	leraar?	

Er	zijn	twee	aspecten	waar	we	naar	moeten	kijken	om	te	snappen	wat	die	
relatie	 met	 de	 non-duale	 leraar	 definieert	 en	 waarom	 die	 zinvol	 is.	 Het	
eerste	 aspect	 gaat	 over	 spirituele	 communicatie.	 De	 leraar	 en	 jij	 zijn	 in	
communicatie.	Het	tweede	aspect	raakt	aan	de	werkrelatie	tussen	 jou	en	
de	leraar.		

Spirituele	communicatie	tussen	leraar	en	student	

Een	 relatie	met	 een	 spirituele	 leraar	 katalyseert	 je	 eigen	wijsheidsgeest.	
Het	 is	 een	 relatie.	 Het	 lijkt	 misschien	 wel	 op	 iets	 duaals,	 maar	 eigenlijk	
doet	 de	 leraar	 niets	 meer	 dan	 een	 lucifer	 houden	 bij	 iets	 dat	 al	 in	 je	
aanwezig	 is.	Het	katalyseert	 je	verlichting.	Dat	 lijkt	mij	de	 functie	van	de	
leraar:	om	je	verlichting	wakker	te	maken.	 In	het	Tibetaanse	boeddhisme	
zou	 men	 zeggen	 dat	 de	 innerlijke	 goeroe	 een	 relatie	 aangaat	 met	 de	
uiterlijke	 goeroe.	 Deze	 relatie	 bestrijkt	 velden	 die	 verder	 gaan	 dan	 je	
conventionele	 geest.	Als	we	het	hebben	over	de	wijsheidsgeest,	 als	 je	 je	
toewendt	naar	de	Gestalte,	dan	komen	daar	wijsheid,	kwaliteit	en	inzicht	
tevoorschijn,	 die	 ruimer	 zijn	 dan	 je	 met	 je	 eigen	 conventionele	 geest	
kunt	 bevatten.	Daarom	 spreken	we	ook	over	 ‘wijsheidsgeest’.	Het	 is	 iets	
dat	 voorbij	 je	 eigen	 optiek	 gaat.	 Voorbij	 de	 optiek	 waar	 je	 normaal	
gesproken	vanuit	je	conditioneringen	vanzelf	inschiet.		

De	 relatie	 met	 de	 leraar	 maakt	 het	 mogelijk	 om	 de	 zegening	 te	
ontvangen	

Als	 je	 innerlijk	 in	 staat	 bent	 om	 een	 relatie	 gaande	 te	 houden	 met	 de	
uiterlijke	 leraar,	 dan	 blijft	 de	 communicatiestroom	 continu	 gaande.	 De	
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verbinding	met	 de	 leraar	 gaat	 dan	 functioneren	 als	 een	Gestalte-relatie.	
Dat	 is	het	speciale	van	een	relatie	met	een	 levende	 leraar.	 In	 relatie	met	
de	 leraar	 opent	 je	 geest	 zich	 zover	 dat	 je,	 zoals	 dat	 in	 het	 Tibetaans	
boeddhisme	 wordt	 genoemd,	 de	 zegening	 kan	 ontvangen.	 Komt	 die	
zegening	 van	 de	 leraar	 of	 van	 jezelf?	 Ik	 denk	 dat	 deze	 niet	 komt	 van	 de	
leraar	 als	 persoon,	 maar	 dat	 het	 gebeurt	 in	 de	 communicatie.	 In	 de	
ontmoeting	 van	 geest	 en	 hart	 kan	 het	 magische,	 non-verbale,	 heilige	
openingsproces	 vorm	 krijgen.	 Dat	 is	 de	 potentie	 van	 de	 relatie	 met	 de	
leraar.		

In	relatie	met	de	leraar	maak	je	contact	met	je	eigen	‘basic	sanity’	

Een	 ander	 belangrijk	 aspect	 is	 dat	 je	 in	 de	 relatie	met	 de	 leraar	 contact	
maakt	met	 je	 ‘basic	sanity’.	Alles	aan	 jou	 is	verward,	behalve	 je	verlichte	
aard.	 Je	 kunt	 alleen	 een	 helder	 leven	 leiden	 door	 je	 te	 enten	 op	 je	
verlichte	 aard,	 je	 basic	 sanity.	 Dat	 doe	 je	 door	 je	 beoefening,	 maar	 ook	
door	de	relatie	met	 je	 leraar.	 Je	 leraar	 is	als	het	ware	de	herinnering	aan	
deze	 basic	 sanity	 en	 door	 de	 relatie	 met	 je	 leraar	 ben	 je	 daarmee	
verbonden.	Het	 gaat	 niet	 alleen	om	de	 relatie	met	 de	 leraar	 zoals	 je	 dat	
ziet	 in	 je	 conventionele	 geest:	 ‘Ik	 heb	 iets	 met	 Hans’	 –	 dat	 is	 prima	
overigens	want	die	plattegrond	moet	je	ook	wel	hebben	–	maar	in	feite	is	
de	 relatie	 met	 Hans	 de	 relatie	 met	 je	 eigen	 basic	 sanity.	 En	 dat	 punt	
wordt	 des	 te	 belangrijker	 wanneer	 de	 woelingen	 van	 de	 psyche	 groter	
worden.	Dan	 is	de	 relatie	met	 je	 leraar	bijna	het	enige	aan	helderheid	 in	
jezelf	 dat	 overblijft.	 Dus	 wil	 je	 succes	 hebben	 op	 het	 pad,	 dan	 moet	 je	
met	 jezelf	de	afspraak	maken	dat	 je	deze	relatie	bewaart	 in	elke	situatie,	
koste	wat	het	kost.	Want	dat	 is	 je	basic	 sanity.	 In	de	negativiteit	die	ook	
de	 kop	 zal	 opsteken,	 zul	 je	 haat,	 wantrouwen	 ervaren	 naar	 mij.	 Dan	 is	
het	 van	 belang	 dat	 je	 beseft	 dat	 dit	 erbij	 hoort.	 En	 als	 je	 dan	 de	
spirituele	 relatie	 met	 mij	 weet	 te	 bewaren,	 dan	 kom	 je	 daar	 geweldig	
mee	 vooruit.	 Het	 is	 dan	 een	 van	 de	 meest	 krachtige	 leerervaringen.	
Wanneer	 je	 de	 relatie	 met	 mij,	 je	 eigen	 basic	 sanity,	 niet	 weet	 te	
bewaren,	dan	ga	 je	echter	 ten	onder	 in	 je	eigen	pre-egobewegingen.	Dus	
de	relatie	met	 je	spirituele	 leraar,	die	veel	teweegbrengt,	 is	cruciaal.	Het	
is	 jouw	 reddingslijn.	 Deze	 spirituele	 connectie	 moet	 je	 overigens	 wel	
onderhouden.		

Verbinding	met	de	inspiratiebronnen	van	de	leraar	

Via	 de	 leraar	 verbind	 je	 je	 ook	 met	 de	 inspiratiebronnen	 van	 de	 leraar.	
De	 leraar	 staat	 niet	 op	 zichzelf,	 de	 leraar	 heeft	 ook	 weer	 zijn	 spirituele	
netwerk.	 Je	krijgt	dus	ook	een	relatie	met	wat	mij	 inspireert.	En	dat	gaat	
ook	met	jou	communiceren.	Dit	 is	 iets	heel	speciaals	en	kostbaars	van	de	
relatie	met	je	spiritueel	leraar.	De	lineage.		

Mensen	 onderschatten	 dat	 het	 onderhouden	 van	 een	 relatie	 met	 een	
spirituele	 leraar	 ook	 hard	 werken	 is.	 Of	 anders	 gezegd:	 er	 is	 een	
liefdesrelatie	en	er	is	een	werkrelatie.		
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Liefdesrelatie	met	de	leraar	

De	liefdesrelatie	heeft	te	maken	met	de	affiniteit	tot	waar	de	leraar	voor	
staat.	Dat	 je	dat	herkent	 in	 jezelf,	dat	 je	dit	kostbaar	vindt,	en	dat	 je	om	
die	reden	dicht	bij	de	leraar	wilt	zijn.	De	werkrelatie	is	dat	je	weet	dat	er	
veel	werk	 aan	 de	winkel	 is:	 om	 je	 verwarring	 en	 negativiteit	 onder	 ogen	
te	zien,	zoals	die	vrij	gaan	komen	in	deze	relatie.	Wat	mij	opvalt	is	dat	de	
werkrelatie	 in	het	begin	van	het	pad	meestal	goed	wordt	opgepakt,	maar	
dat	 na	 verloop	 van	 tijd	 het	 idee	 ontstaat	 dat	 het	 wel	 goed	 zit,	 dat	
mensen	 zich	 dan	 gaan	 settelen	 in	 de	 relatie	 met	 mij,	 met	 de	 Kring.	 En	
daar	 gaat	 het	 fout.	Want	dan	doe	 je	 je	werk	niet	meer:	 je	werk	om	alles	
waaraan	je	gebonden	bent	te	doorsnijden	en	alles	waarvan	je	gelooft	dat	
waar	 is	 te	 doorzien	 vanuit	 het	 non-duale	 perspectief.	 Je	 raakt	 op	 een	
bepaalde	 manier	 teveel	 met	 jezelf	 ingenomen.	 En	 dan	 is	 het	 belangrijk	
om	 te	 blijven	 beseffen	 dat	 je,	 hoe	 liefdevol	 en	 extatisch	 de	 relatie	 met	
de	 leraar	 ook	 is,	 je	 in	 deze	 relatie	 bent	 om	 je	 werk	 te	 doen.	 Je	 bent	 er	
niet	 om	 vriendjes	 te	 zijn,	 je	 bent	 er	 niet	 om	 iets	 bij	 te	 dragen	 zodat	 de	
leraar	het	fijn	heeft,	maar	je	bent	er	om	verlicht	te	worden.	Dat	betekent	
dat	 je	 al	 je	 houvast	 weet	 te	 doorzien	 als	 onecht,	 niet	 bestaand.	 Dat	 je	
alles	waarvan	je	denkt	dat	het	echt	is,	ontmantelt,	en	ziet	dat	het	illusoir	
is.	Dat	bedoelde	ik	eerder	ook	met	doodgaan.	Dat	 is	best	heftig,	maar	als	
je	daarvoor	 intekent,	dan	 is	er	sprake	van	een	authentieke	relatie	met	 je	
leraar.	Werk	aan	de	winkel.	

Werkrelatie	met	de	leraar	

Waar	 dient	 een	 leraar	 voor	 in	 de	werkrelatie?	Hij	 legt	 het	 pad	 uit,	 geeft	
oefeningen,	 licht	 de	 effecten	 toe.	 Dat	 is	 mijn	 functie,	 daar	 ben	 ik	 echt	
leraar.	 De	werkrelatie	 die	 je	met	mij	 hebt,	 is	 dat	 ik	 jou	 erop	mag	wijzen	
hoe	 je	 jouw	werkelijkheid	 construeert	 en	 dat	 ik	 daar	 doorheen	 prik.	 Dat	
ik	 je	 laat	 zien	dat	 alles	wat	 jij	 gelooft	dat	waar	 is,	 niet	waar	 is.	 En	 ik	 zeg	
dat	 niet	 om	 een	 beetje	 stoer	 te	 doen,	 maar	 er	 is	 een	 griezelig	 precies	
proces	van	deconstructie	dat	spontaan	optreedt	als	je	rust	in	de	aard	van	
je	 geest.	 En	 dat	 is	 dat	 de	werkelijkheidstoekenning	 zichtbaar	wordt.	 Dat	
je	 niet	 in	 een	 werkelijkheid	 leeft,	 maar	 dat	 er	 een	 proces	 gaande	 is	
waarin	 je	 werkelijkheidswaarde	 toekent	 aan	 alles	 wat	 je	 waarneemt.	 In	
dat	 proces	 creëer	 je	 constant	 een	 ik,	 een	 wereld	 en	 een	 relatie	
daartussen,	alsof	die	vast	zijn.	Non-duale	training	ontmantelt	dat	proces,	
zowel	 door	 de	 conceptuele	 aanpak	 van	 doorsnijden	 (trekchö)	 als	 door	
het	 op	 een	 diepe	 manier	 rusten.	 Die	 ontmanteling	 van	 vastigheid	 is	 de	
ontmanteling	 van	 je	 werkelijkheidsbesef.	 Daar	 is	 de	 non-duale	 leraar	
voor:	voor	het	ontmantelen	van	de	conceptuele,	duale	verwarringen.	

Emotionele	verwarringen	

Maar	 zijn	 ook	 emotionele	 verwarringen.	 Dat	 zijn	 de	
overdrachtsprocessen	 die	 continu	 plaatsvinden.	 We	 maken	 voortdurend	
iets	van	de	ander	en	van	onszelf.	Dat	zullen	 jullie	ook	naar	mij	doen,	het	
gebeurt	waarschijnlijk	ook	nu	al.	En	 ik	doe	dit	op	dit	moment	naar	 jullie,	
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zonder	dat	we	dat	allemaal	gelijk	helemaal	 in	de	gaten	hebben.	Dat	 is	de	
emotionele	 verwarring.	 Onderschat	 dat	 niet.	 In	 elke	 conventionele	
manier	van	opereren	zijn	we	zeer	defensief.	We	zíjn	heel	defensief,	 zelfs	
als	 je	 je	 relatief	 open	 en	 ontspannen	 voelt.	 Er	 is	 iets	 dat	 we	 willen	
bewaren,	 namelijk	 onszelf.	 Dat	 is	 een	 heel	 lastig	 en	 taai	 iets	 om	 aan	 te	
wijzen.	En	nogmaals,	dat	gaat	gepaard	met	veel	geweld.	Negativiteit	naar	
jezelf,	maar	ook	negativiteit	naar	de	ander,	omdat	je	denkt	dat	die	ander	
je	kapot	wil	maken.	En	daar	heb	 je	op	een	bepaalde	manier	ook	gelijk	 in.	
Alleen	is	het	niet	rot	bedoeld.		

Risico’s	in	de	relatie	met	de	leraar	

Ik	zei	het	eigenlijk	net	al.	 In	de	relatie	met	de	leraar	kunnen	twee	dingen	
fout	gaan.	Het	eerste	 is	dat	 je	de	werkrelatie	uit	het	oog	verliest.	Wat	er	
dan	 kan	 gebeuren,	 is	 dat	 je	 een	 beetje	 in	 de	 gloed	 van	 de	 leraar	 gaat	
zitten	en	je	daarin	wat	koestert.	Dat	heeft	een	zekere	uitwerking,	alsof	je	
naar	 de	 zonnebank	 gaat.	 Die	 uitwerking	 ís	 er	 en	 die	 is	 ook	 prachtig,	 dus	
je	 bent	 welkom	 om	 zo	 van	 het	 aanbod	 gebruik	 te	 maken.	 Maar	 als	 dat	
het	enige	is,	dan	snap	je	wel	dat	je	daarmee	je	werk	niet	doet.	Dan	is	het	
meer	 een	 soort	 van	 bijtanken.	 De	 relatie	 is	 daar	 symbiotisch,	 in	 de	 zin	
dat	 het	 een	 voedende,	 hechtende	manier	 van	 relateren	 is.	 Dus	 als	 je	 de	
werkrelatie	 vergeet,	 loop	 je	 een	 grote	 kans	 op	 een	 symbiotische	 relatie	
met	de	leraar.		

Het	 andere	 gevaar	 is	 dat	 je	 de	 verbinding,	 de	 liefdesrelatie	 uit	 het	 oog	
verliest.	 Dat	 is	 meer	 de	 narcistische	 defensie.	 Dan	 zie	 je	 de	 relatie	 als	
een	mogelijkheid	 om	 je	 kennis	 en	 vaardigheden	 te	 vermeerderen.	 Dat	 is	
het	 ook	 niet.	 Alsof	 je	 een	 soort	 bouwwerk	 opbouwt	 waarin	 je	 steeds	
meer	 weet	 en	 kunt,	 dan	 ben	 je	 de	 communie	 vergeten.	 Dus	 beide	
aspecten	zijn	cruciaal,	ze	moeten	er	allebei	zijn.	

Wat	kunnen	wij	van	onze	leraar	verwachten?	

Wat	kun	 je	 van	mij	 verwachten?	Op	 fysiek	niveau:	 ik	ben	nu	bijna	65,	en	
ik	ben	nog	van	plan	om	door	 te	gaan.	Dat	meen	 ik	 serieus,	want	als	 je	 je	
verbindt,	 dan	 moet	 je	 ook	 weten	 aan	 wie	 je	 je	 verbindt.	 Je	 moet	
informatie	 hebben	 over	 wat	 mijn	 plannen	 zijn.	 Mijn	 plan	 is	 vooral	 om	
heel	goed	voor	mezelf	 te	zorgen.	 Ik	ga	mezelf	niet	uitputten.	We	hebben	
een	 heel	 zwaar	 jaar	 achter	 de	 rug	 en	 dat	 is	 ‘eens	maar	 nooit	 weer’.	Wij	
[Hans	 en	 Iene]	 gaan	 wat	 minder	 tijd	 geven	 aan	 het	 uitvoerende	 en	
bestuurlijke	 werk,	 zodat	 wij	 voldoende	 aan	 onze	 eigen	 verdieping,	
retraite,	liefde	voor	elkaar	en	genieten	toekomen.	Je	zult	mij	wel	degelijk	
iets	 zien	 terugtreden.	 Maar	 zoals	 ik	 mij	 mijn	 leven	 voorstel,	 is	 dat	 ik	 -
zolang	 ik	 niet	 seniel	 word-	 het	 heel	 fijn	 vind	 om	 te	 blijven	 werken,	 om	
retraites	 te	 geven.	 Ik	 denk	 dat	 ik	 tot	 het	 allerlaatst	 retraites	 zal	 blijven	
geven.	 Eerder	 nog	 zal	 ik	 supervisie	 opgeven.	 Ik	 steek	 in	 op	 langdurig	
retraites	geven.	Jullie	hebben	er	recht	op	om	dat	te	weten.	
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Onze	leraar	is	toegankelijk	

Op	 relationeel	 niveau.	Mensen	weten	 dat	 vaak	 niet,	maar	 als	 je	mij	 een	
mailtje	 stuurt,	 krijg	 je	 ook	 antwoord.	 Ik	 snap	 best	 dat	 je	 daarin	 beetje	
kies	 bent,	 zodat	 ik	 niet	 overstelpt	 word.	 Maar	 iedereen	 die	 zich	 op	 de	
een	 of	 andere	 manier	 committeert	 aan	 de	 Zijnskring,	 kan	 mij	 via	 de	 e-
mail	 bereiken.	 Je	 kunt	 ook	 een	 verzoek	 tot	 een	 gesprek	 doen.	 Voor	 de	
rest	 voel	 ik	me	 zeer	 gecommitteerd	aan	Zijnsoriëntatie	 als	beweging,	 als	
inspiratieveld.	Daar	blijf	ik	ook	aan	werken	en	voor	schrijven.		

De	basishouding	van	onze	leraar	is	niet-doen	

Op	 spiritueel	 niveau.	 Ik	 had	 het	 zojuist	 over	 het	 verschil	 tussen	 yogi	 en	
leraar.	Mijn	commitment	 is	om	met	 jullie	te	werken	op	een	manier	dat	 ik	
niet	 alleen	 het	 ‘gevoel’	 heb	 dat	 ik	 niet	 werk,	 maar	 dat	 ik	 ‘niet	 werk’.	
Want	 als	 ik	 in	 een	 werkmodus	 zit,	 dan	 ben	 ik	 niet	 waar	 ik	 ben;	 en	 dan	
communiceer	 ik	 ook	 niet	 aan	 jullie	 dat	 je	 kunt	 zijn	 waar	 je	 bent.	 Dat	 is	
één	 op	 één	 met	 elkaar	 verbonden.	 Het	 is	 het	 allerbelangrijkste	 in	 mijn	
werk,	 in	mijn	 functie	als	non-duale	 leraar,	 is	om	 te	 communiceren	dat	 je	
helemaal	niets	hoeft	te	doen.	De	basis	van	mijn	werk	is	dus	niet-doen.	En	
dat	 sluit	 aan	 bij	 het	 yogi-schap	 dat	 ik	 eerder	 al	 noemde.	 Dus	 als	 je	met	
mij	 in	 relatie	 gaat,	 word	 je	 primair	 uitgenodigd	 tot	 Zijn,	 en	 pas	 in	 de	
tweede	plaats	 tot	 een	proces	 van	 leren.	Dus	met	 andere	woorden:	 als	 je	
met	mij	een	relatie	aangaat	en	je	denkt:	 ‘ik	wil	 iets	 leren’,	dan	ben	je	me	
al	kwijt.	Want	hoewel	er	ook	sprake	is	van	een	werkrelatie,	is	er	ook	toch	
ook	 sprake	 van	 een	 bepaalde	 hiërarchie	 in	 de	 oriëntatie.	 En	 de	
belangrijkste	 oriëntatie	 is	 niet	 om	 iets	 te	 leren,	 maar	 om	 te	 Zijn.	 Dat	 is	
het	 specifieke	 en	 ook	 het	 verwarrende,	 want	 ondertussen	 geef	 ik	
aanwijzingen,	 leg	 ik	 dingen	 uit.	 Het	 is	 een	 leerproces;	 dat	 is	 ‘rusten	 in	
Zijn	en	doen	wat	je	wilt’.		

Dus	 als	 je	 de	 relatie	 met	 mij	 aangaat,	 dan	 steek	 je	 in	 op	 Zijn,	 op	 niet-
doen,	op	compleetheid.	En	daar	valt	dan	iets	te	leren.	Als	gevolg	daarvan	
is	 mijn	 werk	 vooral	 gericht	 op	 de	 ontmanteling	 van	 je	 lineaire	
gedrevenheid,	 de	 ontmanteling	 van	 jou.	 Want	 jij	 bent	 die	 lineaire	
gedrevenheid.		

Onze	leraar	deconstrueert	onze	identiteit;	dat	is	zijn	werk	

Dus	ik	wijs	 je	verlichte	aard	aan	en	deconstrueer	je	 identiteit.	Dat	is	mijn	
werk.	 Wat	 je	 je	 moet	 realiseren,	 is	 dat	 verlichting	 niet	 past	 in	 een	
behoeftenschema	 dat	 vanuit	 de	 psyche	 wordt	 geconstrueerd.	 Je	 wordt	
dus	 altijd	 gefrustreerd.	 Als	 je	mij	 toch	 in	 dat	 behoeftenschema	probeert	
te	passen	 -en	dat	doe	 je	altijd,	behalve	wanneer	 je	echt	 rust	 in	Zijn-	dan	
probeer	 je	 mij	 in	 zekere	 zin	 om	 zeep	 te	 helpen.	 En	 dan	 zal	 ik	 proberen	
om	 dat	 niet	 te	 laten	 gebeuren.	 Dat	 is	 best	 wel	 een	 strijd,	 dat	 is	 best	
heftig.	 Dan	 snap	 je	misschien	 ook	waarom	 daar	 veel	 negativiteit	 wakker	
kan	worden.		
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Dit	 is	 wat	 je	 van	 mij	 kunt	 verwachten,	 waar	 ik	 me	 aan	 committeer.	 En	
committeren	klinkt	alsof	 ik	dat	bewust	moet	kiezen.	En	inderdaad,	 ik	ben	
niet	compleet	verlicht,	dus	 ik	moet	het	ook	wel	echt	dicht	bij	me	houden	
en	 mijn	 practice	 daar	 doen.	 Maar	 voor	 een	 deel	 is	 het	 ook	 spontaan,	
gebeurt	het	gewoon	en	dan	is	het	niet	iets	wat	ik	zit	te	doen.	

Wat	verwacht	onze	leraar	van	ons?		

Wat	 verwacht	 ik	 van	 jullie?	 Het	 onderhouden	 van	 de	 werkrelatie,	 de	
liefdesrelatie	 en	 de	 transmissierelatie.	 De	 werkrelatie	 vormt	 de	
ruggengraat	van	de	relatie	met	de	 leraar.	Dat	vind	 ik	een	mooi	beeld.	De	
ruggengraat	 is	 het	 steunend	element	 in	ons	 lichaam.	En	de	ego-functies,	
die	 gebruikt	 moeten	 worden	 in	 de	 werkrelatie,	 vormen	 het	 steunende	
kader	voor	de	gevoeligheid	en	openheid	die	-als	het	goed	is-	vrijkomen	in	
de	 relatie	 met	 de	 leraar.	 De	 werkrelatie	 vormt	 de	 ruggengraat	 voor	 de	
liefdesrelatie.	 Het	 is	 belangrijk	 om	 dit	 te	 begrijpen,	 omdat	 veel	 mensen	
een	 beetje	 lui	 worden	 als	 ze	 denken	 dat	 het	 wel	 goed	 zit	 met	 de	
liefdesrelatie.		

‘Als	ik	instructies	geef,	ga	ik	er	ook	vanuit	dat	je	die	uitvoert’	

Wat	 is	 dan	 die	 werkrelatie?	 Je	 krijgt	 oefeningen	 en	 suggesties	
aangereikt.	De	bedoeling	is	dat	je	ook	doet	en	laat	wat	ik	aangeef.	 Ik	ben	
eerder	 een	 type	 leraar	 dat	 ruimte	 schept	 dan	 dat	 dwingend	 is.	 Dat	 is	
gewoon	 mijn	 karakterstructuur.	 Dus	 ik	 zal	 niet	 veel	 opdrachten	 geven,	
maar	 als	 ik	 je	 zeg	 iets	 te	 doen	 of	 te	 laten,	 dan	 ga	 ik	 ervan	 uit	 dat	 je	 dat	
doet	 of	 laat.	 En	 doe	 je	 dat	 niet,	 dan	 gebeurt	 er	 iets	 verstorends	 in	 onze	
relatie.	 Je	 kunt	 hele	 goede	 redenen	 hebben	 om	 iets	 niet	 te	 doen,	 maar	
dan	zou	je	dat	met	mij	moeten	bespreken.		

Communicatie	is	essentieel	

Waarom	 je	 iets	wel	 of	 niet	 doet,	 breng	 je	met	mij	 in	 relatie.	We	hebben	
geen	 modellen	 voor	 een	 goede	 relatie	 tussen	 leraar	 en	 student.	 De	
Tibetaanse	 modellen	 passen	 in	 een	 feodale	 en	 autoritaire	 omgeving	 en	
dat	 past	 ons	 niet.	 Het	 is	 aan	 ons	 om	 de	 relatie	 op	 een	 passende	manier	
vorm	 te	 geven.	Wat	 is	 nou	 een	 relatie	waar	 je	 enerzijds	 de	 hiërarchie	 in	
eert	 en	waar	 je	 anderzijds	 op	 een	 geïndividueerde	manier	mee	 omgaat?	
Als	 ik	geen	opdracht	geef,	dan	neem	ik	mijn	leraar-rol	niet	aan.	Maar	zou	
die	 leraar-rol	 dan	 net	 zo	 autoritair	 moeten	 zijn	 als	 in	 het	 Tibetaanse	
boeddhisme?	 Daar	 voel	 ik	 helemaal	 niks	 voor.	 Ik	 geloof	 niet	 dat	 dat	 het	
goede	 pad	 is.	 Ik	 denk	 dat	 het	 belangrijk	 is	 dat	 je	 jezelf	 een	 stem	 geeft	
naar	mij,	zoals	 ik	mijzelf	een	stem	geef	naar	 jou.	Dus	als	 ik	zeg:	 ‘Dit	 is	de	
bedoeling’,	 dan	 ga	 je	 mee	 als	 je	 meekunt;	 en	 als	 je	 niet	 meekunt	 of	
meewilt,	 dan	moeten	we	 ervoor	 zorgen	 dat	 je	 op	 een	 goede	manier	 een	
geïndividueerd	 standpunt	 inneemt	 ten	 opzichte	 van	 die	 opdracht.	 Dat	 is	
heel	 wat.	 Het	 lijkt	 zo	 makkelijk	 om	 dit	 te	 zeggen,	 maar	 het	 is	 een	 heel	
leerproces	 om	 dit	 daadwerkelijk	 vorm	 te	 geven:	 hoe	 je	 geïndividueerd,	
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relationeel	 liefdevol	 kunt	 zijn.	 Dus	 doe	 de	 voorgestelde	 oefeningen	 en	
disciplines.	En	volg	ook	de	studie-aanwijzingen.		

Beschouw	alle	gevoelens	als	overdrachtsfenomenen	

Verder	 verwacht	 ik	 dat	 je	 te	 allen	 tijde	 bereid	 bent	 om	 je	 gevoelens	 als	
overdrachtsfenomenen	 te	 beschouwen.	 Je	 zit	 hier	 niet	 om	 het	 fijn	 met	
mij	 te	 hebben	 of	 om	 vriendjes	met	mij	 te	 zijn.	 In	 het	 proces	met	mij	 zul	
je	 af	 en	 toe	 een	 soort	 liefdesverbinding	 ervaren	 en	 af	 toe	 juist	 weer	
helemaal	 niet.	 Af	 en	 toe	 zul	 je	 me	 willen	 eren	 en	 dan	 weer	 wil	 je	 me	
verguizen.	Af	 en	 toe	 vertrouw	 je	me	 totaal	 en	af	 en	 toe	wantrouw	 je	me	
meer	 dan	 wie	 of	 wat	 je	 ooit	 gewantrouwd	 hebt.	 Dat	 zijn	 allemaal	
psychebewegingen.	 In	 de	 relatie	 met	 de	 spirituele	 leraar	 is	 het	 de	
bedoeling	 dat	 je	 alles	 op	 jouw	 bordje	 neemt.	 Dit	 klinkt	 ook	weer	 simpel	
en	 jullie	 hebben	 allemaal	 psychologische	 training	 achter	 de	 rug.	Maar	 ik	
merk	 dat	 op	 een	 bepaald	moment	 –	 en	meestal	 is	 dat	 als	 de	 senioriteit	
vordert	 –	 de	 bereidheid	 afneemt	 om	 deze	 bewegingen	 als	
overdrachtsverschijnselen	 te	 zien.	 Op	 een	 gegeven	 moment	 ga	 je	
denken:	 ‘Dat	 vind	 ik	 gewoon’	 of	 ‘Hans	 is	 nou	 eenmaal	 zo’.	 Het	
individuerende	 gedeelte	 daarin	 is	misschien	winst.	Maar	 op	 dat	moment	
heb	 je	 de	 werkrelatie	 met	 mij	 opgegeven,	 en	 waarschijnlijk	 ook	 de	
liefdesrelatie.		

De	werkrelatie	dient	jouw	bewustwordingsproces	

De	 werkrelatie	 dient	 jouw	 bewustzijnsproces	 en	 is	 er	 niet	 voor	 om	 je	
gelijk	te	halen.	En	zo	gaat	 iedereen	het	aan.	Te	veel	en	te	vaak	wordt	dat	
wat	 je	 beleeft	 –	 dat	 wat	 je	 vindt	 over	 mij,	 over	 de	 leer	 of	 over	 Kring	 –
benaderd	 als	 een	 werkelijkheid,	 en	 niet	 als	 iets	 dat	 vrijkomt	 in	 jouw	
bewustwordingsproces.	 Het	 wordt	 met	 andere	 woorden	 niet	
gesubjectiveerd.	Objectiveren	gebeurt	 in	doodsnood,	dat	begrijp	 ik	best.	
Je	 bent	 bang	 om	 je	 identiteit	 te	 verliezen,	 dus	 je	 verdedigt	 je.	 Maar	 de	
werkrelatie	 en	 het	 commitment	 die	 ik	 verwacht	 als	 je	 dichter	 bij	 mij	
komt,	 als	 je	 de	 Kring	 binnenstapt,	 is	 dat	 je	 een	 contract	 met	 mij	 maakt	
dat	 je	 altijd	 wilt	 subjectiveren	 wat	 je	 tegenkomt.	 Doe	 je	 dat	 niet,	 dan	
loop	 ik	 te	 veel	 risico,	 evenals	 je	 medestudenten.	 Dat	 ben	 je	 aan	 mij	 en	
aan	elkaar	verplicht.	Dit	moet,	daarover	valt	niet	te	discussiëren.	

Bereidheid	 om	 zaken	 op	 je	 eigen	 bord	 te	 nemen	 is	 essentieel	 voor	
deelname	aan	de	Kring	

Is	 het	 voor	 jou	 niet	 (meer)	 aan	 de	 orde	 om	 dat	 te	 doen,	 dan	 is	 dat	 het	
moment	 om	 de	 relatie	 te	 verlaten.	 Dan	 moet	 je	 niet	 meer	 in	 de	 Kring	
zijn.	Misschien	heb	je	gelijk,	wie	weet,	maar	dan	is	de	werkrelatie	weg	en	
heb	 je	 geen	 relatie	 meer	 met	 mij	 en	 moet	 je	 de	 Kring	 verlaten.	 Als	 je	
echter	 doorwerkt	 op	 die	 punten,	 zul	 je	 zien	 dat	 het	 gaat	 om	 de	 rijkste	
punten.	 Het	 gaat	 er	 dus	 niet	 om	 dat	 je	 niet	 negatief	mag	 zijn,	 maar	 om	
hoe	 je	ermee	omgaat.	Dat	wil	 ik	hier	echt	duidelijk	gezegd	hebben.	Want	
anders	 hobbelen	we	 van	 ongeluk	 naar	 ongeluk.	 Dat	 betekent	 niet	 dat	 je	



	 11 

geen	 kritiek	 mag	 hebben	 of	 dat	 je	 mij	 of	 elkaar	 niet	 zou	 mogen	
aanspreken.	 Subjectiveren	 betekent	 niet	 dat	 je	 het	 zozeer	 op	 je	 eigen	
bord	 neemt	 dat	 je	 een	 ander	 nooit	 meer	 ergens	 op	 aanspreekt.	 Dat	 is	
iets	om	uit	 te	werken:	hoe	subjectiveren	én	een	statement	maken	samen	
kunnen	 gaan.	 In	 het	 algemeen	 is	 het	 een	 kwestie	 van	 eerst	 zelf	 goed	
kijken.	Wat	 zijn	 de	 overdrachtsverschijnselen,	welke	 belangen	 heb	 je	 en	
wat	 probeer	 je	 te	 verdedigen?	 En	 vaak	 is	 er	 dan	 wel	 degelijk	 iets	 dat	
overblijft	 dat	 een	 bijdrage	 zou	 kunnen	 zijn.	 En	 dat	 probeer	 je	 op	 een	
bijdragende	 manier	 te	 communiceren.	 Het	 is	 dus	 heel	 belangrijk	 dat	 je	
ook	communiceert,	dat	is	van	belang	voor	de	vitaliteit	van	de	cultuur.	Als	
er	 iets	gezegd	moet	worden,	dan	moet	 je	dat	ook	gewoon	doen.	Er	 komt	
best	veel	bij	kijken	dus.		

Wees	bereid	om	ALLES	wat	in	jou	wakker	wordt	welkom	te	heten	

Wat	 ik	 van	 jullie	 verwacht	 is	 dat	 je	 lijden,	 pijn	 en	 frustratie	 die	 je	
tegenkomt	 op	 het	 pad	 net	 zo	 verwelkomt	 als	 de	 vreugde,	 liefde	 en	
gelukzaligheid	 die	 je	 zult	 tegenkomen.	 En	 daarmee	 moet	 je	 dus	 je	
behoeftenschema	 doorbreken.	 Want	 dat	 wil	 alleen	 maar	 de	 mooie	
dingen.	 We	 willen	 allemaal	 naar	 het	 walhalla	 toe	 en	 je	 denkt	 dat	 de	
relatie	met	 de	 spiritueel	 leraar	 je	 daar	 zal	 brengen.	 En	 je	 denkt	 nu	wel:	
‘Dat	denk	 ik	niet’,	maar	dat	denk	 je	dus	wel!	Dat	weet	 ik	zeker,	 iedereen	
denkt	 dat.	 En	 als	 het	 pad	 begint	 te	 werken,	 dan	 komen	 die	 hellestaten	
waar	 je	 vandaan	 wilt,	 juist	 tevoorschijn.	 En	 dan	 ga	 je	 denken:	 ‘Het	 pad	
faalt	en	de	leraar	is	een	l..’	of	 je	gaat	denken:	‘Wauw,	nu	heb	ik	een	kans	
om	 ermee	 te	 gaan	 werken’.	 Ik	 verwacht	 dat	 jullie	 als	 student	 er	 op	 de	
tweede	manier	in	staan.		

Wees	op	het	pad	vanwege	het	pad	

Wees	 op	 het	 pad	 vanwege	 het	 pad	 en	 niet	 vanwege	 de	 hechting	 aan	mij	
of	 je	 mede-padlopers.	 Dat	 is	 ook	 een	 belangrijk	 punt.	 Ik	 ben	 zelf	 de	
ergste,	want	 ik	vind	het	altijd	fijn	en	gezellig	om	met	jullie	samen	te	zijn.	
Maar	 als	 je	 langer	 bij	 elkaar	 bent,	 dan	 ontstaan	 ook	 de	 hechtrelaties.	
Dan	wil	 ik	niet	alleen	dat	 je	me	nu	 leuk	vindt,	maar	dat	 je	dat	 straks	ook	
nog	 vindt.	 En	 dan	 ga	 ik	 ervoor	 zorgen	 dat	 ik	 zo	 ben	 dat	 je	 me	 steeds	
leuker	 gaat	 vinden.	 En	 voordat	 je	 het	 weet,	 vergeet	 je	 dat	 je	 niet	 bij	
elkaar	zit	om	elkaar	 leuk	te	vinden,	maar	dat	 je	bij	elkaar	zit	om	 je	eigen	
verlichting	 te	 realiseren.	 Tegelijkertijd	 spelen	 die	 hechtrelaties	
voortdurend	en	altijd	een	rol.	Je	moet	gaan	letten	op	de	hiërarchie.		

Je	bent	hier	niet	om	fijne	en	stabiele	relaties	op	te	bouwen	

Je	 bent	 hier	 NIET	 voor	 die	 hechtingen.	 Je	 zit	 hier	 niet	 om	 een	 fijne	
stabiele	 relatie	 met	 mij	 of	 met	 de	 groep	 te	 hebben.	 Niets	 moet	 een	
huisje	voor	 je	worden.	En	het	zal	een	huisje	voor	 je	worden,	daar	 is	geen	
ontkomen	 aan.	 In	 ons	 werk	 zullen	 die	 huisjes	 worden	 ontmanteld.	 Het	
opheffen	 van	 de	 voormalige	 Inspiratiekring	 werkte	 veel	 dieper	 in	 op	 de	
studenten	 dan	 ik	 in	 de	 gaten	 had;	 en	 zonder	 dat	 zij	 zelf	 in	 de	 gaten	
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hadden	wat	de	 Inspiratiekring	 in	termen	van	hechting	voor	hen	was	gaan	
betekenen.	 Daar	 heb	 ik	 van	 geleerd.	 De	 motieven	 kunnen	 wel	 degelijk	
spiritueel	 zijn;	 ondertussen	 vinden	 al	 die	 hechtrelaties	 ook	 plaats.	 Als	
vanzelf	 ga	 je	 die	 verdedigen	en	word	 je	woest	 als	 die	worden	aangetast.	
Dat	 gebeurt	 gewoon.	We	 kunnen	 niks	 verzinnen	 waardoor	 dat	 niet	 gaat	
gebeuren.	 Het	 enige	 dat	 we	 dus	 kunnen	 doen,	 is	 zorgen	 dat	 je	 zelf	 de	
hiërarchie	 goed	bewaakt,	 dat	 je	 je	 steeds	 afvraagt	waarom	 je	hier	 zit.	 Je	
zit	hier	niet	om	het	fijn	te	hebben.	Het	gaat	om	het	hebben	van	de	werk-	
en	 liefdesrelatie.	 En	 dan	 is	 het	mogelijk	 om	 juist	 de	 dingen	waarbij	 je	 je	
berooid	voelt	of	krenking	ervaart,	 te	gaan	zien	als	 lessen.	Het	 is	allemaal	
materiaal	 voor	bewustzijn.	Wees	niet	op	het	pad	voor	de	 sociale	dingen;	
ze	zijn	niet	fout,	maar	ondergeschikt.		

In	 een	 goede	 relatie	 met	 de	 leraar	 geef	 je	 hem	 toestemming	 om	 je	
territorium	op	te	blazen.	Toestemming	om	te	deconstrueren	wie	 je	bent.	
Om	 je	 ideeën	 over	 wie	 je	 denkt	 dat	 je	 bent,	 op	 te	 blazen.	 Die	
toestemming	verwacht	ik.	

Zie	dat	er	verschil	is	tussen	menselijke	emoties	en	spirituele	verbinding	

Maak	 onderscheid	 tussen	 de	 menselijke	 liefde/afkeer	 en	 spirituele	
verbinding.	Daar	had	 ik	net	over.	De	basic	 sanity,	die	 lijn	 van	 jou	met	de	
leraar,	de	 inspiratielijn,	houd	die	buiten	het	gewoel	van	de	psyche.	Of	 je	
nou	van	de	 leraar	houdt	of	hem	haat,	die	 lijn	 is	 er	 altijd.	Maar	die	 lijn	 is	
compleet	 anders	 dan	 een	 conventionele	 liefdesrelatie.	 Het	 is	 geen	
hechtrelatie.	Het	is	een	relatie	tussen	verlichting	en	verlichting.		

Sommige	 mensen	 nemen	 mij	 als	 Gestalte-beeld.	 Ik	 denk	 dat	 je	 daar	
voorzichtig	mee	moet	 zijn,	 omdat	 je	 daarmee	het	 onderscheid	 tussen	de	
menselijke	 hechtrelatie	 en	 de	 spirituele	 connectie	makkelijk	 uit	 het	 oog	
verliest.	 Ik	denk	dus	dat	het	veel	beter	 is	om	een	beeld	 te	nemen	dat	de	
lineage,	 het	 gehele	 inspiratieveld	 vertegenwoordigt.	 Dus	 niet	 mij	 als	
persoon,	 zodat	 je	 de	 inspiratielijn	 zuiver	 en	 buiten	 het	 gewoel	 van	 de	
psyche	 houdt.	 Je	 oriënteert	 je	 op	 de	 inspiratie	 en	 niet	 zozeer	 op	 de	
lichamelijke	verschijning	daarvan.	Je	mag	het	wel	doen,	maar	het	risico	is	
dat	 je	 verward	 raakt.	 En	 als	 je	 dan	 op	 enig	moment	 de	 pest	 aan	mij	 zou	
hebben,	heb	je	op	een	bepaalde	manier	ook	niets	meer	over.		

En	 als	 je	 toch	 met	 mij	 werkt,	 zie	 mij	 dan	 in	 mijn	 doorsnijdende,	
destructieve	 vorm.	 Dat	 geldt	 overigens	 ook	 voor	 het	 werken	 met	 een	
ander	Gestalte-beeld,	zoals	bijvoorbeeld	Padmasambhava.	

Opkomende	negativiteit	moet	goed	worden	doorgewerkt	

Ik	heb	ook	nagedacht	over	de	emotionele	 risico’s	op	het	pad.	 Je	moet	 je	
realiseren	 dat	 elke	 negativiteit	 die	 in	 je	 opkomt	 en	 die	 je	 niet	 uitwerkt,	
de	stress	 in	 je	systeem	zal	verhogen.	Was	de	negativiteit	eerst	mooi	naar	
de	 rand	van	 je	psyche	verbannen	en	daar	keurig	bevroren	en	afgedempt,	
nu	 komt	 die	 los	 in	 je	 systeem	 en	 maakt	 je	 ongerust.	 Want	 er	 dreigt	
gevaar.	 Er	 is	 dus	 een	 toename	 van	 stress	 als	 er	 negativiteit	 vrijkomt.	 En	



	 13 

dat	 zal	 zeker	 gebeuren.	 Het	 gaat	 dus	 om	 negativiteit	 die	 je	 niet	
doorwerkt.	 Als	 je	 die	 wel	 uitwerkt,	 zul	 je	 dieper	 dan	 ooit	 ontspannen	
zijn.	Maar	als	 je	dat	niet	doet,	zit	 je	 in	de	woeling	en	heb	 je	meer	stress,	
meer	ongemak	in	je	leven.	

Niet-gesubjectiveerde	 negativiteit	 is	 schadelijk	 voor	 jou	 en	 voor	 de	
mensen	om	je	heen	

Dat	 is	een	 risico	voor	 jou,	maar	ook	voor	 je	mede-padlopers.	Want	als	 je	
negativiteit	 niet	 subjectiveert,	maar	 objectiveert,	 brengt	 dat	 schade	 aan	
mensen	 om	 je	 heen.	 Beschadigend	 voor	 jou,	 voor	 je	 mede-padlopers,	
beschadigend	 voor	 mij.	 Ik	 sta	 niet	 boven	 de	 menselijke	 werkelijkheid.	
Dus	ik	heb	het	nodig	om	met	respect	te	worden	benaderd	om	me	goed	te	
kunnen	 voelen.	 En	 andersom	 geldt	 dat	 ik	 verdrietig	 en	 gekwetst	 ben	 als	
dat	niet	gebeurt.	Ik	heb	ook	gewoon	mijn	menselijke	gedaante	naast	mijn	
‘niet-zijn	 gedaante’.	 En	 daar	 is	 een	 zekere	 zorg	 voor	 nodig.	 En	 die	 zorg	
betekent	 dat	 je	 je	 eigen	 negativiteit	 niet	 ‘outact’.	 Daar	 doe	 je	 me	 pijn	
mee	 en	 het	 verzwakt	 me,	 ook	 letterlijk.	 Ik	 ben	 het	 afgelopen	 jaar	 meer	
ziek	 geweest	 dan	 het	 jaar	 daarvoor.	 En	 dat	 heeft	 echt	 te	maken	met	 de	
uitbarsting	 van	 negativiteit	 in	 de	 gemeenschap.	 Dat	 doet	 schade.	 Als	 je	
iets	aan	mij	wilt	hebben,	moet	 je	ook	voor	me	zorgen.	Zo	 is	het	gewoon,	
ik	kan	het	niet	anders	maken.	

Negativiteit	levert	ook	spirituele	schade	op	

Het	 niet	 uitwerken	 van	 negativiteit	 levert	 ook	 spirituele	 schade	 op.	 In	
relatie	 met	 de	 leraar	 zijn	 schoonheid,	 subtiliteit,	 liefde	 en	 vertrouwen	
wakker	geworden.	Als	negativiteit	het	overneemt,	wordt	dat	hele	gebied	
besmet,	 belast.	 Dat	 is	 als	 het	 ware	 niet	meer	 beschikbaar	 voor	 je,	 want	
het	 is	 ontstaan	 in	 de	 relatie	 die	 je	 nu	 verfoeit.	 Wat	 in	 die	 relatie	 is	
ontstaan,	 is	 dan	ook	 (op	 zijn	minst)	moeilijker	 toegankelijk	 geworden	en	
hoogstwaarschijnlijk	 zet	 je	 het	 gewoon	 apart.	 Dat	 betekent	 dat	 je	 dat	
spirituele	bereik	 in	zekere	zin	dus	kwijt	bent,	of	op	zijn	minst	belast	hebt	
met	 gedoe.	 Dus	 je	 moet	 ook	 goed	 zorgen	 voor	 de	 schoonheid	 en	
spirituele	rijpheid	die	in	de	relatie	met	de	leraar	vrijkomen.	

Het	besluit	om	dicht	bij	het	vuur	te	willen	zijn	vraagt	aandacht		

Ik	 heb	 een	paar	 adviezen	 en	 één	daarvan	 is	 dat	 je	moet	 nagaan	of	 je	 dit	
echt	 wilt.	 Maak	 het	 niet	 al	 te	 vanzelfsprekend,	 dat	 is	 niet	 genoeg.	 Je	
moet	goed	nagaan	of	 je	de	uitwerking	van	de	werk-	en	 liefdesrelatie	ook	
voor	 lief	 neemt.	 Als	 je	 dat	 niet	 wilt,	 moet	 je	 het	 niet	 doen.	 Je	 kunt	 ook	
prima	af	en	toe	een	retraite	doen,	dat	zal	je	inspireren.	En	dat	kun	je	dan	
integreren	 en	 verwerken	 op	 een	 niveau	 waar	 wat	 minder	 gedoe	 aan	 de	
orde	 zal	 zijn.	 Daar	 is	 niks	 mis	 mee.	 Als	 je	 wel	 dichter	 bij	 mij	 komt	 en	
besluit	 om	 die	 relatie	 gaande	 te	 houden,	 weet	 dan	 dat	 het	 ook	 gewoon	
zwaar	is.	Dat	het	veel	van	je	vraagt	en	dat	je	dan	ook	daarvoor	kiest.		
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Take	your	time	

Beter	 langzaam	en	grondig,	dan	snel	en	onbetrouwbaar.	Zet	 liever	kleine	
dan	 te	grote	 stappen.	Niet	meteen	 te	veel	beloven	aan	 jezelf,	 aan	elkaar	
en	 aan	 je	 leraar.	 We	 meenden	 het	 toen	 we	 (in	 de	 voormalige	
Inspiratiekring)	 zeiden	 dat	 we	 ons	 voor	 ons	 leven	 aan	 elkaar	 wilden	
committeren,	 maar	 de	 ondergrond	 om	 dat	 te	 dragen	 was	 niet	 goed	
genoeg	 ontwikkeld.	 We	 zijn	 nu	 twintig	 jaar	 verder	 en	 hebben	 veel	
geleerd	 over	 de	 condities	 die	 nodig	 zijn	 om	 dit	 echt	 voluit	 te	 kunnen	
zeggen.	En	mijn	advies	 is	dus	om	niet	 te	snel	 te	gaan.	Ontwikkel	 je	eigen	
benen	en	neem	de	tijd.	Bepaal	zelf	wat	voor	jou	de	goede	afstand	tot	het	
vuur	 is	en	houd	je	daaraan.	Wees	niet	te	ambitieus.	En	ga	goed	na	wat	 je	
aan	wilt	gaan	en	wat	je	aan	kunt	gaan.		

Durf	ook	een	stap	terug	te	zetten	

Dat	betekent	misschien	ook	dat	je	constateert	dat	je	te	snel	bent	gegaan.	
Dat	 je	 dacht	 dat	 je	 wist	 wat	 je	 wilde	 en	 toch	 merkt	 dat	 je	 het	 niet	 of	
minder	 wilt.	 Dat	 is	 ‘perfectly	 all	 right’.	 Niemand	 kan	 zichzelf	 helemaal	
doorzien,	 dus	 je	 mag	 ook	 terugkomen	 op	 gemaakte	 keuzes.	 Die	 leg	 je	
niet	 voor	 altijd	 vast.	 Je	 maakt	 de	 keuze	 met	 de	 grootst	 mogelijke	
zorgvuldigheid	 en	 integriteit.	 En	 als	 het	 niet	 blijkt	 te	 kloppen,	 dan	maak	
je	 een	 buiging	 naar	 de	 drie	 juwelen	 en	 neem	 je	 op	 een	 respectvolle	
manier	 afscheid.	 En	 wij	 zullen	 dan	 op	 een	 even	 respectvolle	 manier	
afscheid	van	 jou	nemen.	 Je	mag	dus	ook	uitstappen.	Dat	getuigt	ook	van	
moed	en	integriteit,	dat	is	net	zo	respectabel	als	instappen.		

	

Vragenronde 	
Er	 is	 ruimte	 voor	 vragen	en	opmerkingen.	 Er	 is	 al	 veel	 gesproken	dus	we	
moeten	 ook	 niet	 te	 veel	 informatie	 stapelen.	 We	 nemen	 hier	 maximaal	
een	half	uur	voor.		

Ik	 zit	 nog	 even	 te	 denken	 aan	 één	 van	 de	 laatste	 dingen	 die	 jij	
gezegd	 hebt,	 over	 die	 lagere	 lagen,	 die	 negativiteit	 waarvan	 het	
belangrijk	 is	 dat	 je	 die	 in	 beeld	 krijgt.	 Als	 ik	 nu	 heel	 eerlijk	 ben	
over	 mezelf,	 dan	 heb	 ik	 altijd	 het	 gevoel	 gehad	 dat	 ik	 dat	 meer	
buiten	de	 school	moest	 doen.	Omdat	 dit	 er	 niet	 de	 plek	 voor	was.	
Ook	vanwege	wat	 je	nu	aangeeft,	dat	het	outacten	zo	schadelijk	 is.	
Het	 gekke	 is	 dat	 ik	 dat	 relatief	 weinig	 heb	 gedaan,	 want	 ik	 dacht	
dat	daar	andere	plekken	meer	geschikt	voor	waren.	Het	 is	voor	mij	
ook	 heel	 belangrijk	 geweest	 om	 gebieden	 in	 mezelf	 te	 ontdekken	
die	 ik	eigenlijk	helemaal	niet	 in	kaart	had.	En	die	 ik	nu	wel	 in	kaart	
heb	 en	 waar	 ik	 ook	 heel	 blij	 om	 ben.	 En	 ik	 zit	 ook	 altijd,	 ook	 nu	
weer,	nog	met	de	vraag	wat	daarvan	wel	en	niet	binnen	de	School	
past.	 Ik	 heb	 voor	 mezelf	 altijd	 de	 conclusie	 getrokken	 dat	 ik	 dat	
soort	dingen	beter	buiten	de	school	kon	zoeken.	En	gedacht	dat	als	
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ik	er	overdrachtsvrij	over	kan	praten,	dan	past	het	ook	hier.	 Ik	ben	
heel	benieuwd	hoe	jij	daar	tegen	aan	kijkt.	

Ik	dacht	dat	 ik	daar	eigenlijk	al	 veel	over	heb	gezegd.	Dus	het	wordt	een	
beetje	 herhaling	 vrees	 ik.	 Iedereen	 denkt,	 in	 welke	 ruimte	 je	 ook	 bent,	
dit	 mag	 er	 wel	 in	 zijn	 en	 dat	 niet.	 Elke	 relationele	 ruimte	 die	 wij	
binnenstappen,	 filteren	 we	 automatisch	 op	 wat	 wel	 en	 niet	 mag.	 Dat	
doen	 we	 altijd	 en	 overal.	 Jij	 denkt	 dan	 dat	 de	 School	 jou	 de	 boodschap	
geeft	 dat	 bepaalde	 dingen	wel	 en	 niet	mogen.	 En	 er	 zijn	misschien	 best	
elementen	 in	 de	 school	 waaraan	 je	 die	 gedachte	 zou	 kunnen	 ontlenen.	
Maar	 veel	 fundamenteler	 is	 het	 om	 te	 zien	dat	 je	 dit	 doet,	 dat	 je	 het	 zo	
indeelt	 voor	 jezelf.	 Precies	 dat	 fenomeen,	 de	 aanname	 dat	 dingen	 niet	
welkom	 zijn,	 is	 aanleiding	 voor	 negativiteit.	 Want	 dat	 geeft	 dus	 het	
gevoel	 dat	 jij	 niet	 welkom	 bent,	 dat	 jij	 niet	mag	 zijn	 wie	 je	 bent,	 dat	 er	
wantrouwen	 is	 naar	 de	 school	 en	 de	 representanten,	 enzovoort.	 Ik	 snap	
dat	 je	 respectvol	 probeert	 te	 zijn	 en	 dat	 je	 niet	 wilt	 beschadigen,	 dat	
hoor	 ik	ook.	Maar	als	 je	heel	 fundamenteel	kijkt	vindt	dit	allemaal	plaats	
in	 jouw	 geest.	 En	 is	 wat	 jij	 toeschrijft	 aan	 de	 school	 te	 beschouwen	 als	
van	 jou,	 als	 door	 jou	 opgeworpen	 constructies.	 Dat	 zou	 een	 vruchtbaar	
pad	zijn.		

Dat	 ben	 ik	 helemaal	 met	 je	 eens.	 En	 ik	 probeer	 het	 ook	 op	 zo’n	
manier	 te	 brengen.	 Maar	 het	 is	 ook	 een	 punt	 van	 verwarring.	
Omdat	 je	 ook	 spreekt	 over	 het	 niet-outacten	 en	 omdat	 je	 zo	 vaak	
ziek	 bent	 geweest	 doordat	 het	wel	 is	 gebeurd.	 Dan	 vraag	 ik	me	 af	
waar	 de	 grens	 ligt.	 Het	 klopt	 dat	 je	 er	 al	wat	 over	 gezegd	 hebt	 en	
toch	vind	ik	het	een	heel	lastig	gebied.	

Het	 is	 ook	 lastig.	 Je	 wilt	 mij	 geen	 pijn	 doen,	 je	 wilt	 zorgzaam	 zijn.	 En	
tegelijkertijd	 ga	 je	 denken	 over	 wat	 wel	 en	 niet	 welkom	 zal	 zijn.	 Dit	
lastige,	dat	is	nou	juist	het	pad	lopen,	met	alles	erop	en	eraan.	Dus	zowel	
je	 zorgzaamheid,	als	 je	 terughouding,	als	 je	niet	helemaal	weten	hoe	het	
zit.	Dat	is	de	conditie	die	jij	nu	verwoordt	maar	die	wij	allemaal	hebben.		

Ja,	dat	is	helder.	Dat	kan	ik	voelen.		

In	de	mate	dat	je	dat	gaat	herkennen	als	jouw	conditie	en	er	ook	niet	aan	
wilt	 ontsnappen:	 ‘O,	 nu	 ben	 ik	 welkom,	 nu	 mag	 het...’	 Wie	 in	 jou	 heeft	
dat	 nodig,	 die	 toestemming?	Dat	 is	 niet	 helemaal	 volwassen.	 Dus	 stel	 je	
voor	 dat	 we	 jou	 daarin	 gaan	 subsidiëren,	 dan	 maken	 we	 van	 jou	 een	
gerustgestelde	kleuter.	En	dan	weet	 je	 zeker	dat	er	weer	 iets	anders	van	
jou	 zich	 niet	 welkom	 zal	 voelen.	 Dus	 met	 andere	 woorden:	 het	 niet	
beantwoorden	 van	 de	 vraag	wat	wel	 en	 niet	welkom	 is,	 is	misschien	wel	
heel	wijs.	 Dat	 betekent	 dat	 jij	moet	 gaan	werken	met	 je	 onzekerheid	 en	
met	 je	 liefde,	 want	 die	 zitten	 op	 dezelfde	 plek.	 En	 daar	 worden	 we	
misschien	volwassen,	ongesteund.	Vaardig.	

Ja,	dank	je	wel;	dat	is	heel	helder.	

Zolang	 je	het	 zo	kunt	zien,	 zul	 je	nooit	outacten.	Zolang	 je	de	vraag	hebt	
hoe	je	met	dingen	om	kunt	gaan,	zul	je	niet	outacten.		
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Ik	 vond	 de	 vorige	 vraag	 wel	 heel	 interessant	 omdat	 ik	 in	 het	
verleden	 gezien	 heb	 dat	 mensen,	 als	 ze	 in	 zo’n	 negatieve	 sfeer	
terecht	 kwamen,	 ze	 het	 zodanig	 op	 hun	 eigen	 bord	 namen	 dat	 ze	
eigenlijk	 de	 relatie	 dermate	 dun	 maakten	 dat	 er	 niks	 meer	 in	
gebeurde.	 En	 daarom	 trof	mij	 het	 zo	 in	 het	 recente	 boek	 van	Nico	
Tydeman,	 pratend	 over	 het	 aspect	 van	 negativiteit	 en	 de	 leraar-
student-relatie,	 dat	 hij	 zegt	 dat	 het	 de	 heilige	 plicht	 is	 van	 de	
student	 om	 te	 komen	met	 dat	 wat	 in	 hem	 leeft.	 Dus	 ook	met	 hoe	
hij	 geraakt	 is.	 Het	 is	 dus	 niet	 zo	 dat	 de	 student	 alleen	maar	moet	
denken	dat	het	 zijn	 gevoelens	 zijn,	 dat	hij	 daar	de	 leraar	niet	mee	
lastig	moet	 vallen.	Want	ondertussen	 loop	 je	dan	het	 risico	dat	de	
relatie	 zo	versmalt,	dat	de	 liefdesstroom	ook	niet	meer	kan	 lopen.	
Dus	 dan	 denk	 je	 dat	 je	 heel	 verantwoord	 bezig	 bent	 omdat	 je	
dingen	 bij	 je	 houdt	 en	 niet	 outact,	 maar	 ondertussen	 verschraalt	
de	 heleboel.	 Dus	 het	 is	 belangrijk	 dat	 je	 jezelf	 onthult	 door	 te	
vertellen	 wat	 er	 in	 je	 leeft.	 En	 dat	 is	 dan	 ook	 geen	 outacten.	 Dan	
houd	 je	de	 relatie	open	en	onthul	 je	 jezelf.	En	 ik	denk	dat	we	daar	
met	 zijn	 allen	 nog	 wel	 een	 slag	 in	 kunnen	 maken.	 Met	 onthullen,	
met	delen	wat	je	ervaart	in	de	relatie	met	een	ander.	

Je	 hebt	 het	 over	 pijn	 op	 je	 eigen	 bord	 nemen	 en	 zien	 dat	 alles	 uit	
jezelf	ontstaat.	 Tegelijkertijd	word	 jou	pijn	 gedaan	als	 er	 sprake	 is	
van	 outacten.	 Ik	 denk	 dat	 ik	 verantwoordelijk	 ben	 voor	 al	 mijn	
eigen	 gevoelens,	 voor	 mijn	 pijn	 die	 is	 ontstaan	 door	 mijn	
ervaringen.	 Hoe	 werkt	 dat	 dan	 in	 het	 veld?	 Want	 ergens	 snap	 ik	
wel	 dat	 als	 ik	 outact,	 en	 als	 we	 de	 pijn	 op	 een	 verkeerde	 manier	
ventileren,	 dat	 het	 veld	 beschadigd	 raakt.	 Maar	 ik	 zit	 ook	 een	
beetje	 in	de	knoop	met	hoe	 je	het	dan	doet	als	 jij	of	 ik	het	echt	op	
ons	eigen	bord	nemen.	

Dat	 is	 een	 goede	 vraag.	 Je	 zou	 een	 model	 kunnen	 hebben	 waarin	
iedereen	 eigenlijk	 alleen	 maar	 zijn	 verlichte	 geest	 is.	 En	 alles	 wat	 daar	
plaatsvindt,	 bevrijdt	 zichzelf	 onmiddellijk	 in	 die	 verlichte	 geest	 en	 doet	
dan	dus	geen	kwaad.	Dus	als	er	negativiteit	naar	mij	 toe	 zou	komen,	 zou	
zich	 dat	 bevrijden	 en	mij	 niet	 schaden.	Maar	 ik	moet	 zeggen	 dat	 het	 bij	
mij	 nog	 niet	 zo	 is	 en	 dat	 jullie	 dus	 te	maken	 hebben	met	 een	 ‘beperkte’	
leraar.	 En	 vanuit	 die	 beperking	 heb	 ik	 een	 zekere	 zorg	 nodig.	
Ondertussen	 doe	 ik	 wel	 mijn	 practice	 op	 die	manier.	 En	 ik	 begin	 er	 ook	
steeds	 beter	 in	 te	 worden,	 dat	 het	 beter	 lukt	 om	 negativiteit	 en	
teleurstelling	 onbeweeglijk	 te	 laten	 zijn.	 Dan	 toont	 zich	 uitsluitend	 wat	
gaande	 is	 en	 kan	 ik	 uit	 het	 gewoel	 blijven;	 dan	 kan	 ik	 helderheid	 en	
openheid	 ervaren.	 Ik	 begin	 het	 langzamerhand	 als	 aanmoediging	 voor	
een	 verdieping	 van	mijn	 practice	 te	 ervaren.	 Het	 is	 dus	 allebei	waar.	 De	
negativiteit	is	een	geschenk	aan	mij	en	het	schaadt	mij	ook.		

Dank	je	wel.	

Je	 vertelde	over	de	 relatie	en	de	duur	 van	het	 commitment.	 Is	 het	
in	 jouw	 optiek	 mogelijk	 om	 vanuit	 een	 goede	 liefdes-	 en	
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werkrelatie	op	het	punt	te	komen	dat	 je	afscheid	van	elkaar	neemt	
en	een	andere	leraar	aanneemt?	

Ja,	 dat	 kan.	Op	een	gegeven	ogenblik	 kan	het	 klaar	 zijn.	 En	 tegelijkertijd	
gaat	 de	 relatie	 altijd	 door,	 mits	 er	 geen	 afsluiting	 plaatsvindt.	 Je	 houdt	
dus	 de	 inspiratielijn	 open.	 Als	 je	 weggaat	 en	 je	 sluit	 de	 inspiratielijn	 af,	
dan	ben	je	in	de	problemen.	

Okay,	helder.	Mijn	tweede	vraag	is:	 je	hebt	zelf	een	duidelijk	beeld	
over	de	 relatie	 tussen	 leraar	en	 leerling	en	ook	wat	 je	niet	wilt	 en	
wat	 in	de	Tibetaanse	traditie	wel	gebruikelijk	 is.	Hoe	verhoud	 jij	 je	
dan	tot	een	leraar	die	wel	in	deze	traditie	staat?		

Met	 ambivalentie.	 In	 sommige	 dingen	 kan	 ik	 helemaal	 meegaan	 en	 in	
sommige	 dingen	 dus	 niet.	 En	 naarmate	 ik	 die	 ambivalentie	 beter	 kan	
dragen	 in	 mijzelf,	 ervaar	 ik	 de	 inspiratielijn	 meer	 helder	 en	 meer	 open.	
Want	die	is	niet	gebonden	aan	cultuur	

En	over	die	ambivalentie	wordt	dan	niet	gecommuniceerd?	

Nou,	 dat	 is	 een	 heel	 verhaal.	 Wij	 hebben	 geprobeerd	 erover	 te	
communiceren	 maar	 op	 enig	 moment	 is	 die	 communicatie	 tot	 stilstand	
gekomen.	En	dan	rest	ons	de	conclusie	dat	het	voor	ons	niet	passend	was	
om	bij	hem	te	zijn.	We	hebben	dus	kenbaar	gemaakt	wat	wij	niet	vonden	
kloppen,	 en	 het	 antwoord	 daarop	 was	 zodanig	 dat	 het	 voor	 ons	 niet	
meer	klopte	om	door	te	gaan.	

Kun	je	iets	vertellen	over	hoe	het	niet	verder	gaan	met	jouw	leraar	
zich	verhoudt	tot	het	punt	van	subjectiveren?		

Je	 kunt	 subjectiveren	 en	 uiteindelijk	 kan	 er	 ook	 gewoon	 iets	 gezegd	
worden.	 Dus	 subjectiveren	 betekent	 niet	 dat	 je	 hele	 waardensysteem	
niet	 meer	 geldig	 zou	 zijn.	 En	 in	 dit	 geval	 ging	 het	 over	 een	
waardensysteem	dat	wij	daar	niet	goed	gepresenteerd	vonden.	Er	was	bij	
ons	dus	geen	boosheid	naar	hem	toe,	maar	wel	 teleurstelling	dat	hij	niet	
achter	 de	 waarden	 stond	 waarvan	 wij	 dachten	 dat	 hij	 die	 onderschreef.	
Op	 basis	 daarvan	 hebben	 wij	 besloten	 dat	 wij	 ons	 pad	 niet	 op	 die	 plek	
wilden	vervolgen.		

Dank	 voor	 je	 antwoord.	 Mijn	 idee	 is	 dat	 wij	 als	 kring	 op	 dit	 punt	
ook	nog	echt	volwassen	moeten	worden.	Als	 lid	van	de	voormalige	
Inspiratiekring	 heb	 ik	 het	 idee	 dat	 we	 met	 het	 subjectiveren	 ook	
fouten	maken.	Ik	zou	daar	graag	meer	helderheid	over	krijgen.	

Dat	 is	 zeker	 nodig.	 Dit	 raakt	 ook	 aan	 de	 noodzaak	 om	 met	 elkaar	
volwassen	 te	 worden.	 En	 dat	 is	 in	 zeker	 zin	 ook	 nieuw	 -in	 onze	 sangha,	
maar	 misschien	 ook	 wel	 breder	 gezien-	 omdat	 de	 meeste	 spirituele	
richtingen	 zich	 in	 een	 oosters	 ‘framework’	 bevinden,	 waarin	
communicatie	sowieso	moeilijker	is.		

Daar	 ben	 ik	 wel	 benieuwd	 naar.	 In	 Amsterdam	 is	 er	 een	
gemeenschap	rond	Hartzema.	Heb	jij	daar	contact	mee?	
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Nee,	 want	 wat	 ik	 van	 hem	 gelezen	 heb,	 spreekt	 mij	 niet	 zo	 aan.	 Ik	 zou	
bijvoorbeeld	wel	met	Nico	Tydeman	willen	gaan	praten.		

Het	 heeft	 te	 maken	 met	 je	 voordracht	 en	 ook	 wel	 met	 je	 artikel	
waarin	 je	 uitvoerig	 ingaat	 op	 de	 narcistische	 en	 symbiotische	
lagen.	 Dat	 snap	 ik	 en	 ik	 kan	 het	 hier	 goed	 horen	 en	 tegelijkertijd	
heb	 ik	 het	 gevoel	 dat	 het	 ook	 valt	 onder	 een	 heel	 algemene	
noemer.	En	hoewel	 ik	het	wel	persoonlijk	ervaar,	kan	ik	nog	steeds	
denken	 dat	 ik	 vanuit	 mijn	 specifieke	 achtergrond	 nog	 een	 zekere	
mate	 van	 exclusiviteit	 heb.	 Dus	 wat	 ik	 me	 kan	 voorstellen	 is	 om	
een	 individueel	 intredegesprek	 te	 doen	 waarin	 ik	 mijn	 motieven	
toelicht	maar	waarin	 jij	 ook	 zegt:	 dit	 staat	 jou	 te	 doen.	Nou	dat	 is	
misschien	wat	al	 te	 scherp,	maar	 ik	bedoel	eigenlijk	een	 interactie	
tussen	 jou	 en	 mij	 waardoor	 het	 algemene	 iets	 meer	 wordt	
toegespitst	op	mijn	persoon.		

Dat	zou	kunnen,	en	het	zou	misschien	ook	goed	zijn,	maar	het	 is	ook	niet	
per	 se	 noodzakelijk.	 Want	 het	 komt	 vanzelf	 tevoorschijn,	 jouw	
individuele	 hang	 up.	Mits	 je	maar,	 en	 daar	 begon	 je	mee,	wilt	 erkennen	
dat	 jij	 net	 zoals	 iedereen	 je	 narcistisch	 en	 symbiotisch	 zult	 verhouden	
met	de	Kring,	met	 de	 Leer	 en	met	mij.	Daar	 is	 geen	ontsnappen	 aan.	Als	
je	dat	wilt	erkennen,	dan	gaat	de	verheldering	daar	vanzelf	plaatsvinden.	
Dan	 hoef	 ik	 dat	 niet	 allemaal	 te	 doen.	Want	 je	 vraagt	 ook	 best	 veel	 aan	
mij.	 Als	 ik	 dat	 met	 iedereen	 zou	 doen,	 zou	 ik	 met	 iedereen	 dat	
confronterende	 gebied	 moeten	 binnengaan.	 Dat	 is	 veel	 gevraagd	 en	 als	
het	 nodig	 is,	 zal	 ik	 het	 doen.	 Maar	 ik	 wil	 het	 niet	 zomaar	 aanbieden,	
want	 dan	 moet	 ik	 als	 het	 ware	 het	 werk	 doen,	 terwijl	 jullie	 het	 werk	
moeten	doen.		

Dat	snap	ik,	en	dat	was	ook	een	beetje	het	brutale	van	mijn	vraag.	

Ja,	 en	 hier	 ben	 ik	 dus	 geen	 therapeut.	 Aan	 een	 therapeut	 zou	 je	 dat	
mogen	 vragen,	 maar	 ik	 heb	 geen	 zin	 om	 mij	 te	 vermoeien.	 Dat	 is	 geen	
luiheid,	 maar	 dat	 is	 precies	 dat	 niet	 in	 beweging	 komen	 waar	 ik	 het	
eerder	over	had.	Dus	hier	heb	je	je	frustratie.	

Dank	je	wel.		

Uit	 je	 verhaal	 heb	 ik	 begrepen	 dat	 er	 veel	 verwacht	 wordt	 van	
iemand	 die	 zich	 committeert	 en	 dat	 jij	 ook	 veel	 verwacht	 van	
jezelf.	 Tegelijkertijd	 ben	 ik	 ook	 een	 soort	 beginner,	 ik	 raak	 daar	
een	 beetje	 van	 in	 de	 war.	 Hoe	 verhoudt	 dit	 zich	 tot	 elkaar?	 Hoe	
weet	ik	wanneer	ik	volwassen	genoeg	ben	om	het	te	kunnen	doen?	

We	 zijn	 om	 te	 beginnen	 allemaal	 niet	 volwassen.	 Dus	 niemand	 gaat	 het	
pad	 volwassen	 aan.	 Ik	 heb	 proberen	 te	 schetsen	 dat	 wij	 eigenlijk	
allemaal	onvolwassen	zijn	en	mede	geleid	worden	door	onvolwassen	pre-
ego	motieven.	 Je	kunt	niet	wachten	 tot	 je	volwassen	bent	voordat	 je	het	
pad	 op	 gaat.	Wat	 je	wel	 kunt	 doen,	 is	 de	 volwassen	 appèls	 voortdurend	
op	 jezelf	afvuren.	Daar	gaat	het	om.	Dat	heb	 ik	geprobeerd	 te	 zeggen	en	
dat	 is	 wat	 ik	 van	 jullie	 verwacht.	 De	 volwassen	 appèls	 creëren	 de	
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volwassenheid	 op	 dat	moment.	 Dat	 is	 dus	 niet	 een	 soort	 volwassenheid	
op	 de	 achtergrond,	 die	 je	 inbrengt,	 maar	 het	 manifesteren	 van	
volwassenheid	 op	 dat	moment	 dat	 het	 erom	 gaat.	 Bijvoorbeeld	wanneer	
je	op	je	neemt	om	te	subjectiveren	wat	hier	gebeurt.	Op	het	moment	dat	
je	 dat	 doet,	 laat	 je	 volwassenheid	 zien.	 ‘Ik	 neem	 het	 op	 mij	 om	 me	 te	
blijven	herinneren	dat	 ik	 een	werkrelatie	 heb	met	de	 leraar,	 dus	 dat	 het	
ook	 heel	 ongemakkelijk	 zal	 zijn,	 en	 dat	 bewaar	 ik	 bij	 mezelf’.	 Op	 dat	
moment	manifesteer	je	je	volwassenheid.	

Dat	 snap	 ik.	 Dat	 betekent	 dan	 ook	 dat	 ik	 ten	 volle	moet	 begrijpen	
waaraan	ik	begin.	

Zo	 goed	 mogelijk.	 Daarom	 zei	 ik	 ook	 dat	 je	 beter	 langzaam	 kunt	 gaan.	
Dat	 vind	 ik	 ook	 het	 geniale	 van	 deze	 studiedagen	 en	 dat	 deze	 er	 zijn	
voordat	 je	 intreedt.	Dan	kun	 je	 je	 informeren,	 kun	 je	 voelen	of	het	 klopt	
en	in	welke	mate	het	wel	of	niet	klopt.	Dat	is	allebei	even	belangrijk.	Het	
is	niet	zo	dat	 je	volwassen	kapitaal	meeneemt,	het	 is	wat	 je	manifesteert	
op	het	moment	dat	het	aan	de	orde	is.	

Ik	 begrijp	 nu	 dat	 ik	 eerst	 ten	 volle	 moet	 willen	 begrijpen	 waar	 ik	
instap	voordat	ik	er	instap.	

Dat	kan	dus	niet.	Er	 is	altijd	onzekerheid.	Je	kent	jezelf	niet	goed,	je	kent	
deze	 situatie	 niet	 goed.	 Dat	wiebelige,	 dat	 je	 eigenlijk	 geen	 grond	 hebt,	
dát	is	het	pad.	

Dank	je	wel.	

En	als	 je	het	 zo	 kunt	 zien,	blijft	 het	 interessant.	Want	als	 je	denkt	dat	 je	
het	 weet,	 zit	 je	 waarschijnlijk	 gevangen	 in	 de	 structuren	 van	 je	 psyche.	
Dan	 heb	 je	 het	 alweer	 geobjectiveerd	 en	 word	 je	 defensief.	 Als	 je	 het	
niet	weet,	ben	je	het	minst	defensief.		

Kun	je	zeggen	dat	iedereen	dit	kan?		

Misschien	kun	je	de	vraag	persoonlijk	maken.	Wat	wil	jij	weten?	

Het	 lezen	 van	 je	 artikel,	 en	 ook	 een	 soort	 terugblik	 op	 hoeveel	
mensen	er	weggegaan	zijn,	roept	bij	mij	op	dat	het	heel	ver	weg	is.	
En	 ik	 vraag	me	 af:	 kun	 je	 hier	 een	 verkeerde	 beslissing	 in	 nemen?	
Is	dit	een	stap	die	iedereen	kan	zetten?	

Ik	denk	dat	het	belangrijk	 is	dat	 je	 langzaam	gaat	en	dat	 je	gaat	zover	als	
je	 wilt	 gaan.	 En	 dat	 je	 echt	 verantwoordelijkheid	 neemt	 voor	 de	
commitment	die	dan	van	 je	gevraagd	wordt.	Dus	als	 je	niet	 te	hard	gaat,	
jezelf	 niet	 gelijk	 overstrekt,	 dan	 denk	 ik	 dat	 dat	 voor	 iedereen	mogelijk	
is.	 In	 het	 onderzoek	 over	 ontwikkeling	 van	 mensen	 op	 het	 pad	 van	
Zijnsoriëntatie	 is	 gebleken	 dat	 er	 geen	 verband	 is	 tussen	 ego-sterkte	 en	
de	 vrucht	 van	 het	 pad.	 Dat	 is	 misschien	 een	 beetje	 apart	 omdat	 je	 zou	
denken	dat	de	mensen	die	goed	 in	hun	vel	 zitten	dat	makkelijker	kunnen	
dan	de	mensen	die	minder	goed	 in	hun	vel	zitten.	Maar	de	verklaring	 ligt	
in	het	feit	dat	volwassenheid	op	het	moment	zelf	wordt	gecreëerd.	En	als	
je	 op	 dit	 moment	 goed	 weet	 wat	 je	 kunt	 doen	 om	 te	 laveren	 in	 het	
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krachtenveld	 waarin	 je	 je	 bevindt,	 dan	 is	 het	 dus	 heel	 goed	 mogelijk	 -
zelfs	 al	 heb	 je	 zwakke	 plekken	 in	 jezelf,	 en	 die	 hebben	we	 allemaal-	 	 dit	
pad	 te	 gaan.	 Het	 is	 gebaseerd	 op	 het	 bewaken	 van	 de	 spirituele	 relatie	
en	de	werkrelatie.	En	dat	is	in	de	afgelopen	tijd	ook	gebleken.	

Dank	je	wel.	

	
 

 

2. Bouwen aan de relatie met de spirituele 
leraar 

Daan Goedhart en Marianne de Soet, 3 maart 2014  
 
Inleiding 
Als we niet het model van de relatie met de dominee of de pastoor willen overnemen 
hebben we in onze westerse cultuur eigenlijk geen passend model voor de relatie 
spiritueel leraar-leerling. In Zijnsoriëntatie, waarin we niet één op één het 
boeddhistische model willen gebruiken, is het relatief nieuw om over dit onderwerp 
na te denken. De relatie spiritueel leraar-student heeft grote implicaties en heel veel 
weten we nog niet. Deze tekst is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het bewust 
nadenken over ‘in relatie zijn’ met de spiritueel leraar. We baseren ons daarbij vooral 
op het boek ‘De relatie met een spiritueel leraar – werken aan een gezonde relatie’ 
door Alexander Berzin (2002)i. 
 
Waar hebben we het over? 
Berzin heeft het in de subtitel over een ‘gezonde relatie met een spirituele leraar’. 
Wat bedoelt hij daarmee? Hij noemt het niet een ‘goede’ relatie, maar een ‘gezonde’ 
relatie. Dit is zijn vertaling van het Tibetaanse woord voor devotie (ten pa). Devotie 
heeft in het westen een misleidende connotatie, het roept iets op als slaafse 
gehoorzaamheid, onderdanigheid en aanbidding. Dat betekent het in het boeddhisme 
niet. Ten pa is een werkwoord, en betekent letterlijk ‘dichtbij iemand komen en op 
deze persoon vertrouwen’. Maar wel dichtbij iemand, waarvan we bewust en als vrije 
volwassene hebben onderzocht dat we die persoon kunnen vertrouwen. Het gaat dus 
om het bouwen aan een (harts)relatie die zowel voor de student als voor de leraar 
heilzaam wordt en waarbij het onderricht steeds meer kan binnenkomen zoals het 
bedoeld isii. 
 
De soort relatie kan heel verschillend zijn  
De soort relatie die er op een bepaald moment bestaat tussen de spiritueel leraar en 
de student hangt af van het emotionele en spirituele niveau van ieder. De student zal 
stapsgewijs vorderingen maken op het spirituele pad. De relatie met de spirituele 
leraar zal zich daarbij geleidelijk verdiepen. Het spirituele niveau van de student 
hangt vooral af van zijn/haar motivatie. Verder onder meer van de tijd dat hij/zij op 
het pad is, zijn/haar levensomstandigheden en geschiedenis. De spirituele leraar zal 
afhankelijk van die motivatie een andere functie vervullen voor de studentiii.  
 
Waarom een spirituele leraar? 
Wie over het boeddhisme wil leren kan volstaan met een dharma-instructeur. Als je 
het ook wilt praktiseren heb je een levend voorbeeld nodig aan wie je je eigen 
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vooruitgang kunt toetsen, omdat je anders makkelijk verdwaalt in hoe jij dènkt dat het 
moet. De relatie met zo’n leraar is al dieper dan met een leraar die alleen maar de 
leer uitlegt. Berzin noemt dat in twee niveaus een meditatie-trainer en een spiritueel 
mentor (of spiritueel leraar, met in ons geval de verbijzondering van een non-duale 
leraar). Berzin koppelt dit trainer- en mentor-niveau (bij ons bijvoorbeeld de 
Zijnstraining, padcoaching, eerste-perspectief leergang, of begeleiding) aan de 
motivatie om uit de greep van emotionele malaise te komen. Daarvoor moet je 
vertrouwen dat je leraar het beter weet, zijn feedback incasseren èn die met 
zelfvertrouwen in je eigen leven toepassen. Zo leer je de aanwijzingen van je leraar 
in je eigen leven integreren en zo kun je ècht iets leren wat je eerder niet beheerste. 
Dat vertrouwen in je leraar waardoor je voor hem open staat, met behoud van 
zelfvertrouwen, is iets dat doorgaans tijd nodig heeft om te groeien. 
Berzin vertelt hoe inspiratie een belangrijke bron is voor vertrouwen in een spiritueel 
mentor. De mentor leeft geïnspireerd door de boeddhanatuur (ons aangeboren 
potentieel om verlicht te zijn). Zo kan hij je persoonlijke aanwijzingen geven die jou 
inspireren doordat ze jouw eigen boeddhanatuur wakker maken. Daarom is het ook 
belangrijk dat je een leraar persoonlijk meemaakt en onderzoekt en dat je hem 
waardeert, voordat je besluit diens leerling te wordeniv. 
 
Hoe zit dat met een non-duale leraar? 
Volgens Berzin is een tantrische of non-duale leraar, en dus ook de relatie daarmee, 
nog een heel ander niveau. Daar gaat het om de directe overdracht van Gewaarzijn, 
het ‘helder licht bewustzijn’ (Rigpa), waarmee de lege aard van jezelf en de 
werkelijkheid herkend wordt, de non-duale basis van je boeddhanatuur. Voor 
herkenning van die lege aard, zegt Berzin, is het nodig dat een uitzonderlijk heldere 
en opgeladen geest zich focust op een al even heldere en opgeladen geest. Dat is 
wat er tussen een non-duale leraar en diens leerling gebeurt. In een gezonde relatie 
met een non-duale leraar herkent onze ‘innerlijke goeroe’ (ons eigen helder licht 
bewustzijn) de uiterlijke goeroe. Hiervoor is een sterke inspiratie in de relatie met een 
leraar noodzakelijk. Die inspiratie, zegt Berzin, is de uitstraling van je eigen ‘helder 
licht bewustzijn’, de innerlijke goeroe die zich herkent in de uiterlijke goeroev.  
 
Hogere motieven voor het pad  
Het is misschien al duidelijk geworden dat het kiezen van de spirituele leraar de 
nodige zorgvuldigheid en voorbereiding vraagt.  
In het boeddhisme gaat dat als volgt: na de onderzoeksfase begint het verder 
bouwen aan de relatie door toevlucht te nemen tot de drie juwelen. (Engels: refuge, 
safe direction, dus ergens op vertrouwen waar je goede raad krijgt). Daar doet men 
een gelofte voor, die dagelijks wordt herhaald. De passende motivatie daarbij is dan 
minimaal gericht op een afkeer van emotionele malaise later in het leven. Daarnaast 
moet de leerling het vertrouwen hebben dat het pad en de drie juwelen hem daarbij 
helpen. Hij moet de intentie hebben een positieve richting aan zijn leven te geven en 
zich aan zijn afspraken/geloften te houden. De gelofte kan in drie stappen worden 
afgelegd: 

1. doe geen kwaad (Hinayana) 
2. doe goed (boddisattva belofte uit het Mahayana) 
3. help alle levende wezens bevrijden (Vajrayana)vi. 

 
In Zijnsoriëntatie kennen we deze driedeling niet. Hoe gaat het hier doorgaans? Het 
volgende is gebaseerd op het  artikel Over motivatie en het padvii. 
Mensen beginnen over het algemeen aan Zijnsoriëntatie, omdat de visie hen 
aanspreekt. Er wordt een vlammetje geraakt. Wordt dat vlammetje een vuurtje dan 
komt na drie jaar basistraining de vraag of je kiest om het pad van levenskunst verder 
te bewandelen. En velen maken dan voor het eerst kennis met Hans Knibbe als 
spirituele leraar. Je zou kunnen zeggen dat hier de relatie met de leraar begint.  
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De vraag is hier met welke motivatie wij kiezen voor een vervolg. Dat kunnen 
bewuste motieven zijn, zoals persoonlijke ontwikkeling, basale goedheid willen leven 
(‘spiritmotivatie’), of verlichting willen leven, (‘non-duale motivatie’). 
Hieraan zouden we drie fasen van het padlopen kunnen verbinden (NB. dit is een 
hele ruwe indeling, met vloeiende grenzen): 

- ‘De onderzoeksfase’. In deze fase wil je je persoonlijkheid verder ontwikkelen 
en probeer je een antwoord te krijgen op de vragen: wil ik het spirituele pad 
lopen, wil ik deze leraar? Deze fase eindigt met een bewuste keuze voor het 
pad, de leraar en de kring. Je hebt je motivatie verhoogd of je neemt 
afscheid. 

- ‘De verhoogde optiekfase’. In deze fase wil je het pad lopen, je relatie met 
deze leraar verdiepen, je wilt vanuit een hogere optiek leren leven, de spirit 
leren leven (spiritmotivatie).  

- ‘Non-duale fase’. In deze fase wil je het non-duale Gewaarzijn leren 
stabiliseren en verlichting vormgeven in je leven. Je wilt je relatie met je leraar 
zuiveren van overdracht, maar ook dieper, door subjectiveren: jouw gevoel op 
jouw bord nemen, zodat je je leraar vrij laat (non-duale motivatie).   

 
Grofweg zou je kunnen zeggen dat er drie soorten padlopers zijn (tussen haakjes de 
benaming van Hans uit de Cirkel 47viii): 

- Geïnteresseerde studenten, degenen die in de onderzoeksfase zitten (de 
beginners) 

- Verbonden padlopers, degenen die voor het pad hebben gekozen en vanuit 
een verhoogde optiek willen leren leven (de gemiddeld gevorderden) 

- Gecommitteerde padlopers, degenen die voor het pad hebben gekozen en 
vrijheid willen leren vormgeven in hun leven (de gevorderden). 

 
Beelden van de leraar per motivatieniveau 
Altijd spelen ook onbewuste motieven mee. Motieven vanuit lagere sporten van de 
ladder van optieken, zoals eindelijk verlost te willen worden van lijden (symbiotische 
niveau), of eindelijk gezien willen worden of willen weten wat het oplevert (narcistisch 
niveau). Bij elke motivatie hoort een beeld van jezelf en een beeld van je leraar. 
Op symbiotisch niveau zie je jezelf als onmachtig en de leraar als de goede moeder. 
Op narcistisch niveau zie je je zelf als geweldig en de leraar als iemand die jou  
applaus geeft. Als de leraar niet blijkt te voldoen aan deze beelden kunnen er heftige 
emoties vrijkomen, van woede, teleurstelling, angst en paniek. 
Om die emoties in goede banen te kunnen leiden is het belangrijk om je psyche 
motieven te leren kennen, te omarmen en te overstijgen. Het pad  gaat over onszelf 
te bevrijden van onbewuste projecties en fantasieën.  
 
Als je jezelf wilt ontwikkelen dan zie je jezelf als iemand die nog niet ‘goed’ is en de 
leraar als een soort coach, die jou kan helpen verbeteren, als je liefde wilt leven zie je 
de leraar als Meester/Goeroe en als je vrijheid wilt leven zie je de leraar als Boeddha. 
Hoe puurder je waarneming is, en hoe meer vertrouwen je in de leraar hebt, dus hoe 
gezonder je relatie met de leraar is, hoe meer je in je hart kunt worden geraakt door 
de inspiratie van de leraarix.  
 
Kortom, niet iedere padloper heeft dezelfde hogere motivatie voor het pad, en niet 
iedere padloper is zich zo bewust van zijn lagere motieven. Daardoor ligt het 
zwaartepunt per persoon verschillend. Hierdoor kunnen we een zekere gelaagdheid 
onderscheiden; dit betekent niet dat het ene niveau beter is dan het andere. Wel is 
het belangrijk als je op het pad wilt blijven dat geleidelijk aan je motivatie wordt 
verhoogd tot tenminste een spiritmotivatie. 
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Het bouwen aan een gezonde relatie vraagt aandacht en tijd 
Berzin stelt dat een gezonde relatie tussen de leraar en de student de meest 
krachtige inspiratiebron is voor de leer.  
Hiervoor is het volgens ons nodig dat je je inspiratie voluit toelaat, dus ook dat je 
jezelf toestaat om de meest geïnspireerde wijze naar je leraar te kijken zonder daar 
iets aan af te doen. Zodra je afdingt op je inspiratie gooi je een gordijn over de 
spiegel waarin jouw boeddhanatuur zich kan herkennen. We zijn niet gewend om, 
behalve als we verliefd zijn, zó geïnspireerd naar iemand te kijken en dat houdt in dat 
we rondlopen met dat gordijn voor onze boeddhanatuur. De uitdaging in de relatie 
met een non-duale leraar is nu om juist dat gordijn voor je inspiratie open te doen, 
open te houden en niet meer dicht te doen. Dat vraagt om een totaal vertrouwen, 
waarbij al je kwetsbaarheid op tafel gaat komen. Nu is de kunst om ook mèt die 
kwetsbaarheid, dat gordijn open te houden. 
Dat vertrouwen moet de kans krijgen om op natuurlijke wijze te groeien. Daarom 
moet de relatie met een spirituele leraar langzaam worden opgebouwd. Ondertussen 
moeten studenten de kwaliteiten van de leraar leren kennen, zodat ze erop kunnen 
vertrouwen dat deze hen niet zal misleiden. Zonder overigens zijn mindere kanten te 
veronachtzamen. Omgekeerd heeft de leraar het vertrouwen nodig dat de student 
serieus is en de leer niet verkeerd zal begrijpen of misbruikenx. 
 
Als we het hebben over de gezonde relatie tussen de leraar en de student, dan is 
hiervoor gesteld dat een ‘gezonde relatie’ is te beschouwen als een werkwoord; een 
relatie begint doorgaans niet gezond, maar kan gezond worden; dat is dus een 
proces.  
 
Contempleren op kwaliteiten 
Alexander Berzin stelt, dat het onderzoeken van de kwaliteiten van de leraar en van 
jezelf als leerling, voordat je in de leer gaat, in het boeddhisme wordt aangemoedigd. 
Beiden moeten weten dat ze elkaar kunnen vertrouwen en dat ze de band die ze met 
elkaar aangaan, kunnen waarmaken. 
Bij boeddhistische monniken en nonnen is de gelofte die zij aan de drie juwelen doen 
een waarmerk van hun ernst om op het pad te blijven. Respect voor en beleefdheid 
naar de leraar is een uitgangspunt. Daarnaast doen zij ook goeroe-yoga, beginnend 
met meditatie op de goede kwaliteiten van de leraar. Op hogere niveaus wordt die 
meditatie verdiept door de leraar als Boeddha te zien. Hier kijkt men in het westen 
vreemd tegenaan. Berzin legt uit dat een dieper engagement met je leraar nodig is 
dan we hier gewend zijn: blijf je toeschouwer, dan komen bijvoorbeeld tantrische 
transmissies eenvoudig niet bij je binnen. 
Welke kwaliteiten zou een leraar moeten hebben? Het gaat om kennis, inzicht, 
vriendelijkheid, emotionele rijpheid en inspiratie die je hart raakt. Voor een deel kun 
je dat zien aan wat de leraar zegt en heeft geschreven, maar het belangrijkste, 
inspiratie, kun je aanvoelen: er is iets bijzonders in het contact met de leraar. Berzin 
zegt dat niemand alleen maar goede kwaliteiten heeft, maar het is belangrijk niet te 
blijven hangen bij de fouten van de leraar. 
Om überhaupt een leraar te kunnen herkennen en er in de leer te kunnen, heb je zelf 
bepaalde kwaliteiten nodig. Berzin noemt openheid, niet vasthouden aan een 
vooringenomen mening, andere meningen niet veroordelen. Verder heb je gezond 
verstand nodig: je moet een kloppende uitleg van een niet-kloppende kunnen (en 
durven) onderscheidenxi.  
 
Hoe zouden we in de Zijnskring kunnen bouwen aan een gezonde relatie? 
De rol van psychologisch werk 
In Zijnsoriëntatie neemt psychologisch werk een belangrijke plaats in; in het 
boeddhisme kent men dat niet op deze manier. Bij het psychologische werk kijken we 
veel naar gevoelens en motivaties op de lagere niveaus van de ladder van optieken. 
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Terwijl de context van dat werk met lagere motivaties bestaat uit de blik vanuit het 
Huis van Zijn (Zijnsouders, Gestalte), lijkt er bij ons wel eens een grotere 
vanzelfsprekendheid om vanuit lagere motivaties te communiceren dan gezond is 
voor de relatie. 
Kijken naar lagere motieven is zeker goed om niet schijnheilig te worden. Maar in de 
Zijnskring zijn we met name bezig met de hogere perspectieven, waarbij inspiratie, 
de herinnering aan jouw boeddhanatuur en die van je leraar onmisbaar is en intact 
moet blijven.  
Met Zijnsoriëntatie doen we dus een balanceer-act tussen hogere en lagere 
motieven, optieken, perspectieven. Dat balanceren lukt wanneer de hogere motieven 
de context vormen waarin we de lagere bekijken; dan kunnen die zich juist naar de 
hogere openen en komen niet-herkende boeddhakwaliteiten vrij. De voorwaarde 
daarvoor is dat we hogere optieken voorrang geven op de lagere, zonder die lagere 
te ontkennen. Psychologisch werk is dus belangrijk, maar niet voldoende.  
 
Hoe zouden we nog meer kunnen bouwen aan een gezonde relatie? 
Het lijkt ons dat we, behalve psychologisch werk, ook het nodige kunnen doen aan, 
zoals de boeddhisten dat noemen, oefening en training van onze egocompetenties, 
zodat we in een zo vrij mogelijke vorm de teachings kunnen ontvangen en 
belichamen.  
 
Hier zouden we aan de hand van de ladder van optieken de volgende 
ontwikkelingsgebieden kunnen onderscheiden; in elke fase komt er iets bij: 

- in de ‘onderzoeksfase’ zou de nadruk kunnen liggen op psychologisch werk. 
Hierbij gaat het dan om jezelf beter te leren kennen en begrijpen in de 
symbiotische en narcistische regionen. Vaardigheden zijn bijvoorbeeld 
overdrachtsanalyse, relatiewerk, leren luisteren enz. 

- in de ‘verhoogde optiekfase’ zou, naast psychologisch werk, de nadruk 
kunnen liggen op het ontwikkelen van volwassen padloperschap, het 
ontwikkelen van egocompetenties om verlichting te kunnen ontvangen en niet 
te misbruiken en om in relatie met de leraar en elkaar te leren zijn. Daarbij 
kun je denken aan emotiemanagement, vermogen om te de-escaleren, 
volwassen afhankelijkheid, stuurmanskunst, verschillen leren accepteren, 
moed, zelfdiscipline, gelijkwaardigheid enz.  

Vaardigheden die hier kunnen helpen zijn constructief omgaan met negativiteit, 
reflectie, contemplatie, bijvoorbeeld over je relatie met de leraar, gezamenlijk 
nadenken, visualiseren enz. 

- in de ‘non-duale fase’ zou de nadruk, behalve op het werk uit de vorige 
ontwikkelingsgebieden,  kunnen liggen op het ontwikkelen van de existentiële 
positie, voorbij het huis van de ouders; op het leren verdragen van de 
existentiële alleenheid, zodat vrijheid steeds meer kan worden belichaamd en 
geleefd. Behalve het verdiepen van hiervoor genoemde vaardigheden en 
egocompetenties zou het te ontwikkelen gebied dat van Zijnskwaliteiten en 
hogere waarden kunnen zijn, het ontwikkelen van een persoonlijke ethiek die 
is gebaseerd op het eigen onderscheidend bewustzijn. Verder kan het in 
relatie zijn met de leraar worden verdiept, zodat de diepste overdrachten aan 
het licht kunnen komen, en de relatie met de medestudenten meer en meer 
communicatie van verschillen wordt. 

 
Het zal duidelijk zijn dat hierover het laatste woord nog niet is gezegd. Het lijkt ons 
een uitdaging om in samenspraak met onze leraar en elkaar dit verder uit te werken. 
 
 
 
Bezinningsvragen 
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1. Hoe hanteer ik mijn eigenheid zódanig dat ik kan leren èn dit met zelfvertrouwen 

kan toepassen, zodat het van mijzelf wordt?  
2. Ben ik bereid mijzelf onder ogen zien in alle posities die ik aanneem naar de 

leraar? 
3. Wil ik inderdaad voorrang geven aan inspiratie boven gekwetste emoties, aan 

hogere optieken boven lagere? Wil ik dit blijven doen ook als iets mij heel erg 
dwarszit? 

4. Kies ik ervoor om mijn inspiratie en geïnspireerde blik op de leraar en mezelf altijd 
voorrang te geven op mijn kleinheid en gekwetstheid? Is dat wat ik met mijn leven 
wil doen? 

5. Kan ik dit dragen als mijn eigen, volwassen keuze? 
 

3. Transcript studiedag 29 maart 2014  

Thema: de relatie leraar-student 

1.	 Welkom	 en	 doel	 van	 de	 dag	 door	 Annet	 Posthuma	 en	
Marianne	de	Soet	

Studiedagen	als	opmaat	naar	een	vitale	en	inspirerende	kring	

We	hebben	 in	 de	 laatste	derde-perspectief	 retraite	 het	 idee	opgevat	 om	
een	 aantal	 studiedagen	 aan	 te	 bieden.	 Studiedagen	 waar	 we	met	 elkaar	
tot	 inzicht	 kunnen	 komen	 wat	 het	 vraagt,	 van	 cultuur	 en	 inrichting,	 om	
van	de	Zijnskring	een	vitale	en	 inspirerende	kring	 te	maken.	Hoe	we	met	
elkaar	 een	 inspirerende	 practice-ruimte	 kunnen	 inrichten,	maar	 ook	 hoe	
we	 als	 student	 van	 Hans	 onze	 verantwoordelijkheid	 kunnen	 nemen.	 We	
hebben	 het	 idee	 van	 studiedagen	 als	 overgangscommissie	 uitgewerkt	 en	
daaruit	 zijn	 deze	 vier	 studiedagen	 naar	 voren	 gekomen.	 Vandaag	 is	 de	
eerste.	De	studiedagen	hebben	alle	een	eigen	focus.		

Vandaag	 gaat	 het	 over	 de	 relatie	 tussen	 leraar	 en	 student.	 In	 juni	 gaat	
het	over	de	horizontale	relatie:	de	relatie	tussen	de	padlopers	onderling.	
En	 in	 september	 en	 oktober	 volgen	 de	 laatste	 twee	 studiedagen	 en	
daarvan	 ligt	het	onderwerp	nog	niet	vast.	We	kijken	wat	er	uit	de	eerste	
studiedagen	 komt	 en	 bezien	 dan	 waar	 we	 verdieping	 in	 willen	
aanbrengen	 tijdens	 de	 laatste	 twee	 dagen.	 De	 bedoeling	 is	 dat	 we	 aan	
het	eind	van	deze	reeks	een	 idee	hebben	hoe	we	op	een	gezonde	manier	
het	kringlidmaatschap	kunnen	inrichten.	Wat	vraagt	dat	aan	cultuur?	Dat	
is	 het	 belangrijkste	 doel	 van	 de	 studiedagen.	 En	 daarnaast,	 naast	 het	
ontwikkelen	 van	 deze	 handvatten,	 is	 het	 ook	 aan	 ieder	 van	 ons	 om	 de	
keus	 te	 maken	 of	 je	 wilt	 instappen	 in	 deze	 kring.	 Misschien	 wil	 je	 dat	
graag	 of	 wil	 je	 dat	 op	 dit	 moment	 (nog)	 niet.	 Daarom	 gaan	 we	 in	
november	 een	 intrede-moment	 plannen	 voor	 diegenen	 die	 willen	
instappen	en	die	zich	willen	committeren	aan	de	Zijnskring.		
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Eigen	verantwoordelijkheid	van	de	gemeenschap	

Vandaag	 staat	 in	 het	 teken	 van	 de	 leraar-student-relatie	 en	 dat	 is	 een	
relatief	 nieuw	 thema.	 En	 zeker	 voor	 ons	 als	 studenten:	wij	 zijn	 helemaal	
niet	zo	gewend	om	daar	over	na	te	denken.	Het	is	eigenlijk	ook	een	soort	
omkering	 in	 ons	 denken.	 Als	 je	 ziet	 hoe	wij	 het	 altijd	 hebben	 gedaan	 en	
hoe	we	daar	nu	mee	bezig	 zijn,	 is	 dat	 echt	 een	 groot	 verschil.	We	willen	
leren	van	het	verleden,	we	willen	sommige	dingen	echt	anders	gaan	doen	
en	we	willen	ook	onze	verantwoordelijkheid	gaan	nemen.	Wij	zijn	nu	aan	
zet.	 En	 dat	 is	 een	 heel	 belangrijk	 verschil.	 Je	 ziet	 het	 al	 aan	 het	 feit	 dat	
er	 dan	 zo’n	 hele	 studiedag	 wordt	 opgezet:	 dat	 wij	 dat	 doen	 en	 dat	 wij	
Hans	 uitnodigen	 om	 een	 bijdrage	 te	 leveren.	 En	 dit	 is	 eigenlijk	 ook	 heel	
leuk.	 We	 vinden	 het	 als	 overgangscommissie	 belangrijk	 dat	 we	 aan	 het	
eind	 van	 het	 jaar	 een	 bewuste	 keus	 kunnen	 maken	 dat	 we	 student	 van	
deze	 leraar	 zijn	 en	 dat	 we	 ook	 oog	 hebben	 voor	 de	 consequenties	
daarvan.		

Hans	 heeft	 het	 in	 zijn	 artikel	 over	 de	 dynamiek	 in	 onze	 relatie	 en	 ook	
over	de	consequenties	die	deze	 relatiedynamiek	heeft	voor	onze	psyche.	
En	dat	is	niet	mis.	Als	je	de	paragraaf	over	agressie	leest;	dat	liegt	er	niet	
om.	 Ik	 denk	 dat	 wij	 met	 elkaar	 een	 bewuste	 keuze	 maken	 of	 we	 die	
consequenties	 aan	 willen	 gaan	 of	 niet.	 Het	 is	 een	 heel	 belangrijk	 punt.	
Deze	 dag	 geeft	 daarvoor	 een	 eerste	 aanzet.	 We	 gaan	 ook	 onze	 eigen	
bewegingen	 verkennen	 naar	 deze	 leraar.	 Dan	 krijgt	 nu	M.	 het	 woord	 en	
zij	zal	verder	ingaan	op	het	programma	van	de	dag.	

Het	programma	voor	de	dag	

Jullie	 hebben	 allemaal	 twee	 artikelen	 gekregen	 en	 hopelijk	 zijn	 jullie	
daar	 wat	 door	 opgewarmd.	 Eerst	 wil	 ik	 kort	 een	 inhoudelijk	 kader	
schetsen	en	daarna	zal	Hans	zijn	visie	geven	op	het	 leraarschap.	Waarom	
een	 non-duale	 leraar?	 Wat	 kunnen	 we	 van	 hem	 verwachten?	 Wat	
verwacht	hij	 van	ons?	Na	de	 lunch	 is	 er	 een	 geleide	 visualisatie,	 gevolgd	
door	 een	 structuur	 in	 tweetallen.	 We	 ronden	 plenair	 af	 met	 een	 korte	
deelronde	en	evaluatie.	

	

2.	 Inhoudelijk	 kader:	 aansluiten	 bij	 Tibetaans	 boeddhisme	 en	
het	vinden	van	onze	eigen	weg	
Het	 vormgeven	 van	 de	 contouren	 van	 een	 inhoudelijk	 kader	 was	 voor	
onze	werkgroep	echt	een	hele	ontdekkingstocht	 in	onbekend	gebied.	Een	
boeiend	 proces,	 waarbij	 we	 merkten	 dat	 we	 heel	 veel	 nog	 niet	 weten.	
Maar	wat	we	wel	weten,	 is	dat	wij	 een	 levende	non-duale	 leraar	hebben	
en	dat	 dit	 iets	 betekent.	 En	de	 vraag	 is	 dan	wat	 dit	 precies	 betekent.	 En	
vooral:	wat	 het	 betekent	 om	 student	 te	 zijn	 van	 een	 levende,	 non-duale	
leraar.	 Dat	 is	 toch	 anders.	 En	 daar	 willen	 we,	 vanuit	 de	 positie	 van	 de	
student,	 meer	 bewustzijn	 over	 krijgen.	 We	 leven	 in	 de	 westerse	
maatschappij	 en	 deze	 helpt	 ons	 niet	 echt	 als	 het	 gaat	 om	 onze	
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verhouding	 met	 een	 spirituele	 autoriteit.	 Daar	 hebben	 we	 veel	 oude	
beelden	 bij,	 denk	 aan	 de	 dominee	 en	 de	 pastoor.	 En	 van	 die	 beelden	
hebben	we	veelal	afstand	van	genomen.	Maar	wat	zijn	dan	wel	passende	
ingangen?		

We	 hebben	 ons	 gericht	 naar	 het	 Tibetaans	 boeddhisme	 en	 veel	 hulp	
gehad	 van	 het	 boek	 van	Alexander	 Berzin:	 ‘De	 relatie	met	 een	 spirituele	
leraar	 –	 werken	 aan	 een	 gezonde	 relatie’.	 Berzin	 is	 een	 kenner	 van	 het	
Tibetaans	boeddhisme	en	hij	heeft	uitgebreid	onderzoek	gedaan	naar	die	
relatie.	Wij	hebben	dat	boek	bestudeerd	en	vonden	het	heel	 inspirerend.	
We	 zijn	 er	ook	behoorlijk	 door	 aan	het	denken	gezet.	Maar	wij	 zijn	 geen	
boeddhisten,	we	willen	 er	 vanuit	 de	 Zijnsvisie	 over	 nadenken.	We	willen	
het	dus	eigenlijk	zelf	doen,	zelf	uitvinden.		

Grondtoon	van	een	gezonde	relatie	tussen	leraar	en	student	

We	 zijn	 in	 onszelf	 tegengekomen	 dat	 we	 eigenlijk	 de	 aanname	 hebben	
dat	 de	 relatie	 met	 de	 leraar	 iets	 vanzelfsprekends	 is,	 dat	 we	 daar	 niks	
voor	 hoeven	 te	doen.	 En	 als	 er	 iets	 is	 dat	 de	 afgelopen	 jaren	duidelijk	 is	
geworden,	 is	 dat	 dat	 niet	 vanzelf	 gaat.	 Dat	 dat	 helemaal	 niet	 gezond	
hoeft	 te	 zijn,	 voor	beide	partijen	niet.	Die	aanname	willen	we	dus	boven	
water	 halen	 en	 ontmaskeren.	 En	we	willen	 onderzoeken	 hoe	we	 tot	 een	
gezonde	 werkrelatie	 kunnen	 komen.	 Wat	 is	 dan	 een	 gezonde	
werkrelatie?	 Volgens	 Berzin	 is	 dat	 een	 relatie	 waarin	 we	 tegelijkertijd	
liefde	 en	 respect	 voelen	 voor	 onszelf	 en	 voor	 de	 ander.	 Dus	 als	 dat	 de	
grondtoon	van	ons	gevoel	is,	dan	zou	je	kunnen	spreken	van	een	gezonde	
relatie.	 Dat	 betekent	 niet	 dat	 er	 niet	 allerlei	 bewegingen	 bovenop	
kunnen	plaatsvinden,	maar	dan	wordt	het	werkbaar.	Waarom	zouden	we	
een	 gezonde	 relatie	 willen	 met	 onze	 leraar?	 Omdat	 deze	 relatie	 ons	
mogelijk	 maakt	 om	 te	 leren,	 om	 het	 onderricht,	 de	 inspiratie	 helemaal	
tot	 ons	 te	 nemen.	 Zoals	 het	 bedoeld	 is.	 Zo’n	 gezonde	 relatie	 heb	 je	 dus	
niet	 zomaar,	 hebben	we	 gemerkt.	 Dat	 vraagt	 volgens	 ons	 veel	 aandacht,	
tijd,	 energie	 en	 zelfonderzoek.	 Gezonde	 relatie	 is	 dan	 eigenlijk	 een	
werkwoord.	Dus	de	vraag	die	bij	ons	opkwam	is:	hoe	kunnen	wij	van	onze	
leraar	 leren	 houden	 zoals	 hij	 is	 en	 tegelijk	 onszelf	 daarbij	 respecteren	
zoals	 wij	 zijn?	 Wij	 hebben	 daar	 geen	 pasklaar	 antwoord	 op,	 maar	 we	
kunnen	dat	dus	wel	verkennen,	te	beginnen	met	vandaag.		

Alles	komt	in	het	licht	te	staan	

We	 hebben	 een	 paar	 noties,	 een	 paar	 ideeën.	 De	 eerste	 daarvan	 is	 de	
gelaagdheid	 van	 onze	 psyche.	 Hans	 gaat	 in	 zijn	 artikel	 uitgebreid	 in	 op	
deze	gelaagdheid.	Er	 zijn	globaal	vier	niveaus	 te	onderscheiden:	het	pre-
ego	 niveau,	 het	 ego-niveau,	 het	 spirit-niveau	 en	 het	 non-duale	 niveau.	
Ieder	 niveau	 creëert	 zijn	 eigen	 verbinding	 met	 de	 leraar.	 We	 zijn	
erachter	 gekomen	 dat	 alle	 niveaus	 altijd	 actief	 zijn.	 Soms	 gebeurt	 dit	
bewust,	 maar	 vaak	 ook	 onbewust.	 We	 komen	 er	 dus	 niet	 onderuit	 dat	
primitieve	 tendensen	altijd	meedoen.	En	we	denken	dat	het	belangrijk	 is	
om	ons	dat	te	realiseren.		
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Een	tweede	notie	 is	dat	 in	 relatie	met	een	non-duale	 leraar	alles	aan	het	
licht	 komt.	 Zowel	het	 ‘hoogste’,	het	 ‘laagste’	en	het	 ‘diepste’	 in	ons.	We	
komen	 in	 de	 modderige	 krochten	 van	 onze	 ziel,	 en	 de	 vraag	 is	 of	 we	
onszelf	 in	 dat	 laagste	 willen	 leren	 kennen,	 of	 we	 onszelf	 daar	 willen	
liefhebben.	 Wat	 is	 onze	 bereidheid	 daartoe	 en	 kunnen	 we	 het	
überhaupt?	 Waarschijnlijk	 wel,	 maar	 we	 denken	 wel	 dat	 we	 bepaalde	
ego-kwaliteiten	nodig	hebben.	En	dat	er	daar	nog	wel	wat	te	winnen	valt.		

De	relatie	met	onze	leraar	onder	het	vergrootglas	

Onze	conclusie	 is	dat	we	de	relatie	onder	het	vergrootglas	willen	 leggen.	
Dat	we	aandacht	geven	aan	de	ruimte	tussen	ons	en	de	 leraar,	de	ruimte	
waar	 allerlei	 bewegingen	 plaatsvinden	 waar	 onze	 beelden	 hun	 werk	
doen,	 dat	 we	 daar	 onderzoek	 plegen.	 Daar	 zal	 de	 structuur	 van	
vanmiddag	 ook	 over	 gaan:	 over	 die	 bewegingen,	 over	 onze	 motieven,	
over	onze	beelden.	En	mogelijk	krijgen	we	dan	ook	al	zicht	op	welke	ego-
kwaliteiten	 we	 nodig	 hebben	 om	 tot	 een	 gezonde	 relatie	 te	 komen.	 Nu	
volgt	eerst	een	vragenronde,	daarna	is	het	woord	aan	Hans	Knibbe.		

	

	3.	Vragenronde	
Ik	 ben	wel	nieuwsgierig	 naar	de	ervaringen	die	 jullie	 dus	 kennelijk	
al	hebben	doorlopen.	

Veel	 mensen	 hebben	 gemerkt	 dat	 er	 vorig	 jaar	 een	 aantal	 dingen	 is	
gebeurd,	waaronder	 de	 opheffing	 van	 de	 Inspiratiekring,	 en	 hoeveel	 dat	
losmaakt.	Mensen	die	 zich	 afkeren,	maar	 ook	mensen	die	 vinden	dat	wij	
nu	zelf	aan	zet	zijn.	Er	worden	allerlei	bewegingen	zichtbaar.	

Mijn	 ervaring	 is,	 en	 dat	 beschrijft	 Hans	 ook	 in	 het	 artikel,	 dat	 als	 je	
langer	 het	 pad	 loopt,	 je	 dan	 toch	 ergens	 denkt	 dat	 je	 die	 pre-
egodynamiek	 overstijgt.	 Mijn	 ervaring	 is	 dat	 niets	 minder	 waar	 is.	 Hoe	
langer	 je	 het	 pad	 loopt,	 hoe	 scherper	 ook	 het	 licht	 schijnt	 op	 je	 diepere	
pre-egolagen	 en	 hoe	 primitiever	 de	 gevoelens	 en	 reacties	 zijn	 die	 dan	
loskomen.	 Ik	 denk	 dat	 de	 grote	 uitdaging	 is	 of	 alle	 niveaus	 van	 jou	mee	
mogen	doen	 in	het	spirituele	veld,	of	 je	bereid	bent	om	alles	wat	oplicht	
in	 de	 relatie	 met	 de	 leraar	 aan	 te	 zien.	 En	 dat	 geldt	 ook	 voor	 wat	 er	
onderling	 allemaal	 wakker	 wordt.	 Dat	 vind	 ik	 eigenlijk	 de	 grootste	
uitdaging	 van	 de	 spirituele	 gemeenschap	 die	 wij	 met	 elkaar	 willen	 gaan	
vormen.	

	

We	hebben	een	bijzondere	 relatie	met	Hans	en	daar	 gaan	we	over	
leren	vandaag.	Wat	ik	mij	afvraag:	in	hoeverre	zijn	er	parallellen	te	
zien,	 zijn	 er	 andere	 relaties	 die	 daar,	 misschien	 wat	 oneerbiedig	
gezegd,	bij	 in	de	buurt	komen,	bijvoorbeeld	een	heel	geïnspireerde	
relatie	met	je	partner?		
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Persoonlijk	 zie	 ik	dat	wel,	maar	dat	 is	dan	wel	een	 relatie	met	 je	partner	
waarin	je	zoveel	van	elkaar	houdt	dat	je	elkaar	helemaal	wilt	respecteren	
zoals	 de	 ander	 is.	 Op	 dat	 niveau	 kom	 je	 in	 een	 vergelijkbaar	 vaarwater	
als	met	 je	 leraar.	 Dus	 niet	 als	 je	 je	 partner	 voor	 driekwart	 leuk	 vindt	 en	
voor	de	 rest	wil	 je	hem	veranderen.	Dus	als	 je	besluit	dat	 je	met	huid	en	
haar	bij	de	ander	wil	zijn,	dan	lijkt	het	erop,	is	mijn	ervaring.	

[ Hans	 Knibbe	 vult	 aan:]	 Ik	 denk	 dat	 er	 ook	 een	 niveau	 is	 waar	 het	 niet	
meer	 vergelijkbaar	 is,	 en	 dat	 is	 het	 specifieke	 van	 een	 relatie	 met	 een	
non-duale	 leraar.	Daar	ga	 ik	 zo	meer	over	 zeggen.	Maar	 in	het	kort	komt	
het	erop	neer	dat	 je	 in	normale	relaties	gevoed	wilt	worden.	Het	moet	 je	
iets	 geven.	 Dat	 is	 niet	 zo	 in	 de	 relatie	 met	 een	 non-duale	 leraar.	 In	 die	
relatie	gaat	het	erover	dat	jij	doodgaat.	

Dat	is	inderdaad	best	een	groot	verschil.		

Is	 de	 naam	 leraar	 nou	wel	 echt	 juist.	 Als	 ik	 lees	wat	 Hans	 schrijft,	
dan	 merk	 ik	 dat	 ik	 verward	 raak.	 Hans	 wil	 geen	 leraar	 meer	 zijn,	
want	 dat	 is	 zorgend.	 En	 tegelijkertijd	 is	 Hans	 wel	 weer	 een	 leraar	
en	is	dat	een	deel	van	het	thema	van	de	studiedag.	Hoe	zit	dat?	

[Hans:]	 Een	 goede	 vraag.	 Ik	 weet	 ook	 niet	 of	 het	 al	 helemaal	
uitgekristalliseerd	 is.	 Even	over	de	voorgeschiedenis	 van	mijn	opmerking	
dat	 ik	geen	leraar	meer	wil	zijn.	Daarmee	bedoel	 ik	dat	 ik	niet	 langer	een	
hele	 groep	 mensen	 onder	 mijn	 hoede	 wil	 nemen.	 Maar	 een	 relatie	 met	
mij	 als	 gids	 van	 mensen	 die	 gegidst	 willen	 worden	 is	 te	 beperkt	 om	 de	
non-duale	 realisatie	 te	 bevatten.	Op	het	 niveau	waar	 ik	 begon	 te	 landen	
in	 mijzelf	 klopte	 dat	 niet	 meer;	 het	 is	 dan	 toch	 nog	 een	 soort	
objectrelatie.		

Dit	is	het	niveau	waar	ik	zit	en	waarop	ik	les	geef.	Is	dat	een	leraar?	Ja	en	
nee.	Wat	ik	daarover	zeg	is	eigenlijk	altijd	ook	alweer	een	beetje	onwaar,	
omdat	 elk	 statement	 een	 nieuwe	 zeepbel	 is.	 Maar	 ik	 pas	 niet	 in	 een	
conventionele	 ‘leraar-jas’	 als	 non-duale	 leraar.	 Maar	 het	 is	 inderdaad	
een	belangrijk	thema,	waar	we	goed	naar	moeten	kijken.	

Misschien	 is	 er	 wel	 een	 andere	 naam	 nodig.	 Want	 ik	 snap	 heel	
goed	wat	je	zegt	over	dat	diepste	niveau,	dat	voel	ik	heel	duidelijk.	
Maar	hoe	zeg	je	dat	dan?	

Ja,	 dat	weet	 ik	 ook	nog	niet	 precies.	 Ik	 noem	het	 voor	mezelf	 ‘yogi’.	Dat	
klinkt	 een	 beetje	 romantisch,	 maar	 het	 helpt	 me	 om	 uit	 het	
conventionele	beeld	 van	een	 leraar	 te	blijven.	 Ik	 heb	dan	 zo’n	beeld	 van	
een	 yogi	 die	 naakt	 op	 een	 rots	 zit,	 met	 lange	 haren,	 beetje	 wild	 en	
dierlijk.	 Omringd	 door	 allemaal	 vrouwen.	 [gelach]	 Dat	 is	 natuurlijk	 een	
beetje	 flauw,	maar	 als	 ik	 dat	woord	 gebruik,	 dan	 ben	 ik	 onmiddellijk	 uit	
mijn	doenerigheid.		

Ik	 zou	het	 fijn	 vinden	als	we	dat	 zouden	kunnen	uitdrukken	 in	een	
naam.		

	



	 30 

4.	Inleiding	door	Hans	Knibbe	
Allereerst	 wil	 ik	 de	 overgangscommissie	 bedanken	 voor	 wat	 zij	 allemaal	
op	gang	heeft	gebracht.	En	hoe	we	hier	met	elkaar	 zitten.	Hoe	 fijn	het	 is	
om	zo	bij	 elkaar	 te	 zitten	en	hiermee	bezig	 te	 zijn.	Dat	komt	echt	op	het	
conto	 van	 de	 overgangscommissie,	 waarmee	 jullie	 een	 cultuur	
neerzetten	 die	 van	 onderaf	 komt.	 De	 wens	 uit	 de	 mensen	 zelf	 om	 iets	
moois	te	maken.	[applaus]		

Dus	dank	voor	de	uitnodiging.	Er	zijn	mij	drie	vragen	gesteld:		

• De	eerste	vraag	is	waarom	je	een	non-duale	leraar	wilt	hebben?		

• De	tweede	betreft	wat	je	van	mij	kunt	verwachten?		

• En	de	derde	vraag	gaat	over	wat	ik	van	jullie	verwacht.	

Waarom	een	non-duale	leraar?	

Er	zijn	twee	aspecten	waar	we	naar	moeten	kijken	om	te	snappen	wat	die	
relatie	 met	 de	 non-duale	 leraar	 definieert	 en	 waarom	 die	 zinvol	 is.	 Het	
eerste	 aspect	 gaat	 over	 spirituele	 communicatie.	 De	 leraar	 en	 jij	 zijn	 in	
communicatie.	Het	tweede	aspect	raakt	aan	de	werkrelatie	tussen	 jou	en	
de	leraar.		

Spirituele	communicatie	tussen	leraar	en	student	

Een	 relatie	met	 een	 spirituele	 leraar	 katalyseert	 je	 eigen	wijsheidsgeest.	
Het	 is	 een	 relatie.	 Het	 lijkt	 misschien	 wel	 op	 iets	 duaals,	 maar	 eigenlijk	
doet	 de	 leraar	 niets	 meer	 dan	 een	 lucifer	 houden	 bij	 iets	 dat	 al	 in	 je	
aanwezig	 is.	Het	katalyseert	 je	verlichting.	Dat	 lijkt	mij	de	 functie	van	de	
leraar:	om	je	verlichting	wakker	te	maken.	 In	het	Tibetaanse	boeddhisme	
zou	 men	 zeggen	 dat	 de	 innerlijke	 goeroe	 een	 relatie	 aangaat	 met	 de	
uiterlijke	 goeroe.	 Deze	 relatie	 bestrijkt	 velden	 die	 verder	 gaan	 dan	 je	
conventionele	 geest.	Als	we	het	hebben	over	de	wijsheidsgeest,	 als	 je	 je	
toewendt	naar	de	Gestalte,	dan	komen	daar	wijsheid,	kwaliteit	en	inzicht	
tevoorschijn,	 die	 ruimer	 zijn	 dan	 je	 met	 je	 eigen	 conventionele	 geest	
kunt	 bevatten.	Daarom	 spreken	we	ook	over	 ‘wijsheidsgeest’.	Het	 is	 iets	
dat	 voorbij	 je	 eigen	 optiek	 gaat.	 Voorbij	 de	 optiek	 waar	 je	 normaal	
gesproken	vanuit	je	conditioneringen	vanzelf	inschiet.		

De	 relatie	 met	 de	 leraar	 maakt	 het	 mogelijk	 om	 de	 zegening	 te	
ontvangen	

Als	 je	 innerlijk	 in	 staat	 bent	 om	 een	 relatie	 gaande	 te	 houden	 met	 de	
uiterlijke	 leraar,	 dan	 blijft	 de	 communicatiestroom	 continu	 gaande.	 De	
verbinding	met	 de	 leraar	 gaat	 dan	 functioneren	 als	 een	Gestalte-relatie.	
Dat	 is	het	speciale	van	een	relatie	met	een	 levende	 leraar.	 In	 relatie	met	
de	 leraar	 opent	 je	 geest	 zich	 zover	 dat	 je,	 zoals	 dat	 in	 het	 Tibetaans	
boeddhisme	 wordt	 genoemd,	 de	 zegening	 kan	 ontvangen.	 Komt	 die	
zegening	 van	 de	 leraar	 of	 van	 jezelf?	 Ik	 denk	 dat	 deze	 niet	 komt	 van	 de	
leraar	 als	 persoon,	 maar	 dat	 het	 gebeurt	 in	 de	 communicatie.	 In	 de	
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ontmoeting	 van	 geest	 en	 hart	 kan	 het	 magische,	 non-verbale,	 heilige	
openingsproces	 vorm	 krijgen.	 Dat	 is	 de	 potentie	 van	 de	 relatie	 met	 de	
leraar.		

In	relatie	met	de	leraar	maak	je	contact	met	je	eigen	‘basic	sanity’	

Een	 ander	 belangrijk	 aspect	 is	 dat	 je	 in	 de	 relatie	met	 de	 leraar	 contact	
maakt	met	 je	 ‘basic	sanity’.	Alles	aan	 jou	 is	verward,	behalve	 je	verlichte	
aard.	 Je	 kunt	 alleen	 een	 helder	 leven	 leiden	 door	 je	 te	 enten	 op	 je	
verlichte	 aard,	 je	 basic	 sanity.	 Dat	 doe	 je	 door	 je	 beoefening,	 maar	 ook	
door	de	relatie	met	 je	 leraar.	 Je	 leraar	 is	als	het	ware	de	herinnering	aan	
deze	 basic	 sanity	 en	 door	 de	 relatie	 met	 je	 leraar	 ben	 je	 daarmee	
verbonden.	Het	 gaat	 niet	 alleen	om	de	 relatie	met	 de	 leraar	 zoals	 je	 dat	
ziet	 in	 je	 conventionele	 geest:	 ‘Ik	 heb	 iets	 met	 Hans’	 –	 dat	 is	 prima	
overigens	want	die	plattegrond	moet	je	ook	wel	hebben	–	maar	in	feite	is	
de	 relatie	 met	 Hans	 de	 relatie	 met	 je	 eigen	 basic	 sanity.	 En	 dat	 punt	
wordt	 des	 te	 belangrijker	 wanneer	 de	 woelingen	 van	 de	 psyche	 groter	
worden.	Dan	 is	de	 relatie	met	 je	 leraar	bijna	het	enige	aan	helderheid	 in	
jezelf	 dat	 overblijft.	 Dus	 wil	 je	 succes	 hebben	 op	 het	 pad,	 dan	 moet	 je	
met	 jezelf	de	afspraak	maken	dat	 je	deze	relatie	bewaart	 in	elke	situatie,	
koste	wat	het	kost.	Want	dat	 is	 je	basic	 sanity.	 In	de	negativiteit	die	ook	
de	 kop	 zal	 opsteken,	 zul	 je	 haat,	 wantrouwen	 ervaren	 naar	 mij.	 Dan	 is	
het	 van	 belang	 dat	 je	 beseft	 dat	 dit	 erbij	 hoort.	 En	 als	 je	 dan	 de	
spirituele	 relatie	 met	 mij	 weet	 te	 bewaren,	 dan	 kom	 je	 daar	 geweldig	
mee	 vooruit.	 Het	 is	 dan	 een	 van	 de	 meest	 krachtige	 leerervaringen.	
Wanneer	 je	 de	 relatie	 met	 mij,	 je	 eigen	 basic	 sanity,	 niet	 weet	 te	
bewaren,	dan	ga	 je	echter	 ten	onder	 in	 je	eigen	pre-egobewegingen.	Dus	
de	relatie	met	 je	spirituele	 leraar,	die	veel	teweegbrengt,	 is	cruciaal.	Het	
is	 jouw	 reddingslijn.	 Deze	 spirituele	 connectie	 moet	 je	 overigens	 wel	
onderhouden.		

Verbinding	met	de	inspiratiebronnen	van	de	leraar	

Via	 de	 leraar	 verbind	 je	 je	 ook	 met	 de	 inspiratiebronnen	 van	 de	 leraar.	
De	 leraar	 staat	 niet	 op	 zichzelf,	 de	 leraar	 heeft	 ook	 weer	 zijn	 spirituele	
netwerk.	 Je	krijgt	dus	ook	een	relatie	met	wat	mij	 inspireert.	En	dat	gaat	
ook	met	jou	communiceren.	Dit	 is	 iets	heel	speciaals	en	kostbaars	van	de	
relatie	met	je	spiritueel	leraar.	De	lineage.		

Mensen	 onderschatten	 dat	 het	 onderhouden	 van	 een	 relatie	 met	 een	
spirituele	 leraar	 ook	 hard	 werken	 is.	 Of	 anders	 gezegd:	 er	 is	 een	
liefdesrelatie	en	er	is	een	werkrelatie.		

Liefdesrelatie	met	de	leraar	

De	liefdesrelatie	heeft	te	maken	met	de	affiniteit	tot	waar	de	leraar	voor	
staat.	Dat	 je	dat	herkent	 in	 jezelf,	dat	 je	dit	kostbaar	vindt,	en	dat	 je	om	
die	reden	dicht	bij	de	leraar	wilt	zijn.	De	werkrelatie	is	dat	je	weet	dat	er	
veel	werk	 aan	 de	winkel	 is:	 om	 je	 verwarring	 en	 negativiteit	 onder	 ogen	
te	zien,	zoals	die	vrij	gaan	komen	in	deze	relatie.	Wat	mij	opvalt	is	dat	de	
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werkrelatie	 in	het	begin	van	het	pad	meestal	goed	wordt	opgepakt,	maar	
dat	 na	 verloop	 van	 tijd	 het	 idee	 ontstaat	 dat	 het	 wel	 goed	 zit,	 dat	
mensen	 zich	 dan	 gaan	 settelen	 in	 de	 relatie	 met	 mij,	 met	 de	 Kring.	 En	
daar	 gaat	 het	 fout.	Want	dan	doe	 je	 je	werk	niet	meer:	 je	werk	om	alles	
waaraan	je	gebonden	bent	te	doorsnijden	en	alles	waarvan	je	gelooft	dat	
waar	 is	 te	 doorzien	 vanuit	 het	 non-duale	 perspectief.	 Je	 raakt	 op	 een	
bepaalde	 manier	 teveel	 met	 jezelf	 ingenomen.	 En	 dan	 is	 het	 belangrijk	
om	 te	 blijven	 beseffen	 dat	 je,	 hoe	 liefdevol	 en	 extatisch	 de	 relatie	 met	
de	 leraar	 ook	 is,	 je	 in	 deze	 relatie	 bent	 om	 je	 werk	 te	 doen.	 Je	 bent	 er	
niet	 om	 vriendjes	 te	 zijn,	 je	 bent	 er	 niet	 om	 iets	 bij	 te	 dragen	 zodat	 de	
leraar	het	fijn	heeft,	maar	je	bent	er	om	verlicht	te	worden.	Dat	betekent	
dat	 je	 al	 je	 houvast	 weet	 te	 doorzien	 als	 onecht,	 niet	 bestaand.	 Dat	 je	
alles	waarvan	je	denkt	dat	het	echt	is,	ontmantelt,	en	ziet	dat	het	illusoir	
is.	Dat	bedoelde	ik	eerder	ook	met	doodgaan.	Dat	 is	best	heftig,	maar	als	
je	daarvoor	 intekent,	dan	 is	er	sprake	van	een	authentieke	relatie	met	 je	
leraar.	Werk	aan	de	winkel.	

Werkrelatie	met	de	leraar	

Waar	 dient	 een	 leraar	 voor	 in	 de	werkrelatie?	Hij	 legt	 het	 pad	 uit,	 geeft	
oefeningen,	 licht	 de	 effecten	 toe.	 Dat	 is	 mijn	 functie,	 daar	 ben	 ik	 echt	
leraar.	 De	werkrelatie	 die	 je	met	mij	 hebt,	 is	 dat	 ik	 jou	 erop	mag	wijzen	
hoe	 je	 jouw	werkelijkheid	 construeert	 en	 dat	 ik	 daar	 doorheen	 prik.	 Dat	
ik	 je	 laat	 zien	dat	 alles	wat	 jij	 gelooft	dat	waar	 is,	 niet	waar	 is.	 En	 ik	 zeg	
dat	 niet	 om	 een	 beetje	 stoer	 te	 doen,	 maar	 er	 is	 een	 griezelig	 precies	
proces	van	deconstructie	dat	spontaan	optreedt	als	je	rust	in	de	aard	van	
je	 geest.	 En	 dat	 is	 dat	 de	werkelijkheidstoekenning	 zichtbaar	wordt.	 Dat	
je	 niet	 in	 een	 werkelijkheid	 leeft,	 maar	 dat	 er	 een	 proces	 gaande	 is	
waarin	 je	 werkelijkheidswaarde	 toekent	 aan	 alles	 wat	 je	 waarneemt.	 In	
dat	 proces	 creëer	 je	 constant	 een	 ik,	 een	 wereld	 en	 een	 relatie	
daartussen,	alsof	die	vast	zijn.	Non-duale	training	ontmantelt	dat	proces,	
zowel	 door	 de	 conceptuele	 aanpak	 van	 doorsnijden	 (trekchö)	 als	 door	
het	 op	 een	 diepe	 manier	 rusten.	 Die	 ontmanteling	 van	 vastigheid	 is	 de	
ontmanteling	 van	 je	 werkelijkheidsbesef.	 Daar	 is	 de	 non-duale	 leraar	
voor:	voor	het	ontmantelen	van	de	conceptuele,	duale	verwarringen.	

Emotionele	verwarringen	

Maar	 zijn	 ook	 emotionele	 verwarringen.	 Dat	 zijn	 de	
overdrachtsprocessen	 die	 continu	 plaatsvinden.	 We	 maken	 voortdurend	
iets	van	de	ander	en	van	onszelf.	Dat	zullen	 jullie	ook	naar	mij	doen,	het	
gebeurt	waarschijnlijk	ook	nu	al.	En	 ik	doe	dit	op	dit	moment	naar	 jullie,	
zonder	dat	we	dat	allemaal	gelijk	helemaal	 in	de	gaten	hebben.	Dat	 is	de	
emotionele	 verwarring.	 Onderschat	 dat	 niet.	 In	 elke	 conventionele	
manier	van	opereren	zijn	we	zeer	defensief.	We	zíjn	heel	defensief,	 zelfs	
als	 je	 je	 relatief	 open	 en	 ontspannen	 voelt.	 Er	 is	 iets	 dat	 we	 willen	
bewaren,	 namelijk	 onszelf.	 Dat	 is	 een	 heel	 lastig	 en	 taai	 iets	 om	 aan	 te	
wijzen.	En	nogmaals,	dat	gaat	gepaard	met	veel	geweld.	Negativiteit	naar	
jezelf,	maar	ook	negativiteit	naar	de	ander,	omdat	je	denkt	dat	die	ander	



	 33 

je	kapot	wil	maken.	En	daar	heb	 je	op	een	bepaalde	manier	ook	gelijk	 in.	
Alleen	is	het	niet	rot	bedoeld.		

Risico’s	in	de	relatie	met	de	leraar	

Ik	zei	het	eigenlijk	net	al.	 In	de	relatie	met	de	leraar	kunnen	twee	dingen	
fout	gaan.	Het	eerste	 is	dat	 je	de	werkrelatie	uit	het	oog	verliest.	Wat	er	
dan	 kan	 gebeuren,	 is	 dat	 je	 een	 beetje	 in	 de	 gloed	 van	 de	 leraar	 gaat	
zitten	en	je	daarin	wat	koestert.	Dat	heeft	een	zekere	uitwerking,	alsof	je	
naar	 de	 zonnebank	 gaat.	 Die	 uitwerking	 ís	 er	 en	 die	 is	 ook	 prachtig,	 dus	
je	 bent	 welkom	 om	 zo	 van	 het	 aanbod	 gebruik	 te	 maken.	 Maar	 als	 dat	
het	enige	is,	dan	snap	je	wel	dat	je	daarmee	je	werk	niet	doet.	Dan	is	het	
meer	 een	 soort	 van	 bijtanken.	 De	 relatie	 is	 daar	 symbiotisch,	 in	 de	 zin	
dat	 het	 een	 voedende,	 hechtende	manier	 van	 relateren	 is.	 Dus	 als	 je	 de	
werkrelatie	 vergeet,	 loop	 je	 een	 grote	 kans	 op	 een	 symbiotische	 relatie	
met	de	leraar.		

Het	 andere	 gevaar	 is	 dat	 je	 de	 verbinding,	 de	 liefdesrelatie	 uit	 het	 oog	
verliest.	 Dat	 is	 meer	 de	 narcistische	 defensie.	 Dan	 zie	 je	 de	 relatie	 als	
een	mogelijkheid	 om	 je	 kennis	 en	 vaardigheden	 te	 vermeerderen.	 Dat	 is	
het	 ook	 niet.	 Alsof	 je	 een	 soort	 bouwwerk	 opbouwt	 waarin	 je	 steeds	
meer	 weet	 en	 kunt,	 dan	 ben	 je	 de	 communie	 vergeten.	 Dus	 beide	
aspecten	zijn	cruciaal,	ze	moeten	er	allebei	zijn.	

Wat	kunnen	wij	van	onze	leraar	verwachten?	

Wat	kun	 je	 van	mij	 verwachten?	Op	 fysiek	niveau:	 ik	ben	nu	bijna	65,	en	
ik	ben	nog	van	plan	om	door	 te	gaan.	Dat	meen	 ik	 serieus,	want	als	 je	 je	
verbindt,	 dan	 moet	 je	 ook	 weten	 aan	 wie	 je	 je	 verbindt.	 Je	 moet	
informatie	 hebben	 over	 wat	 mijn	 plannen	 zijn.	 Mijn	 plan	 is	 vooral	 om	
heel	goed	voor	mezelf	 te	zorgen.	 Ik	ga	mezelf	niet	uitputten.	We	hebben	
een	 heel	 zwaar	 jaar	 achter	 de	 rug	 en	 dat	 is	 ‘eens	maar	 nooit	 weer’.	Wij	
[Hans	 en	 Iene]	 gaan	 wat	 minder	 tijd	 geven	 aan	 het	 uitvoerende	 en	
bestuurlijke	 werk,	 zodat	 wij	 voldoende	 aan	 onze	 eigen	 verdieping,	
retraite,	liefde	voor	elkaar	en	genieten	toekomen.	Je	zult	mij	wel	degelijk	
iets	 zien	 terugtreden.	Maar	 zoals	 ik	mij	mijn	 leven	 voorstel,	 is	 dat	 ik	 	 	 	 -
zolang	 ik	 niet	 seniel	 word-	 het	 heel	 fijn	 vind	 om	 te	 blijven	 werken,	 om	
retraites	 te	 geven.	 Ik	 denk	 dat	 ik	 tot	 het	 allerlaatst	 retraites	 zal	 blijven	
geven.	 Eerder	 nog	 zal	 ik	 supervisie	 opgeven.	 Ik	 steek	 in	 op	 langdurig	
retraites	geven.	Jullie	hebben	er	recht	op	om	dat	te	weten.	

Onze	leraar	is	toegankelijk	

Op	 relationeel	 niveau.	Mensen	weten	 dat	 vaak	 niet,	maar	 als	 je	mij	 een	
mailtje	 stuurt,	 krijg	 je	 ook	 antwoord.	 Ik	 snap	 best	 dat	 je	 daarin	 beetje	
kies	 bent,	 zodat	 ik	 niet	 overstelpt	 word.	 Maar	 iedereen	 die	 zich	 op	 de	
een	 of	 andere	 manier	 committeert	 aan	 de	 Zijnskring,	 kan	 mij	 via	 de	 e-
mail	 bereiken.	 Je	 kunt	 ook	 een	 verzoek	 tot	 een	 gesprek	 doen.	 Voor	 de	
rest	 voel	 ik	me	 zeer	 gecommitteerd	aan	Zijnsoriëntatie	 als	beweging,	 als	
inspiratieveld.	Daar	blijf	ik	ook	aan	werken	en	voor	schrijven.		
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De	basishouding	van	onze	leraar	is	niet-doen	

Op	 spiritueel	 niveau.	 Ik	 had	 het	 zojuist	 over	 het	 verschil	 tussen	 yogi	 en	
leraar.	Mijn	commitment	 is	om	met	 jullie	te	werken	op	een	manier	dat	 ik	
niet	 alleen	 het	 ‘gevoel’	 heb	 dat	 ik	 niet	 werk,	 maar	 dat	 ik	 ‘niet	 werk’.	
Want	 als	 ik	 in	 een	 werkmodus	 zit,	 dan	 ben	 ik	 niet	 waar	 ik	 ben;	 en	 dan	
communiceer	 ik	 ook	 niet	 aan	 jullie	 dat	 je	 kunt	 zijn	 waar	 je	 bent.	 Dat	 is	
één	 op	 één	 met	 elkaar	 verbonden.	 Het	 is	 het	 allerbelangrijkste	 in	 mijn	
werk,	 in	mijn	 functie	als	non-duale	 leraar,	 is	om	 te	 communiceren	dat	 je	
helemaal	niets	hoeft	te	doen.	De	basis	van	mijn	werk	is	dus	niet-doen.	En	
dat	 sluit	 aan	 bij	 het	 yogi-schap	 dat	 ik	 eerder	 al	 noemde.	 Dus	 als	 je	met	
mij	 in	 relatie	 gaat,	 word	 je	 primair	 uitgenodigd	 tot	 Zijn,	 en	 pas	 in	 de	
tweede	plaats	 tot	 een	proces	 van	 leren.	Dus	met	 andere	woorden:	 als	 je	
met	mij	een	relatie	aangaat	en	je	denkt:	 ‘ik	wil	 iets	 leren’,	dan	ben	je	me	
al	kwijt.	Want	hoewel	er	ook	sprake	is	van	een	werkrelatie,	is	er	ook	toch	
ook	 sprake	 van	 een	 bepaalde	 hiërarchie	 in	 de	 oriëntatie.	 En	 de	
belangrijkste	 oriëntatie	 is	 niet	 om	 iets	 te	 leren,	 maar	 om	 te	 Zijn.	 Dat	 is	
het	 specifieke	 en	 ook	 het	 verwarrende,	 want	 ondertussen	 geef	 ik	
aanwijzingen,	 leg	 ik	 dingen	 uit.	 Het	 is	 een	 leerproces;	 dat	 is	 ‘rusten	 in	
Zijn	en	doen	wat	je	wilt’.		

Dus	 als	 je	 de	 relatie	 met	 mij	 aangaat,	 dan	 steek	 je	 in	 op	 Zijn,	 op	 niet-
doen,	op	compleetheid.	En	daar	valt	dan	iets	te	leren.	Als	gevolg	daarvan	
is	 mijn	 werk	 vooral	 gericht	 op	 de	 ontmanteling	 van	 je	 lineaire	
gedrevenheid,	 de	 ontmanteling	 van	 jou.	 Want	 jij	 bent	 die	 lineaire	
gedrevenheid.		

Onze	leraar	deconstrueert	onze	identiteit;	dat	is	zijn	werk	

Dus	ik	wijs	 je	verlichte	aard	aan	en	deconstrueer	je	 identiteit.	Dat	is	mijn	
werk.	 Wat	 je	 je	 moet	 realiseren,	 is	 dat	 verlichting	 niet	 past	 in	 een	
behoeftenschema	 dat	 vanuit	 de	 psyche	 wordt	 geconstrueerd.	 Je	 wordt	
dus	 altijd	 gefrustreerd.	 Als	 je	mij	 toch	 in	 dat	 behoeftenschema	probeert	
te	passen	 -en	dat	doe	 je	altijd,	behalve	wanneer	 je	echt	 rust	 in	Zijn-	dan	
probeer	 je	 mij	 in	 zekere	 zin	 om	 zeep	 te	 helpen.	 En	 dan	 zal	 ik	 proberen	
om	 dat	 niet	 te	 laten	 gebeuren.	 Dat	 is	 best	 wel	 een	 strijd,	 dat	 is	 best	
heftig.	 Dan	 snap	 je	misschien	 ook	waarom	 daar	 veel	 negativiteit	 wakker	
kan	worden.		

Dit	 is	 wat	 je	 van	 mij	 kunt	 verwachten,	 waar	 ik	 me	 aan	 committeer.	 En	
committeren	klinkt	alsof	 ik	dat	bewust	moet	kiezen.	En	inderdaad,	 ik	ben	
niet	compleet	verlicht,	dus	 ik	moet	het	ook	wel	echt	dicht	bij	me	houden	
en	 mijn	 practice	 daar	 doen.	 Maar	 voor	 een	 deel	 is	 het	 ook	 spontaan,	
gebeurt	het	gewoon	en	dan	is	het	niet	iets	wat	ik	zit	te	doen.	

Wat	verwacht	onze	leraar	van	ons?		

Wat	 verwacht	 ik	 van	 jullie?	 Het	 onderhouden	 van	 de	 werkrelatie,	 de	
liefdesrelatie	 en	 de	 transmissierelatie.	 De	 werkrelatie	 vormt	 de	
ruggengraat	van	de	relatie	met	de	 leraar.	Dat	vind	 ik	een	mooi	beeld.	De	
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ruggengraat	 is	 het	 steunend	element	 in	ons	 lichaam.	En	de	ego-functies,	
die	 gebruikt	 moeten	 worden	 in	 de	 werkrelatie,	 vormen	 het	 steunende	
kader	voor	de	gevoeligheid	en	openheid	die	-als	het	goed	is-	vrijkomen	in	
de	 relatie	 met	 de	 leraar.	 De	 werkrelatie	 vormt	 de	 ruggengraat	 voor	 de	
liefdesrelatie.	 Het	 is	 belangrijk	 om	 dit	 te	 begrijpen,	 omdat	 veel	 mensen	
een	 beetje	 lui	 worden	 als	 ze	 denken	 dat	 het	 wel	 goed	 zit	 met	 de	
liefdesrelatie.		

‘Als	ik	instructies	geef,	ga	ik	er	ook	vanuit	dat	je	die	uitvoert’	

Wat	 is	 dan	 die	 werkrelatie?	 Je	 krijgt	 oefeningen	 en	 suggesties	
aangereikt.	De	bedoeling	is	dat	je	ook	doet	en	laat	wat	ik	aangeef.	 Ik	ben	
eerder	 een	 type	 leraar	 dat	 ruimte	 schept	 dan	 dat	 dwingend	 is.	 Dat	 is	
gewoon	 mijn	 karakterstructuur.	 Dus	 ik	 zal	 niet	 veel	 opdrachten	 geven,	
maar	 als	 ik	 je	 zeg	 iets	 te	 doen	 of	 te	 laten,	 dan	 ga	 ik	 ervan	 uit	 dat	 je	 dat	
doet	 of	 laat.	 En	 doe	 je	 dat	 niet,	 dan	 gebeurt	 er	 iets	 verstorends	 in	 onze	
relatie.	 Je	 kunt	 hele	 goede	 redenen	 hebben	 om	 iets	 niet	 te	 doen,	 maar	
dan	zou	je	dat	met	mij	moeten	bespreken.		

Communicatie	is	essentieel	

Waarom	 je	 iets	wel	 of	 niet	 doet,	 breng	 je	met	mij	 in	 relatie.	We	hebben	
geen	 modellen	 voor	 een	 goede	 relatie	 tussen	 leraar	 en	 student.	 De	
Tibetaanse	 modellen	 passen	 in	 een	 feodale	 en	 autoritaire	 omgeving	 en	
dat	 past	 ons	 niet.	 Het	 is	 aan	 ons	 om	 de	 relatie	 op	 een	 passende	manier	
vorm	 te	 geven.	Wat	 is	 nou	 een	 relatie	waar	 je	 enerzijds	 de	 hiërarchie	 in	
eert	 en	waar	 je	 anderzijds	 op	 een	 geïndividueerde	manier	mee	 omgaat?	
Als	 ik	geen	opdracht	geef,	dan	neem	ik	mijn	leraar-rol	niet	aan.	Maar	zou	
die	 leraar-rol	 dan	 net	 zo	 autoritair	 moeten	 zijn	 als	 in	 het	 Tibetaanse	
boeddhisme?	 Daar	 voel	 ik	 helemaal	 niks	 voor.	 Ik	 geloof	 niet	 dat	 dat	 het	
goede	 pad	 is.	 Ik	 denk	 dat	 het	 belangrijk	 is	 dat	 je	 jezelf	 een	 stem	 geeft	
naar	mij,	zoals	 ik	mijzelf	een	stem	geef	naar	 jou.	Dus	als	 ik	zeg:	 ‘Dit	 is	de	
bedoeling’,	 dan	 ga	 je	 mee	 als	 je	 meekunt;	 en	 als	 je	 niet	 meekunt	 of	
meewilt,	 dan	moeten	we	 ervoor	 zorgen	 dat	 je	 op	 een	 goede	manier	 een	
geïndividueerd	 standpunt	 inneemt	 ten	 opzichte	 van	 die	 opdracht.	 Dat	 is	
heel	 wat.	 Het	 lijkt	 zo	 makkelijk	 om	 dit	 te	 zeggen,	 maar	 het	 is	 een	 heel	
leerproces	 om	 dit	 daadwerkelijk	 vorm	 te	 geven:	 hoe	 je	 geïndividueerd,	
relationeel	 liefdevol	 kunt	 zijn.	 Dus	 doe	 de	 voorgestelde	 oefeningen	 en	
disciplines.	En	volg	ook	de	studie-aanwijzingen.		

Beschouw	alle	gevoelens	als	overdrachtsfenomenen	

Verder	 verwacht	 ik	 dat	 je	 te	 allen	 tijde	 bereid	 bent	 om	 je	 gevoelens	 als	
overdrachtsfenomenen	 te	 beschouwen.	 Je	 zit	 hier	 niet	 om	 het	 fijn	 met	
mij	 te	 hebben	 of	 om	 vriendjes	met	mij	 te	 zijn.	 In	 het	 proces	met	mij	 zul	
je	 af	 en	 toe	 een	 soort	 liefdesverbinding	 ervaren	 en	 af	 toe	 juist	 weer	
helemaal	 niet.	 Af	 en	 toe	 zul	 je	 me	 willen	 eren	 en	 dan	 weer	 wil	 je	 me	
verguizen.	Af	 en	 toe	 vertrouw	 je	me	 totaal	 en	af	 en	 toe	wantrouw	 je	me	
meer	 dan	 wie	 of	 wat	 je	 ooit	 gewantrouwd	 hebt.	 Dat	 zijn	 allemaal	
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psychebewegingen.	 In	 de	 relatie	 met	 de	 spirituele	 leraar	 is	 het	 de	
bedoeling	 dat	 je	 alles	 op	 jouw	 bordje	 neemt.	 Dit	 klinkt	 ook	weer	 simpel	
en	 jullie	 hebben	 allemaal	 psychologische	 training	 achter	 de	 rug.	Maar	 ik	
merk	 dat	 op	 een	 bepaald	moment	 –	 en	meestal	 is	 dat	 als	 de	 senioriteit	
vordert	 –	 de	 bereidheid	 afneemt	 om	 deze	 bewegingen	 als	
overdrachtsverschijnselen	 te	 zien.	 Op	 een	 gegeven	 moment	 ga	 je	
denken:	 ‘Dat	 vind	 ik	 gewoon’	 of	 ‘Hans	 is	 nou	 eenmaal	 zo’.	 Het	
individuerende	 gedeelte	 daarin	 is	misschien	winst.	Maar	 op	 dat	moment	
heb	 je	 de	 werkrelatie	 met	 mij	 opgegeven,	 en	 waarschijnlijk	 ook	 de	
liefdesrelatie.		

De	werkrelatie	dient	jouw	bewustwordingsproces	

De	 werkrelatie	 dient	 jouw	 bewustzijnsproces	 en	 is	 er	 niet	 voor	 om	 je	
gelijk	te	halen.	En	zo	gaat	 iedereen	het	aan.	Te	veel	en	te	vaak	wordt	dat	
wat	 je	 beleeft	 –	 dat	 wat	 je	 vindt	 over	 mij,	 over	 de	 leer	 of	 over	 Kring	 –
benaderd	 als	 een	 werkelijkheid,	 en	 niet	 als	 iets	 dat	 vrijkomt	 in	 jouw	
bewustwordingsproces.	 Het	 wordt	 met	 andere	 woorden	 niet	
gesubjectiveerd.	Objectiveren	gebeurt	 in	doodsnood,	dat	begrijp	 ik	best.	
Je	 bent	 bang	 om	 je	 identiteit	 te	 verliezen,	 dus	 je	 verdedigt	 je.	 Maar	 de	
werkrelatie	 en	 het	 commitment	 die	 ik	 verwacht	 als	 je	 dichter	 bij	 mij	
komt,	 als	 je	 de	 Kring	 binnenstapt,	 is	 dat	 je	 een	 contract	 met	 mij	 maakt	
dat	 je	 altijd	 wilt	 subjectiveren	 wat	 je	 tegenkomt.	 Doe	 je	 dat	 niet,	 dan	
loop	 ik	 te	 veel	 risico,	 evenals	 je	 medestudenten.	 Dat	 ben	 je	 aan	 mij	 en	
aan	elkaar	verplicht.	Dit	moet,	daarover	valt	niet	te	discussiëren.	

Bereidheid	 om	 zaken	 op	 je	 eigen	 bord	 te	 nemen	 is	 essentieel	 voor	
deelname	aan	de	Kring	

Is	 het	 voor	 jou	 niet	 (meer)	 aan	 de	 orde	 om	 dat	 te	 doen,	 dan	 is	 dat	 het	
moment	 om	 de	 relatie	 te	 verlaten.	 Dan	 moet	 je	 niet	 meer	 in	 de	 Kring	
zijn.	Misschien	heb	je	gelijk,	wie	weet,	maar	dan	is	de	werkrelatie	weg	en	
heb	 je	 geen	 relatie	 meer	 met	 mij	 en	 moet	 je	 de	 Kring	 verlaten.	 Als	 je	
echter	 doorwerkt	 op	 die	 punten,	 zul	 je	 zien	 dat	 het	 gaat	 om	 de	 rijkste	
punten.	 Het	 gaat	 er	 dus	 niet	 om	 dat	 je	 niet	 negatief	mag	 zijn,	 maar	 om	
hoe	 je	ermee	omgaat.	Dat	wil	 ik	hier	echt	duidelijk	gezegd	hebben.	Want	
anders	 hobbelen	we	 van	 ongeluk	 naar	 ongeluk.	 Dat	 betekent	 niet	 dat	 je	
geen	 kritiek	 mag	 hebben	 of	 dat	 je	 mij	 of	 elkaar	 niet	 zou	 mogen	
aanspreken.	 Subjectiveren	 betekent	 niet	 dat	 je	 het	 zozeer	 op	 je	 eigen	
bord	 neemt	 dat	 je	 een	 ander	 nooit	 meer	 ergens	 op	 aanspreekt.	 Dat	 is	
iets	om	uit	 te	werken:	hoe	subjectiveren	én	een	statement	maken	samen	
kunnen	 gaan.	 In	 het	 algemeen	 is	 het	 een	 kwestie	 van	 eerst	 zelf	 goed	
kijken.	Wat	 zijn	 de	 overdrachtsverschijnselen,	welke	 belangen	 heb	 je	 en	
wat	 probeer	 je	 te	 verdedigen?	 En	 vaak	 is	 er	 dan	 wel	 degelijk	 iets	 dat	
overblijft	 dat	 een	 bijdrage	 zou	 kunnen	 zijn.	 En	 dat	 probeer	 je	 op	 een	
bijdragende	 manier	 te	 communiceren.	 Het	 is	 dus	 heel	 belangrijk	 dat	 je	
ook	communiceert,	dat	is	van	belang	voor	de	vitaliteit	van	de	cultuur.	Als	
er	 iets	gezegd	moet	worden,	dan	moet	 je	dat	ook	gewoon	doen.	Er	 komt	
best	veel	bij	kijken	dus.		
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Wees	bereid	om	ALLES	wat	in	jou	wakker	wordt	welkom	te	heten	

Wat	 ik	 van	 jullie	 verwacht	 is	 dat	 je	 lijden,	 pijn	 en	 frustratie	 die	 je	
tegenkomt	 op	 het	 pad	 net	 zo	 verwelkomt	 als	 de	 vreugde,	 liefde	 en	
gelukzaligheid	 die	 je	 zult	 tegenkomen.	 En	 daarmee	 moet	 je	 dus	 je	
behoeftenschema	 doorbreken.	 Want	 dat	 wil	 alleen	 maar	 de	 mooie	
dingen.	 We	 willen	 allemaal	 naar	 het	 walhalla	 toe	 en	 je	 denkt	 dat	 de	
relatie	met	 de	 spiritueel	 leraar	 je	 daar	 zal	 brengen.	 En	 je	 denkt	 nu	wel:	
‘Dat	denk	 ik	niet’,	maar	dat	denk	 je	dus	wel!	Dat	weet	 ik	zeker,	 iedereen	
denkt	 dat.	 En	 als	 het	 pad	 begint	 te	 werken,	 dan	 komen	 die	 hellestaten	
waar	 je	 vandaan	 wilt,	 juist	 tevoorschijn.	 En	 dan	 ga	 je	 denken:	 ‘Het	 pad	
faalt	en	de	leraar	is	een	l..’	of	 je	gaat	denken:	‘Wauw,	nu	heb	ik	een	kans	
om	 ermee	 te	 gaan	 werken’.	 Ik	 verwacht	 dat	 jullie	 als	 student	 er	 op	 de	
tweede	manier	in	staan.		

Wees	op	het	pad	vanwege	het	pad	

Wees	 op	 het	 pad	 vanwege	 het	 pad	 en	 niet	 vanwege	 de	 hechting	 aan	mij	
of	 je	 mede-padlopers.	 Dat	 is	 ook	 een	 belangrijk	 punt.	 Ik	 ben	 zelf	 de	
ergste,	want	 ik	vind	het	altijd	fijn	en	gezellig	om	met	jullie	samen	te	zijn.	
Maar	 als	 je	 langer	 bij	 elkaar	 bent,	 dan	 ontstaan	 ook	 de	 hechtrelaties.	
Dan	wil	 ik	niet	alleen	dat	 je	me	nu	 leuk	vindt,	maar	dat	 je	dat	 straks	ook	
nog	 vindt.	 En	 dan	 ga	 ik	 ervoor	 zorgen	 dat	 ik	 zo	 ben	 dat	 je	 me	 steeds	
leuker	 gaat	 vinden.	 En	 voordat	 je	 het	 weet,	 vergeet	 je	 dat	 je	 niet	 bij	
elkaar	zit	om	elkaar	 leuk	te	vinden,	maar	dat	 je	bij	elkaar	zit	om	 je	eigen	
verlichting	 te	 realiseren.	 Tegelijkertijd	 spelen	 die	 hechtrelaties	
voortdurend	en	altijd	een	rol.	Je	moet	gaan	letten	op	de	hiërarchie.		

Je	bent	hier	niet	om	fijne	en	stabiele	relaties	op	te	bouwen	

Je	 bent	 hier	 NIET	 voor	 die	 hechtingen.	 Je	 zit	 hier	 niet	 om	 een	 fijne	
stabiele	 relatie	 met	 mij	 of	 met	 de	 groep	 te	 hebben.	 Niets	 moet	 een	
huisje	voor	 je	worden.	En	het	zal	een	huisje	voor	 je	worden,	daar	 is	geen	
ontkomen	 aan.	 In	 ons	 werk	 zullen	 die	 huisjes	 worden	 ontmanteld.	 Het	
opheffen	 van	 de	 voormalige	 Inspiratiekring	 werkte	 veel	 dieper	 in	 op	 de	
studenten	 dan	 ik	 in	 de	 gaten	 had;	 en	 zonder	 dat	 zij	 zelf	 in	 de	 gaten	
hadden	wat	de	 Inspiratiekring	 in	termen	van	hechting	voor	hen	was	gaan	
betekenen.	 Daar	 heb	 ik	 van	 geleerd.	 De	 motieven	 kunnen	 wel	 degelijk	
spiritueel	 zijn;	 ondertussen	 vinden	 al	 die	 hechtrelaties	 ook	 plaats.	 Als	
vanzelf	 ga	 je	 die	 verdedigen	en	word	 je	woest	 als	 die	worden	aangetast.	
Dat	 gebeurt	 gewoon.	We	 kunnen	 niks	 verzinnen	 waardoor	 dat	 niet	 gaat	
gebeuren.	 Het	 enige	 dat	 we	 dus	 kunnen	 doen,	 is	 zorgen	 dat	 je	 zelf	 de	
hiërarchie	 goed	bewaakt,	 dat	 je	 je	 steeds	 afvraagt	waarom	 je	hier	 zit.	 Je	
zit	hier	niet	om	het	fijn	te	hebben.	Het	gaat	om	het	hebben	van	de	werk-	
en	 liefdesrelatie.	 En	 dan	 is	 het	mogelijk	 om	 juist	 de	 dingen	waarbij	 je	 je	
berooid	voelt	of	krenking	ervaart,	 te	gaan	zien	als	 lessen.	Het	 is	allemaal	
materiaal	 voor	bewustzijn.	Wees	niet	op	het	pad	voor	de	 sociale	dingen;	
ze	zijn	niet	fout,	maar	ondergeschikt.		
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In	 een	 goede	 relatie	 met	 de	 leraar	 geef	 je	 hem	 toestemming	 om	 je	
territorium	op	te	blazen.	Toestemming	om	te	deconstrueren	wie	 je	bent.	
Om	 je	 ideeën	 over	 wie	 je	 denkt	 dat	 je	 bent,	 op	 te	 blazen.	 Die	
toestemming	verwacht	ik.	

Zie	dat	er	verschil	is	tussen	menselijke	emoties	en	spirituele	verbinding	

Maak	 onderscheid	 tussen	 de	 menselijke	 liefde/afkeer	 en	 spirituele	
verbinding.	Daar	had	 ik	net	over.	De	basic	 sanity,	die	 lijn	 van	 jou	met	de	
leraar,	de	 inspiratielijn,	houd	die	buiten	het	gewoel	van	de	psyche.	Of	 je	
nou	van	de	 leraar	houdt	of	hem	haat,	die	 lijn	 is	 er	 altijd.	Maar	die	 lijn	 is	
compleet	 anders	 dan	 een	 conventionele	 liefdesrelatie.	 Het	 is	 geen	
hechtrelatie.	Het	is	een	relatie	tussen	verlichting	en	verlichting.		

Sommige	 mensen	 nemen	 mij	 als	 Gestalte-beeld.	 Ik	 denk	 dat	 je	 daar	
voorzichtig	mee	moet	 zijn,	 omdat	 je	 daarmee	het	 onderscheid	 tussen	de	
menselijke	 hechtrelatie	 en	 de	 spirituele	 connectie	makkelijk	 uit	 het	 oog	
verliest.	 Ik	denk	dus	dat	het	veel	beter	 is	om	een	beeld	 te	nemen	dat	de	
lineage,	 het	 gehele	 inspiratieveld	 vertegenwoordigt.	 Dus	 niet	 mij	 als	
persoon,	 zodat	 je	 de	 inspiratielijn	 zuiver	 en	 buiten	 het	 gewoel	 van	 de	
psyche	 houdt.	 Je	 oriënteert	 je	 op	 de	 inspiratie	 en	 niet	 zozeer	 op	 de	
lichamelijke	verschijning	daarvan.	Je	mag	het	wel	doen,	maar	het	risico	is	
dat	 je	 verward	 raakt.	 En	 als	 je	 dan	 op	 enig	moment	 de	 pest	 aan	mij	 zou	
hebben,	heb	je	op	een	bepaalde	manier	ook	niets	meer	over.		

En	 als	 je	 toch	 met	 mij	 werkt,	 zie	 mij	 dan	 in	 mijn	 doorsnijdende,	
destructieve	 vorm.	 Dat	 geldt	 overigens	 ook	 voor	 het	 werken	 met	 een	
ander	Gestalte-beeld,	zoals	bijvoorbeeld	Padmasambhava.	

Opkomende	negativiteit	moet	goed	worden	doorgewerkt	

Ik	heb	ook	nagedacht	over	de	emotionele	 risico’s	op	het	pad.	 Je	moet	 je	
realiseren	 dat	 elke	 negativiteit	 die	 in	 je	 opkomt	 en	 die	 je	 niet	 uitwerkt,	
de	stress	 in	 je	systeem	zal	verhogen.	Was	de	negativiteit	eerst	mooi	naar	
de	 rand	van	 je	psyche	verbannen	en	daar	keurig	bevroren	en	afgedempt,	
nu	 komt	 die	 los	 in	 je	 systeem	 en	 maakt	 je	 ongerust.	 Want	 er	 dreigt	
gevaar.	 Er	 is	 dus	 een	 toename	 van	 stress	 als	 er	 negativiteit	 vrijkomt.	 En	
dat	 zal	 zeker	 gebeuren.	 Het	 gaat	 dus	 om	 negativiteit	 die	 je	 niet	
doorwerkt.	 Als	 je	 die	 wel	 uitwerkt,	 zul	 je	 dieper	 dan	 ooit	 ontspannen	
zijn.	Maar	als	 je	dat	niet	doet,	zit	 je	 in	de	woeling	en	heb	 je	meer	stress,	
meer	ongemak	in	je	leven.	

Niet-gesubjectiveerde	 negativiteit	 is	 schadelijk	 voor	 jou	 en	 voor	 de	
mensen	om	je	heen	

Dat	 is	een	 risico	voor	 jou,	maar	ook	voor	 je	mede-padlopers.	Want	als	 je	
negativiteit	 niet	 subjectiveert,	maar	 objectiveert,	 brengt	 dat	 schade	 aan	
mensen	 om	 je	 heen.	 Beschadigend	 voor	 jou,	 voor	 je	 mede-padlopers,	
beschadigend	 voor	 mij.	 Ik	 sta	 niet	 boven	 de	 menselijke	 werkelijkheid.	
Dus	ik	heb	het	nodig	om	met	respect	te	worden	benaderd	om	me	goed	te	
kunnen	 voelen.	 En	 andersom	 geldt	 dat	 ik	 verdrietig	 en	 gekwetst	 ben	 als	
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dat	niet	gebeurt.	Ik	heb	ook	gewoon	mijn	menselijke	gedaante	naast	mijn	
‘niet-zijn	 gedaante’.	 En	 daar	 is	 een	 zekere	 zorg	 voor	 nodig.	 En	 die	 zorg	
betekent	 dat	 je	 je	 eigen	 negativiteit	 niet	 ‘outact’.	 Daar	 doe	 je	 me	 pijn	
mee	 en	 het	 verzwakt	 me,	 ook	 letterlijk.	 Ik	 ben	 het	 afgelopen	 jaar	 meer	
ziek	 geweest	 dan	 het	 jaar	 daarvoor.	 En	 dat	 heeft	 echt	 te	maken	met	 de	
uitbarsting	 van	 negativiteit	 in	 de	 gemeenschap.	 Dat	 doet	 schade.	 Als	 je	
iets	aan	mij	wilt	hebben,	moet	 je	ook	voor	me	zorgen.	Zo	 is	het	gewoon,	
ik	kan	het	niet	anders	maken.	

Negativiteit	levert	ook	spirituele	schade	op	

Het	 niet	 uitwerken	 van	 negativiteit	 levert	 ook	 spirituele	 schade	 op.	 In	
relatie	 met	 de	 leraar	 zijn	 schoonheid,	 subtiliteit,	 liefde	 en	 vertrouwen	
wakker	geworden.	Als	negativiteit	het	overneemt,	wordt	dat	hele	gebied	
besmet,	 belast.	 Dat	 is	 als	 het	 ware	 niet	meer	 beschikbaar	 voor	 je,	 want	
het	 is	 ontstaan	 in	 de	 relatie	 die	 je	 nu	 verfoeit.	 Wat	 in	 die	 relatie	 is	
ontstaan,	 is	 dan	ook	 (op	 zijn	minst)	moeilijker	 toegankelijk	 geworden	en	
hoogstwaarschijnlijk	 zet	 je	 het	 gewoon	 apart.	 Dat	 betekent	 dat	 je	 dat	
spirituele	bereik	 in	zekere	zin	dus	kwijt	bent,	of	op	zijn	minst	belast	hebt	
met	 gedoe.	 Dus	 je	 moet	 ook	 goed	 zorgen	 voor	 de	 schoonheid	 en	
spirituele	rijpheid	die	in	de	relatie	met	de	leraar	vrijkomen.	

Het	besluit	om	dicht	bij	het	vuur	te	willen	zijn	vraagt	aandacht		

Ik	 heb	 een	paar	 adviezen	 en	 één	daarvan	 is	 dat	 je	moet	 nagaan	of	 je	 dit	
echt	 wilt.	 Maak	 het	 niet	 al	 te	 vanzelfsprekend,	 dat	 is	 niet	 genoeg.	 Je	
moet	goed	nagaan	of	 je	de	uitwerking	van	de	werk-	en	 liefdesrelatie	ook	
voor	 lief	 neemt.	 Als	 je	 dat	 niet	 wilt,	 moet	 je	 het	 niet	 doen.	 Je	 kunt	 ook	
prima	af	en	toe	een	retraite	doen,	dat	zal	je	inspireren.	En	dat	kun	je	dan	
integreren	 en	 verwerken	 op	 een	 niveau	 waar	 wat	 minder	 gedoe	 aan	 de	
orde	 zal	 zijn.	 Daar	 is	 niks	 mis	 mee.	 Als	 je	 wel	 dichter	 bij	 mij	 komt	 en	
besluit	 om	 die	 relatie	 gaande	 te	 houden,	 weet	 dan	 dat	 het	 ook	 gewoon	
zwaar	is.	Dat	het	veel	van	je	vraagt	en	dat	je	dan	ook	daarvoor	kiest.		

Take	your	time	

Beter	 langzaam	en	grondig,	dan	snel	en	onbetrouwbaar.	Zet	 liever	kleine	
dan	 te	grote	 stappen.	Niet	meteen	 te	veel	beloven	aan	 jezelf,	 aan	elkaar	
en	 aan	 je	 leraar.	 We	 meenden	 het	 toen	 we	 (in	 de	 voormalige	
Inspiratiekring)	 zeiden	 dat	 we	 ons	 voor	 ons	 leven	 aan	 elkaar	 wilden	
committeren,	 maar	 de	 ondergrond	 om	 dat	 te	 dragen	 was	 niet	 goed	
genoeg	 ontwikkeld.	 We	 zijn	 nu	 twintig	 jaar	 verder	 en	 hebben	 veel	
geleerd	 over	 de	 condities	 die	 nodig	 zijn	 om	 dit	 echt	 voluit	 te	 kunnen	
zeggen.	En	mijn	advies	 is	dus	om	niet	 te	snel	 te	gaan.	Ontwikkel	 je	eigen	
benen	en	neem	de	tijd.	Bepaal	zelf	wat	voor	jou	de	goede	afstand	tot	het	
vuur	 is	en	houd	je	daaraan.	Wees	niet	te	ambitieus.	En	ga	goed	na	wat	 je	
aan	wilt	gaan	en	wat	je	aan	kunt	gaan.		



	 40 

Durf	ook	een	stap	terug	te	zetten	

Dat	betekent	misschien	ook	dat	je	constateert	dat	je	te	snel	bent	gegaan.	
Dat	 je	 dacht	 dat	 je	 wist	 wat	 je	 wilde	 en	 toch	 merkt	 dat	 je	 het	 niet	 of	
minder	 wilt.	 Dat	 is	 ‘perfectly	 all	 right’.	 Niemand	 kan	 zichzelf	 helemaal	
doorzien,	 dus	 je	 mag	 ook	 terugkomen	 op	 gemaakte	 keuzes.	 Die	 leg	 je	
niet	 voor	 altijd	 vast.	 Je	 maakt	 de	 keuze	 met	 de	 grootst	 mogelijke	
zorgvuldigheid	 en	 integriteit.	 En	 als	 het	 niet	 blijkt	 te	 kloppen,	 dan	maak	
je	 een	 buiging	 naar	 de	 drie	 juwelen	 en	 neem	 je	 op	 een	 respectvolle	
manier	 afscheid.	 En	 wij	 zullen	 dan	 op	 een	 even	 respectvolle	 manier	
afscheid	van	 jou	nemen.	 Je	mag	dus	ook	uitstappen.	Dat	getuigt	ook	van	
moed	en	integriteit,	dat	is	net	zo	respectabel	als	instappen.		

	

5.	Vragenronde 	
Er	 is	 ruimte	 voor	 vragen	en	opmerkingen.	 Er	 is	 al	 veel	 gesproken	dus	we	
moeten	 ook	 niet	 te	 veel	 informatie	 stapelen.	 We	 nemen	 hier	 maximaal	
een	half	uur	voor.		

Ik	 zit	 nog	 even	 te	 denken	 aan	 één	 van	 de	 laatste	 dingen	 die	 jij	
gezegd	 hebt,	 over	 die	 lagere	 lagen,	 die	 negativiteit	 waarvan	 het	
belangrijk	 is	 dat	 je	 die	 in	 beeld	 krijgt.	 Als	 ik	 nu	 heel	 eerlijk	 ben	
over	 mezelf,	 dan	 heb	 ik	 altijd	 het	 gevoel	 gehad	 dat	 ik	 dat	 meer	
buiten	de	 school	moest	 doen.	Omdat	 dit	 er	 niet	 de	 plek	 voor	was.	
Ook	vanwege	wat	 je	nu	aangeeft,	dat	het	outacten	zo	schadelijk	 is.	
Het	 gekke	 is	 dat	 ik	 dat	 relatief	 weinig	 heb	 gedaan,	 want	 ik	 dacht	
dat	daar	andere	plekken	meer	geschikt	voor	waren.	Het	 is	voor	mij	
ook	 heel	 belangrijk	 geweest	 om	 gebieden	 in	 mezelf	 te	 ontdekken	
die	 ik	eigenlijk	helemaal	niet	 in	kaart	had.	En	die	 ik	nu	wel	 in	kaart	
heb	 en	 waar	 ik	 ook	 heel	 blij	 om	 ben.	 En	 ik	 zit	 ook	 altijd,	 ook	 nu	
weer,	nog	met	de	vraag	wat	daarvan	wel	en	niet	binnen	de	School	
past.	 Ik	 heb	 voor	 mezelf	 altijd	 de	 conclusie	 getrokken	 dat	 ik	 dat	
soort	dingen	beter	buiten	de	school	kon	zoeken.	En	gedacht	dat	als	
ik	er	overdrachtsvrij	over	kan	praten,	dan	past	het	ook	hier.	 Ik	ben	
heel	benieuwd	hoe	jij	daar	tegen	aan	kijkt.	

Ik	dacht	dat	 ik	daar	eigenlijk	al	 veel	over	heb	gezegd.	Dus	het	wordt	een	
beetje	 herhaling	 vrees	 ik.	 Iedereen	 denkt,	 in	 welke	 ruimte	 je	 ook	 bent,	
dit	 mag	 er	 wel	 in	 zijn	 en	 dat	 niet.	 Elke	 relationele	 ruimte	 die	 wij	
binnenstappen,	 filteren	 we	 automatisch	 op	 wat	 wel	 en	 niet	 mag.	 Dat	
doen	 we	 altijd	 en	 overal.	 Jij	 denkt	 dan	 dat	 de	 School	 jou	 de	 boodschap	
geeft	 dat	 bepaalde	 dingen	wel	 en	 niet	mogen.	 En	 er	 zijn	misschien	 best	
elementen	 in	 de	 school	 waaraan	 je	 die	 gedachte	 zou	 kunnen	 ontlenen.	
Maar	 veel	 fundamenteler	 is	 het	 om	 te	 zien	dat	 je	 dit	 doet,	 dat	 je	 het	 zo	
indeelt	 voor	 jezelf.	 Precies	 dat	 fenomeen,	 de	 aanname	 dat	 dingen	 niet	
welkom	 zijn,	 is	 aanleiding	 voor	 negativiteit.	 Want	 dat	 geeft	 dus	 het	
gevoel	 dat	 jij	 niet	 welkom	 bent,	 dat	 jij	 niet	mag	 zijn	 wie	 je	 bent,	 dat	 er	
wantrouwen	 is	 naar	 de	 school	 en	 de	 representanten,	 enzovoort.	 Ik	 snap	
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dat	 je	 respectvol	 probeert	 te	 zijn	 en	 dat	 je	 niet	 wilt	 beschadigen,	 dat	
hoor	 ik	ook.	Maar	als	 je	heel	 fundamenteel	kijkt	vindt	dit	allemaal	plaats	
in	 jouw	 geest.	 En	 is	 wat	 jij	 toeschrijft	 aan	 de	 school	 te	 beschouwen	 als	
van	 jou,	 als	 door	 jou	 opgeworpen	 constructies.	 Dat	 zou	 een	 vruchtbaar	
pad	zijn.		

Dat	 ben	 ik	 helemaal	 met	 je	 eens.	 En	 ik	 probeer	 het	 ook	 op	 zo’n	
manier	 te	 brengen.	 Maar	 het	 is	 ook	 een	 punt	 van	 verwarring.	
Omdat	 je	 ook	 spreekt	 over	 het	 niet-outacten	 en	 omdat	 je	 zo	 vaak	
ziek	 bent	 geweest	 doordat	 het	wel	 is	 gebeurd.	 Dan	 vraag	 ik	me	 af	
waar	 de	 grens	 ligt.	 Het	 klopt	 dat	 je	 er	 al	wat	 over	 gezegd	 hebt	 en	
toch	vind	ik	het	een	heel	lastig	gebied.	

Het	 is	 ook	 lastig.	 Je	 wilt	 mij	 geen	 pijn	 doen,	 je	 wilt	 zorgzaam	 zijn.	 En	
tegelijkertijd	 ga	 je	 denken	 over	 wat	 wel	 en	 niet	 welkom	 zal	 zijn.	 Dit	
lastige,	dat	is	nou	juist	het	pad	lopen,	met	alles	erop	en	eraan.	Dus	zowel	
je	 zorgzaamheid,	als	 je	 terughouding,	als	 je	niet	helemaal	weten	hoe	het	
zit.	Dat	is	de	conditie	die	jij	nu	verwoordt	maar	die	wij	allemaal	hebben.		

Ja,	dat	is	helder.	Dat	kan	ik	voelen.		

In	de	mate	dat	je	dat	gaat	herkennen	als	jouw	conditie	en	er	ook	niet	aan	
wilt	 ontsnappen:	 ‘O,	 nu	 ben	 ik	 welkom,	 nu	 mag	 het...’	 Wie	 in	 jou	 heeft	
dat	 nodig,	 die	 toestemming?	Dat	 is	 niet	 helemaal	 volwassen.	 Dus	 stel	 je	
voor	 dat	 we	 jou	 daarin	 gaan	 subsidiëren,	 dan	 maken	 we	 van	 jou	 een	
gerustgestelde	kleuter.	En	dan	weet	 je	 zeker	dat	er	weer	 iets	anders	van	
jou	 zich	 niet	 welkom	 zal	 voelen.	 Dus	 met	 andere	 woorden:	 het	 niet	
beantwoorden	 van	 de	 vraag	wat	wel	 en	 niet	welkom	 is,	 is	misschien	wel	
heel	wijs.	 Dat	 betekent	 dat	 jij	moet	 gaan	werken	met	 je	 onzekerheid	 en	
met	 je	 liefde,	 want	 die	 zitten	 op	 dezelfde	 plek.	 En	 daar	 worden	 we	
misschien	volwassen,	ongesteund.	Vaardig.	

Ja,	dank	je	wel;	dat	is	heel	helder.	

Zolang	 je	het	 zo	kunt	zien,	 zul	 je	nooit	outacten.	Zolang	 je	de	vraag	hebt	
hoe	je	met	dingen	om	kunt	gaan,	zul	je	niet	outacten.		

Ik	 vond	 de	 vorige	 vraag	 wel	 heel	 interessant	 omdat	 ik	 in	 het	
verleden	 gezien	 heb	 dat	 mensen,	 als	 ze	 in	 zo’n	 negatieve	 sfeer	
terecht	 kwamen,	 ze	 het	 zodanig	 op	 hun	 eigen	 bord	 namen	 dat	 ze	
eigenlijk	 de	 relatie	 dermate	 dun	 maakten	 dat	 er	 niks	 meer	 in	
gebeurde.	 En	 daarom	 trof	mij	 het	 zo	 in	 het	 recente	 boek	 van	Nico	
Tydeman,	 pratend	 over	 het	 aspect	 van	 negativiteit	 en	 de	 leraar-
student-relatie,	 dat	 hij	 zegt	 dat	 het	 de	 heilige	 plicht	 is	 van	 de	
student	 om	 te	 komen	met	 dat	 wat	 in	 hem	 leeft.	 Dus	 ook	met	 hoe	
hij	 geraakt	 is.	 Het	 is	 dus	 niet	 zo	 dat	 de	 student	 alleen	maar	moet	
denken	dat	het	 zijn	 gevoelens	 zijn,	 dat	hij	 daar	de	 leraar	niet	mee	
lastig	moet	 vallen.	Want	ondertussen	 loop	 je	dan	het	 risico	dat	de	
relatie	 zo	versmalt,	dat	de	 liefdesstroom	ook	niet	meer	kan	 lopen.	
Dus	 dan	 denk	 je	 dat	 je	 heel	 verantwoord	 bezig	 bent	 omdat	 je	
dingen	 bij	 je	 houdt	 en	 niet	 outact,	 maar	 ondertussen	 verschraalt	
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de	 heleboel.	 Dus	 het	 is	 belangrijk	 dat	 je	 jezelf	 onthult	 door	 te	
vertellen	 wat	 er	 in	 je	 leeft.	 En	 dat	 is	 dan	 ook	 geen	 outacten.	 Dan	
houd	 je	de	 relatie	open	en	onthul	 je	 jezelf.	En	 ik	denk	dat	we	daar	
met	 zijn	 allen	 nog	 wel	 een	 slag	 in	 kunnen	 maken.	 Met	 onthullen,	
met	delen	wat	je	ervaart	in	de	relatie	met	een	ander.	

Je	 hebt	 het	 over	 pijn	 op	 je	 eigen	 bord	 nemen	 en	 zien	 dat	 alles	 uit	
jezelf	ontstaat.	 Tegelijkertijd	word	 jou	pijn	 gedaan	als	 er	 sprake	 is	
van	 outacten.	 Ik	 denk	 dat	 ik	 verantwoordelijk	 ben	 voor	 al	 mijn	
eigen	 gevoelens,	 voor	 mijn	 pijn	 die	 is	 ontstaan	 door	 mijn	
ervaringen.	 Hoe	 werkt	 dat	 dan	 in	 het	 veld?	 Want	 ergens	 snap	 ik	
wel	 dat	 als	 ik	 outact,	 en	 als	 we	 de	 pijn	 op	 een	 verkeerde	 manier	
ventileren,	 dat	 het	 veld	 beschadigd	 raakt.	 Maar	 ik	 zit	 ook	 een	
beetje	 in	de	knoop	met	hoe	 je	het	dan	doet	als	 jij	of	 ik	het	echt	op	
ons	eigen	bord	nemen.	

Dat	 is	 een	 goede	 vraag.	 Je	 zou	 een	 model	 kunnen	 hebben	 waarin	
iedereen	 eigenlijk	 alleen	 maar	 zijn	 verlichte	 geest	 is.	 En	 alles	 wat	 daar	
plaatsvindt,	 bevrijdt	 zichzelf	 onmiddellijk	 in	 die	 verlichte	 geest	 en	 doet	
dan	dus	geen	kwaad.	Dus	als	er	negativiteit	naar	mij	 toe	 zou	komen,	 zou	
zich	 dat	 bevrijden	 en	mij	 niet	 schaden.	Maar	 ik	moet	 zeggen	 dat	 het	 bij	
mij	 nog	 niet	 zo	 is	 en	 dat	 jullie	 dus	 te	maken	 hebben	met	 een	 ‘beperkte’	
leraar.	 En	 vanuit	 die	 beperking	 heb	 ik	 een	 zekere	 zorg	 nodig.	
Ondertussen	 doe	 ik	 wel	 mijn	 practice	 op	 die	manier.	 En	 ik	 begin	 er	 ook	
steeds	 beter	 in	 te	 worden,	 dat	 het	 beter	 lukt	 om	 negativiteit	 en	
teleurstelling	 onbeweeglijk	 te	 laten	 zijn.	 Dan	 toont	 zich	 uitsluitend	 wat	
gaande	 is	 en	 kan	 ik	 uit	 het	 gewoel	 blijven;	 dan	 kan	 ik	 helderheid	 en	
openheid	 ervaren.	 Ik	 begin	 het	 langzamerhand	 als	 aanmoediging	 voor	
een	 verdieping	 van	mijn	 practice	 te	 ervaren.	 Het	 is	 dus	 allebei	waar.	 De	
negativiteit	is	een	geschenk	aan	mij	en	het	schaadt	mij	ook.		

Dank	je	wel.	

Je	 vertelde	over	de	 relatie	en	de	duur	 van	het	 commitment.	 Is	 het	
in	 jouw	 optiek	 mogelijk	 om	 vanuit	 een	 goede	 liefdes-	 en	
werkrelatie	op	het	punt	te	komen	dat	 je	afscheid	van	elkaar	neemt	
en	een	andere	leraar	aanneemt?	

Ja,	 dat	 kan.	Op	een	 gegeven	ogenblik	 kan	het	 klaar	 zijn.	 En	 tegelijkertijd	
gaat	 de	 relatie	 altijd	 door,	 mits	 er	 geen	 afsluiting	 plaatsvindt.	 Je	 houdt	
dus	 de	 inspiratielijn	 open.	 Als	 je	 weggaat	 en	 je	 sluit	 de	 inspiratielijn	 af,	
dan	ben	je	in	de	problemen.	

Okay,	helder.	Mijn	tweede	vraag	is:	 je	hebt	zelf	een	duidelijk	beeld	
over	de	 relatie	 tussen	 leraar	en	 leerling	en	ook	wat	 je	niet	wilt	 en	
wat	 in	de	Tibetaanse	traditie	wel	gebruikelijk	 is.	Hoe	verhoud	 jij	 je	
dan	tot	een	leraar	die	wel	in	deze	traditie	staat?		

Met	 ambivalentie.	 In	 sommige	 dingen	 kan	 ik	 helemaal	 meegaan	 en	 in	
sommige	 dingen	 dus	 niet.	 En	 naarmate	 ik	 die	 ambivalentie	 beter	 kan	
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dragen	 in	 mijzelf,	 ervaar	 ik	 de	 inspiratielijn	 meer	 helder	 en	 meer	 open.	
Want	die	is	niet	gebonden	aan	cultuur	

En	over	die	ambivalentie	wordt	dan	niet	gecommuniceerd?	

Nou,	 dat	 is	 een	 heel	 verhaal.	 Wij	 hebben	 geprobeerd	 erover	 te	
communiceren	 maar	 op	 enig	 moment	 is	 die	 communicatie	 tot	 stilstand	
gekomen.	En	dan	rest	ons	de	conclusie	dat	het	voor	ons	niet	passend	was	
om	bij	hem	te	zijn.	We	hebben	dus	kenbaar	gemaakt	wat	wij	niet	vonden	
kloppen,	 en	 het	 antwoord	 daarop	 was	 zodanig	 dat	 het	 voor	 ons	 niet	
meer	klopte	om	door	te	gaan.	

Kun	je	iets	vertellen	over	hoe	het	niet	verder	gaan	met	jouw	leraar	
zich	verhoudt	tot	het	punt	van	subjectiveren?		

Je	 kunt	 subjectiveren	 en	 uiteindelijk	 kan	 er	 ook	 gewoon	 iets	 gezegd	
worden.	 Dus	 subjectiveren	 betekent	 niet	 dat	 je	 hele	 waardensysteem	
niet	 meer	 geldig	 zou	 zijn.	 En	 in	 dit	 geval	 ging	 het	 over	 een	
waardensysteem	dat	wij	daar	niet	goed	gepresenteerd	vonden.	Er	was	bij	
ons	dus	geen	boosheid	naar	hem	toe,	maar	wel	 teleurstelling	dat	hij	niet	
achter	 de	 waarden	 stond	 waarvan	 wij	 dachten	 dat	 hij	 die	 onderschreef.	
Op	 basis	 daarvan	 hebben	 wij	 besloten	 dat	 wij	 ons	 pad	 niet	 op	 die	 plek	
wilden	vervolgen.		

Dank	 voor	 je	 antwoord.	 Mijn	 idee	 is	 dat	 wij	 als	 kring	 op	 dit	 punt	
ook	nog	echt	volwassen	moeten	worden.	Als	 lid	van	de	voormalige	
Inspiratiekring	 heb	 ik	 het	 idee	 dat	 we	 met	 het	 subjectiveren	 ook	
fouten	maken.	Ik	zou	daar	graag	meer	helderheid	over	krijgen.	

Dat	 is	 zeker	 nodig.	 Dit	 raakt	 ook	 aan	 de	 noodzaak	 om	 met	 elkaar	
volwassen	 te	 worden.	 En	 dat	 is	 in	 zeker	 zin	 ook	 nieuw	 -in	 onze	 sangha,	
maar	 misschien	 ook	 wel	 breder	 gezien-	 omdat	 de	 meeste	 spirituele	
richtingen	 zich	 in	 een	 oosters	 ‘framework’	 bevinden,	 waarin	
communicatie	sowieso	moeilijker	is.		

Daar	 ben	 ik	 wel	 benieuwd	 naar.	 In	 Amsterdam	 is	 er	 een	
gemeenschap	rond	Hartzema.	Heb	jij	daar	contact	mee?	

Nee,	 want	 wat	 ik	 van	 hem	 gelezen	 heb,	 spreekt	 mij	 niet	 zo	 aan.	 Ik	 zou	
bijvoorbeeld	wel	met	Nico	Tydeman	willen	gaan	praten.		

Het	 heeft	 te	 maken	 met	 je	 voordracht	 en	 ook	 wel	 met	 je	 artikel	
waarin	 je	 uitvoerig	 ingaat	 op	 de	 narcistische	 en	 symbiotische	
lagen.	 Dat	 snap	 ik	 en	 ik	 kan	 het	 hier	 goed	 horen	 en	 tegelijkertijd	
heb	 ik	 het	 gevoel	 dat	 het	 ook	 valt	 onder	 een	 heel	 algemene	
noemer.	En	hoewel	 ik	het	wel	persoonlijk	ervaar,	kan	ik	nog	steeds	
denken	 dat	 ik	 vanuit	 mijn	 specifieke	 achtergrond	 nog	 een	 zekere	
mate	 van	 exclusiviteit	 heb.	 Dus	 wat	 ik	 me	 kan	 voorstellen	 is	 om	
een	 individueel	 intredegesprek	 te	 doen	 waarin	 ik	 mijn	 motieven	
toelicht	maar	waarin	 jij	 ook	 zegt:	 dit	 staat	 jou	 te	 doen.	Nou	dat	 is	
misschien	wat	al	 te	 scherp,	maar	 ik	bedoel	eigenlijk	een	 interactie	
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tussen	 jou	 en	 mij	 waardoor	 het	 algemene	 iets	 meer	 wordt	
toegespitst	op	mijn	persoon.		

Dat	zou	kunnen,	en	het	zou	misschien	ook	goed	zijn,	maar	het	 is	ook	niet	
per	 se	 noodzakelijk.	 Want	 het	 komt	 vanzelf	 tevoorschijn,	 jouw	
individuele	 hang	 up.	Mits	 je	maar,	 en	 daar	 begon	 je	mee,	wilt	 erkennen	
dat	 jij	 net	 zoals	 iedereen	 je	 narcistisch	 en	 symbiotisch	 zult	 verhouden	
met	de	Kring,	met	 de	 Leer	 en	met	mij.	Daar	 is	 geen	ontsnappen	 aan.	Als	
je	dat	wilt	erkennen,	dan	gaat	de	verheldering	daar	vanzelf	plaatsvinden.	
Dan	 hoef	 ik	 dat	 niet	 allemaal	 te	 doen.	Want	 je	 vraagt	 ook	 best	 veel	 aan	
mij.	 Als	 ik	 dat	 met	 iedereen	 zou	 doen,	 zou	 ik	 met	 iedereen	 dat	
confronterende	 gebied	 moeten	 binnengaan.	 Dat	 is	 veel	 gevraagd	 en	 als	
het	 nodig	 is,	 zal	 ik	 het	 doen.	 Maar	 ik	 wil	 het	 niet	 zomaar	 aanbieden,	
want	 dan	 moet	 ik	 als	 het	 ware	 het	 werk	 doen,	 terwijl	 jullie	 het	 werk	
moeten	doen.		

Dat	snap	ik,	en	dat	was	ook	een	beetje	het	brutale	van	mijn	vraag.	

Ja,	 en	 hier	 ben	 ik	 dus	 geen	 therapeut.	 Aan	 een	 therapeut	 zou	 je	 dat	
mogen	 vragen,	 maar	 ik	 heb	 geen	 zin	 om	 mij	 te	 vermoeien.	 Dat	 is	 geen	
luiheid,	 maar	 dat	 is	 precies	 dat	 niet	 in	 beweging	 komen	 waar	 ik	 het	
eerder	over	had.	Dus	hier	heb	je	je	frustratie.	

Dank	je	wel.		

Uit	 je	 verhaal	 heb	 ik	 begrepen	 dat	 er	 veel	 verwacht	 wordt	 van	
iemand	 die	 zich	 committeert	 en	 dat	 jij	 ook	 veel	 verwacht	 van	
jezelf.	 Tegelijkertijd	 ben	 ik	 ook	 een	 soort	 beginner,	 ik	 raak	 daar	
een	 beetje	 van	 in	 de	 war.	 Hoe	 verhoudt	 dit	 zich	 tot	 elkaar?	 Hoe	
weet	ik	wanneer	ik	volwassen	genoeg	ben	om	het	te	kunnen	doen?	

We	 zijn	 om	 te	 beginnen	 allemaal	 niet	 volwassen.	 Dus	 niemand	 gaat	 het	
pad	 volwassen	 aan.	 Ik	 heb	 proberen	 te	 schetsen	 dat	 wij	 eigenlijk	
allemaal	onvolwassen	zijn	en	mede	geleid	worden	door	onvolwassen	pre-
ego	motieven.	 Je	kunt	niet	wachten	 tot	 je	volwassen	bent	voordat	 je	het	
pad	 op	 gaat.	Wat	 je	wel	 kunt	 doen,	 is	 de	 volwassen	 appèls	 voortdurend	
op	 jezelf	afvuren.	Daar	gaat	het	om.	Dat	heb	 ik	geprobeerd	 te	 zeggen	en	
dat	 is	 wat	 ik	 van	 jullie	 verwacht.	 De	 volwassen	 appèls	 creëren	 de	
volwassenheid	 op	 dat	moment.	 Dat	 is	 dus	 niet	 een	 soort	 volwassenheid	
op	 de	 achtergrond,	 die	 je	 inbrengt,	 maar	 het	 manifesteren	 van	
volwassenheid	 op	 dat	moment	 dat	 het	 erom	 gaat.	 Bijvoorbeeld	wanneer	
je	op	je	neemt	om	te	subjectiveren	wat	hier	gebeurt.	Op	het	moment	dat	
je	 dat	 doet,	 laat	 je	 volwassenheid	 zien.	 ‘Ik	 neem	 het	 op	 mij	 om	 me	 te	
blijven	herinneren	dat	 ik	 een	werkrelatie	 heb	met	de	 leraar,	 dus	 dat	 het	
ook	 heel	 ongemakkelijk	 zal	 zijn,	 en	 dat	 bewaar	 ik	 bij	 mezelf’.	 Op	 dat	
moment	manifesteer	je	je	volwassenheid.	

Dat	 snap	 ik.	 Dat	 betekent	 dan	 ook	 dat	 ik	 ten	 volle	moet	 begrijpen	
waaraan	ik	begin.	

Zo	 goed	 mogelijk.	 Daarom	 zei	 ik	 ook	 dat	 je	 beter	 langzaam	 kunt	 gaan.	
Dat	 vind	 ik	 ook	 het	 geniale	 van	 deze	 studiedagen	 en	 dat	 deze	 er	 zijn	
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voordat	 je	 intreedt.	Dan	kun	 je	 je	 informeren,	 kun	 je	 voelen	of	het	 klopt	
en	in	welke	mate	het	wel	of	niet	klopt.	Dat	is	allebei	even	belangrijk.	Het	
is	niet	zo	dat	 je	volwassen	kapitaal	meeneemt,	het	 is	wat	 je	manifesteert	
op	het	moment	dat	het	aan	de	orde	is.	

Ik	 begrijp	 nu	 dat	 ik	 eerst	 ten	 volle	 moet	 willen	 begrijpen	 waar	 ik	
instap	voordat	ik	er	instap.	

Dat	kan	dus	niet.	Er	 is	altijd	onzekerheid.	Je	kent	jezelf	niet	goed,	je	kent	
deze	 situatie	 niet	 goed.	 Dat	wiebelige,	 dat	 je	 eigenlijk	 geen	 grond	 hebt,	
dát	is	het	pad.	

Dank	je	wel.	

En	als	 je	het	 zo	 kunt	 zien,	blijft	 het	 interessant.	Want	als	 je	denkt	dat	 je	
het	 weet,	 zit	 je	 waarschijnlijk	 gevangen	 in	 de	 structuren	 van	 je	 psyche.	
Dan	 heb	 je	 het	 alweer	 geobjectiveerd	 en	 word	 je	 defensief.	 Als	 je	 het	
niet	weet,	ben	je	het	minst	defensief.		

Kun	je	zeggen	dat	iedereen	dit	kan?		

Misschien	kun	je	de	vraag	persoonlijk	maken.	Wat	wil	jij	weten?	

Het	 lezen	 van	 je	 artikel,	 en	 ook	 een	 soort	 terugblik	 op	 hoeveel	
mensen	er	weggegaan	zijn,	roept	bij	mij	op	dat	het	heel	ver	weg	is.	
En	 ik	 vraag	me	 af:	 kun	 je	 hier	 een	 verkeerde	 beslissing	 in	 nemen?	
Is	dit	een	stap	die	iedereen	kan	zetten?	

Ik	denk	dat	het	belangrijk	 is	dat	 je	 langzaam	gaat	en	dat	 je	gaat	zover	als	
je	 wilt	 gaan.	 En	 dat	 je	 echt	 verantwoordelijkheid	 neemt	 voor	 de	
commitment	die	dan	van	 je	gevraagd	wordt.	Dus	als	 je	niet	 te	hard	gaat,	
jezelf	 niet	 gelijk	 overstrekt,	 dan	 denk	 ik	 dat	 dat	 voor	 iedereen	mogelijk	
is.	 In	 het	 onderzoek	 over	 ontwikkeling	 van	 mensen	 op	 het	 pad	 van	
Zijnsoriëntatie	 is	 gebleken	 dat	 er	 geen	 verband	 is	 tussen	 ego-sterkte	 en	
de	 vrucht	 van	 het	 pad.	 Dat	 is	 misschien	 een	 beetje	 apart	 omdat	 je	 zou	
denken	dat	de	mensen	die	goed	 in	hun	vel	 zitten	dat	makkelijker	kunnen	
dan	de	mensen	die	minder	goed	 in	hun	vel	zitten.	Maar	de	verklaring	 ligt	
in	het	feit	dat	volwassenheid	op	het	moment	zelf	wordt	gecreëerd.	En	als	
je	 op	 dit	 moment	 goed	 weet	 wat	 je	 kunt	 doen	 om	 te	 laveren	 in	 het	
krachtenveld	 waarin	 je	 je	 bevindt,	 dan	 is	 het	 dus	 heel	 goed	 mogelijk	 -
zelfs	 al	 heb	 je	 zwakke	 plekken	 in	 jezelf,	 en	 die	 hebben	we	 allemaal-	 	 dit	
pad	 te	 gaan.	 Het	 is	 gebaseerd	 op	 het	 bewaken	 van	 de	 spirituele	 relatie	
en	de	werkrelatie.	En	dat	is	in	de	afgelopen	tijd	ook	gebleken.	

Dank	je	wel.	
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Studiedag 2:  
 
De spirituele groep    7 juni 2014 
 
 
 

3. Overdracht en transmissie in de spirituele 
relatie met de leraar  
 
Hans Knibbe 
 
We hebben een enerverend jaar achter de rug. De inspiratiekring is opgeheven en ook 
in de staf van de school voor Zijnsoriëntatie zijn er ingrijpende veranderingen 
geweest. Al deze bewegingen maken een andere orga- nisatie noodzakelijk. Niet 
alleen van de school, maar ook van de relatie tussen leer, leraar en leerling. In dit 
artikel wil ik uiteenzetten hoe ik die relatie snap, welke psychologische dynamiek vrij 
kan komen tussen de student en de leraar en wat hier volgens mij moet gebeuren. 
Hiermee wil ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en groei van de School en de 
cultuur binnen Zijnsoriëntatie. Het is een belangrijk onderwerp omdat de relatie met 
de leraar in alle dieptepsycholo- gische en spirituele paden als een van de 
belangrijkste voertuigen van het werk beschouwd wordt.  
 
Het inspiratielichaam dat door het samenkomen van de drie juwelen: de leraar, de leer 
en de kring gevormd wordt, is een gevoelige openheid die alleen kan gedijen wanneer 
er onderling liefde en vertrouwen is. Het outacten van negatieve overdracht heeft daar 
een schadelijk effect op en maakt de subtielere aspecten van ons werk onmogelijk. In 
het verleden zijn vaak pijnlijke situaties ontstaan zoals: plotseling vertrek van 
studenten, ventileren van vijandschap en wantrouwen, medestanders daarvoor zoeken 
enzovoort, wat beschadigend heeft gewerkt naar alle betrokkenen.  
De leraren en studenten zijn inmiddels ervaren en wijs genoeg om te beseffen dat we 
nooit een ideale situatie kunnen creëren en dat we dus ook altijd gekwetst zullen 
worden door elkaar. Maar omdat we op zulke subtiele niveaus werken waarbij we 
onze pantsering afleggen, is het cruciaal dat we extra veiligheidsmaatregelen 
ontwerpen om de schade die door het uitacten van negativiteit ontstaat zoveel 
mogelijk te bepreken. Dat is geen luxe maar noodzaak als we de spirituele 
communicatie belangrijk vinden en willen bewaken. 
De nieuwe Zijnskring heeft dit onderwerp meteen hoog op haar agenda gezet en heeft 
een commissie gevormd die nadenkt over de manieren waarop de negatieve 
overdracht beter herkend en gehanteerd kan worden. Ook organiseert de Zijnskring 
voortaan ieder jaar een aantal studiedagen rond thema’s als negativiteit, spirituele 
cultuur en de omgang met de drie juwelen.  
Met dit artikel wil ik een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de know 
how op dit gebied en met name aan de ontwikkeling van een rijpe, verantwoordelijke 
cultuur van omgaan met elkaar. Dit onderwerp beslaat een enorm gebied, daar kun je 
gemakkelijk een dik boek over schrijven. Dit artikel is dan ook slechts een aanzet, een 
schets, en heeft niet de pretentie om compleet te zijn. Ik zie het als een discussiestuk.  
 
                                                                                                                   
Het gevaar van de intense spirituele relatie  
Als je het Zijnsgeoriënteerde pad loopt komt alles van jou in het licht te staan. We 
kijken naar je psychologische patronen, je manier van leven en we spreken de vrije 
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dimensie en de Spirit in je aan. Deze totaalbenadering brengt het teruggetrokken zelf 
gemakkelijk tot leven: eindelijk word ik in mijn totaliteit gezien en is er plek voor mij. 
Maar deze positieve overdracht heeft de negatieve overdracht in zijn kielzog: de 
ander ziet me weer niet; wil mijn eigenheid vernietigen. En deze zal vroeger of later 
zijn kop opsteken en er mogelijk toe leiden dat de relatie wordt vernietigd. Ik geloof 
dat de meeste studenten onderschatten hoezeer zij vanuit overdracht relateren aan 
Zijnsoriëntatie en hoe destructief dat voor henzelf, de leraar en de kring om hen heen 
kan zijn. Wanneer je de kracht van overdracht onderschat, neem je op de momenten 
dat het erop aankomt meestal geen verantwoordelijkheid voor de negativiteit die je als 
student ervaart. Dan richt je deze naar de leraar en/of de groep en beschuldigt hen van 
de agressie die je als student zelf in je geest genereert.  
In de boeddhistische vajrayana traditie wordt voortdurend gewaarschuwd om de hoge 
leer niet te geven aan studenten die daar niet rijp voor zijn. Dat is slecht voor de 
student die onzeker kan worden en zijn morele kompas kan verliezen. Maar met name 
risicovol voor de leraar, kring en leer, vanwege de intense negativiteit die kan 
vrijkomen in het openingsproces.  
Ik geloof niet dat we in Zijnsoriëntatie met dezelfde intensiteit en diepgang de 
spirituele connectie aangaan als gebruikelijk is in vajrayana. Maar ik moet constateren 
dat er inderdaad vaak grote emotionele schade wordt veroorzaakt door de niet 
toegeëigende agressie van studenten.  
  
In het artikel worden de volgende drie onderdelen besproken: 
• De verschillende niveaus van de relatie van de student met de leraar, van pre-ego 

tot trans-egoxii  
• Hoe de trans-ego openingen de pre-ego dynamiek aanwakkeren 
• Waarom het zo moeilijk is voor de pre-ego defensiestructuur om de eigen agressie 

te herkennen en toe te eigenen  
 
 
DE VERSCHILLENDE NIVEAUS VAN DE STUDENT-LERAAR RELATIE  
 
Een bekende zijnsgeoriënteerde spreuk is: Eerst het liefje en dan het werk. Dat wil 
zeggen, Zijnsoriëntatie is in de eerste plaats verticaal georiënteerd: allereerst gaat het 
om de herkenning van Spirit-essentie en de onbelemmerde openheid van Zijn. Dat is 
de herinnering van je grote liefje, van datgene wat belangrijker is dan wat dan ook. 
Vanuit de openheid en helderheid die daardoor ontstaat kan je – nu zonder 
neurotische veranderdrift – een passend antwoord ontwikkelen op de uitdagingen 
waarvoor je je gesteld ziet. Het werk is dus pas mogelijk nadat de ik-kramp oriëntatie 
is losgelaten. Het commitment van leraar en student dient dus in de eerste plaats 
spiritueel te zijn, verticaal, onthecht, devotioneel toegewend te zijn. Alleen met deze 
intentie komt het horizontaal gerichte ‘werk’ in het juiste perspectief en krijgt het de 
juiste plaats.  
Hoe helder en inspirerend dit uitgangspunt ook is, het vraagt heel veel van alle 
partijen om dit te herinneren. De meeste studenten hebben aanvankelijk deze 
motivatie niet of nauwelijks en maken zich dit al doende eigen. Vooral als er stress is, 
acuut lijden, of als de dwingende dynamiek van de symbiotische en narcistische lagen 
van de psyche actief wordt, is het vaak heel moeilijk om hieraan trouw te blijven.  
Bovendien is de psyche een gelaagde structuur: aan de oppervlakte kan je de hoogste 
motivatie hebben, terwijl onder de oppervlakte zich vaak ongemerkt onbewuste 
motieven meester van de situatie hebben gemaakt.  
De gelaagdheid van de psyche betekent dus ook dat je niet één relatie met de leraar en 
de leer hebt, maar dat iedere laag in je zijn eigen verbinding daarmee creëert. Er zijn 
tegelijkertijd tenminste vier niveaus waarop je je verhoudt met het aanbod: het pre-
ego niveau, het ego niveau, het Spirit niveau en het non-duale niveau.                
 
Eerste niveau: kinderlijke afhankelijkheid en wens tot verlossing  
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In je psychologische ontwikkeling heb je geleerd om je te identificeren met een min 
of meer coherent zelfbeeld van waaruit je de sociale wereld benadert. Het geheel van 
je objectrelaties: de representaties van jezelf, van de ander en de verwachtingen over 
wat er kan gebeuren, creëert je werkelijkheidsbeleving. Dat is de wereld waarin je 
jezelf denkt, het 'huis van de ouders'. Wanneer je vanuit deze identificatie met een 
‘zelf’ in aanraking komt met Zijnsoriëntatie, of welk ander pad of therapie ook, zul je 
het aanbod benaderen als een element van of variatie op de jou bekende 
psychologische wereld. Je herhaalt, zonder het in de gaten te hebben, jouw verleden 
hiermee. Zelfs al voelt het volkomen nieuw.  
Je zelfgevoel is ‘geboren’ in relatie met je ouders toen je nog volkomen afhankelijk 
van hen was. De grond van je zelfgevoel is daarom ‘symbiotisch’, dat wil zeggen 
gericht op voeding en veilige inbedding bij een machtige voedende ander. Zodra je je 
tot een ‘historisch zelf’ denkt, hercreëer je daarmee automatisch de aanname dat je 
symbiotisch afhankelijk bent van de omgeving.  
Deze basisaanname: de omgeving moet mij voeden en ‘rijkdom’ ligt buiten me, leidt 
tot de hongerige, angstige onvoldaanheid die je conventionele staat kenmerkt. 
Vanuit de basis-conditie van bijna complete afhankelijkheid, waarin ook nog weinig 
differentiatie tussen ‘zelf’ en ‘ander’ is, ontwikkel je als kind, al doende, spelend en 
fantaserend het gevoel van competentie, grenzen en ‘eigen wil’. Dat vormt de basis 
voor je zelfbeeld, dat in deze fase nog kwetsbaar en onrealistisch is. Dit is de 
narcistische fase van de ontwikkeling. De (schijnbare) zelfstandigheid van de 
narcistische positie, zelf doen, is gebaseerd op de afweer van de onmetelijke 
afhankelijkheid in de symbiotische grondstructuur van de psyche. De narcistische 
positie is daarom een gesloten en defensieve wijze van zijn: de altijd aanwezige en 
onoplosbare afhankelijkheid moet daarin afgeweerd worden. Er wordt een irreële en 
daardoor kwetsbare illusie van zelfstandigheid gecreëerd.  
 
Voor een gezonde ontwikkeling van deze structuren is een goede spiegeling van je 
omgeving nodig. Dit maakt je bewust van jezelf, je motieven, patronen en effect op 
anderen. Een psychologisch arme omgeving in je jeugd heeft tot gevolg dat grote 
delen van je gevoelsleven niet bewust geworden zijn en je daardoor gevangen houden 
in een onbewuste versmelting en identificatie met de vroege symbiotische en 
narcistische fases van ontwikkeling. Het gevolg daarvan is dat je sociaal en 
emotioneel gehandicapt bent, omdat je geen volwassen positie kunt innemen in je 
huidige relaties. Je zult onwillekeurig en onvermijdelijk de huidige sociale relaties 
beschouwen als objecten voor jouw symbiotische en narcistische behoeftes. Daarmee 
maak je jezelf afhankelijker dan je bent en de ander machtiger dan hij is. Dat leeft niet 
gemakkelijk en zal je onrustig en angstig maken. Je zult allerlei defensies opwerpen 
tegen dit ongemak: onderdrukken, afsplitsen, veilige havens opzoeken, jezelf onder de 
hoede van God of een guru plaatsen enzovoort. Iedereen die ik ken heeft deze 
onvolkomenheid, dit ongemak en deze onrust bij zich.  
De meeste studenten die bij de school aankloppen doen dat omdat ze lijden aan hun 
psychologische handicap. Ze hopen dat Zijnsoriëntatie hen kan helpen om dit lijden 
op te lossen. En inderdaad heeft Zijnsoriëntatie die potentie in zich, maar de oplossing 
ligt in een andere hoek dan waar de student die zoekt.  
Vanuit onbewuste identificatie met de symbiotische en narcistische delen in hun 
psyche, zoeken de studenten bij Zijnsoriëntatie datgene wat ze vroeger gemist hebben. 
Zoals liefde, zorg, erbij horen, voeding, erkenning, aanmoediging en ‘gezien worden’. 
En hopen ze dus dat Zijnsoriëntatie de rol van de goede moeder/vader op zich neemt. 
Het zijnsgeoriënteerde aanbod wordt zo onwillekeurig en onvermijdelijk ‘omlaag 
vertaald’ als bevestiging, voeding en steun voor hun psychologische zelf.  
Maar Zijnsoriëntatie is niet gericht op voeding en bevestiging van de zelfstructuur, 
maar op het blootleggen van het illusoire karakter daarvan. In de poging de 
zelfstructuur zichtbaar te maken biedt Zijnsoriëntatie weliswaar allerlei veilige en 
contactvolle psychologische onderzoekssituaties aan die onvermijdelijk opgevat 
zullen worden als voeding (symbiotisch) en bevestiging (narcistisch) van het zelf. 
Maar die zijn juist bedoeld om dat zelf en zijn wereld te ontmaskeren en los te laten. 
En omdat in Zijnsoriëntatie belangrijke vaardigheden geleerd worden kan het aanbod 
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benaderd worden vanuit een strategische en narcistische motivatie die het ‘ik’ 
versterkt in plaats van transparant maakt. De kwaliteiten die vrijkomen door het werk 
kunnen makkelijk beschouwd worden als het succes van het historisch ‘ik’ en de 
identificatie daarmee verdiepen.  
Al met al is het heel gemakkelijk en realistisch gesproken onvermijdelijk dat de 
student het zijnsgeoriënteerde aanbod in zijn eigen duale optiek binnentrekt als 
antwoord op zijn psychologische groeibehoefte.  

Laten we dus realistisch zijn  
We kunnen wel vinden dat we het spirituele aanbod niet moeten inzetten voor 
symbiotische en narcistische motieven, maar daarmee creëren we een onwerkbaar 
ideaal, wat alleen maar tot splitsingen zal leiden.  
Het is verstandig voor zowel de student als de leraar om het pad vanuit een 
realistische basis aan te gaan. Dus het zijnsgeoriënteerde aanbod is niet bedoeld voor 
de verrijking van het 'huis van de ouders', maar zal daar wel in binnengetrokken 
worden. Laten we dat als gegeven benaderen en hier vanuit ons bewustzijnswerk doen 
waarin we dat kunnen doorzien en loslaten. 
Een ander noodzakelijk realisme betreft de volmondige erkenning door de student van 
zijn lijden en beperking. Pas als hij dat erkent en zijn behoefte aan hulp, steun en 
leiding durft te ervaren, kan hij zich voldoende openstellen voor het aanbod. Pas dan 
wil hij leren en met het ongemak van het pad omgaan.  
Al met al vindt het zijnsgeoriënteerde werk dus plaats in de dynamische spanning 
tussen de op armoedebewustzijn gebaseerde groei- en verlossingsbehoefte van de 
student en de rijkdombewustzijn-boodschap van Zijnsoriëntatie. Dat is analoog aan 
het spanningsveld tussen de verlichte grond van je geest enerzijds en je psyche-kramp 
anderzijds. Tussen deze polen van je wezen beweegt de communicatieve stroom van 
je Spirit.  
Wanneer een van de polen ontkend wordt, verlichting of lijden, is er doodsheid en 
stagnatie.   
Dus heten we de student van harte welkom met zijn lijden en zijn groeimotivatie. We 
nodigen hem uit om deel te nemen aan de communicatieve stroom tussen verlichting 
en verkramping. We vragen aan hem om zich naar de spirit, en de aanwijzingen van 
de leraar, te richten om zo de jacobsladderxiii op te gaan. De leraar probeert aan te 
sluiten bij de belevingswereld van de student en gaat daarmee de jacobsladder af. In 
dit communicatieve spel vindt de spirituele uitwisseling plaats. Hierin zullen de 
splitsingen en defensies oplossen en kan verlichting manifesteren in en als de psyche.  

De leraar als voeder en steunbieder  
Wanneer de leraar dienstbaar gemaakt wordt aan de behoeftes die vanuit het 
historisch zelf gegenereerd worden, krijgt hij automatisch de status van ‘voeder’ in de 
geest van de student. Daarmee worden de kinderlijke patronen van omgang met de 
voedende ander geactiveerd en bevindt hij zich dus in de symbiotische en narcistische 
regionen van de psyche.  
De positieve overdracht: de appreciatie van de leraar, de warme gevoelens en 
bewondering, hangen af van de mate waarin de student zich gered, gezien en geliefd 
voelt en de leraar aan jouw ideaalbeelden beantwoordt.. De negatieve overdracht: de 
kwaadheid en teleurstelling en wantrouwen naar de leraar, steken de kop op als zijn 
groei-motieven gefrustreerd worden en de leraar de negatieve pool in zijn geest gaat 
innemen: degene die hij juist in de afgrond helpt, de verkeerde kant op wijst en 
verwerpt c.q. de slechte vader/moeder wordt. 
Mijn ervaring door de jaren heen is dat er in de loop van de relatie hogere niveaus van 
motivatie en samenwerking mogelijk worden. Maar dat deze afhankelijke grondlaag, 
met daarin de symbiotische en narcistische verlangens, altijd aanwezig blijft en dus 
nooit overwonnen of achtergelaten kan worden. En dat daarmee de student en de 
leraar er altijd bedacht op moeten zijn dat intense angst, wantrouwen, minachting of 
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haat (de rugkant van afhankelijkheid) de kop kan opsteken. Wanneer deze uitgeleefd 
worden zullen ze de positieve kwaliteiten die zich in de hogere vormen van 
samenwerken hebben kunnen ontwikkelen, zoals vertrouwen, respect, 
fijngevoeligheid en spirituele communicatie, beschadigen en vaak zelfs vernietigen. 
Dit zijn emotionele rampen waaraan iedereen lijdt: de leraar, de student en de 
medestudenten.  

Tweede niveau: de volwassen werkrelatie en de existentieel-
tragische positie 
Een van de boodschappen die je al gauw zal krijgen van de zijnsgeoriënteerde leraar 
is dat je er niet op moet rekenen dat hij je verleden kan herstellen of je psyche zomaar 
kan verbeteren. Het gaat er juist om, de lege plekken te herkennen en toe te eigenen: 
de acceptatie van verlies.  
Ook ga je herkennen dat je pogingen om vaardigheden aan je zelf toe te voegen je 
gevangen houden in het strategisch zelf en dat je in die mentaliteit steeds opnieuw het 
teruggetrokken zelf her-installeert. Het volledig erkennen van het failliet van je 
poging om aan de hel van je verleden te ontsnappen noem ik tegenwoordig ‘de 
existentieel-tragische positie’.  
Het is een existentiële positie omdat je, als je de ‘ramp’ waar laat zijn, dieper rust dan 
de sociale hechtrelaties. Je bent in een Zijnsruimte waarin je de eenzaamheid van 
jouw onoplosbare alleen-zijn ervaart, accepteert en apprecieert. Hierin is jouw 
inherente waardigheid en evenwichtigheid te vinden. De eenzaamheid hiervan is zeer 
bedreigend voor de psyche, die immers het zeker stellen van hechtingen, symbiose, 
als grondtoon heeft. Het vraagt daarom veel werk om deze plek te herkennen en er 
blijvend in te rusten. Het heeft een tragisch aspect omdat je de onoplosbare pijn voelt 
over wat er zich niet heeft kunnen ontwikkelen in jouw psyche als gevolg van de 
tekorten en geweld in je jeugd. Je bent gehandicapt en beschadigd, althans binnen de 
structuur van je psyche. De acceptatie van dit tragische lot brengt je thuis en opent je 
hart. 
Als je vertrouwd raakt met de existentieel-tragische positie verandert jouw motivatie 
op het pad en de relatie met de leraar. De naïeve insteek: de hoop op verlossing, 
zelfverbetering en groei, zal vervangen worden door een hogere motivatie: zelfkennis, 
verlangen naar waarachtigheid en het laten voortduren van de schoonheid van de 
natuurlijke staat die je al doende hebt leren kennen. 

De leraar als spiegel, gids en voorbeeld  
De leraar is nu niet langer degene die in dienst staat van jouw behoefte aan succes, 
maar die je helpt om de aannames waarmee je je verkrampte zelf en wereld creëert, 
zichtbaar te maken en je aanmoedigt die los te laten. Hij is een spiegel, een goede 
gids, iemand die wijs en betrouwbaar is omdat hij jou op dit pad is voorgegaan. Er 
ontwikkelt zich een samenwerkingsrelatie: je werkt samen met de leraar om helderder 
en vrijer te worden. De appreciatie en warmte die hier ontstaat, is niet kinderlijk 
afhankelijk gekleurd zoals bij het eerste niveau, maar heeft een volwassen en 
realistische basis: je waardeert de vaardigheid, integriteit en betrokkenheid van de 
leraar. Je neemt op volwassen wijze de rol van student waarin je begrijpt dat jouw 
volmondige erkenning van student-zijn een vitaal onderdeel van de werkrelatie is. Je 
ervaart dat niet als een narcistische krenking: ik ben ‘maar’ student, maar integendeel 
als een verdieping van je volwassenheid.  
Het doel van de samenwerking ligt niet in verlossing en verbetering, maar in 
zelfkennis en spirituele toewending. De existentieel-tragische condities van lijden, 
verlies en leegte worden niet langer vermeden maar herkend als de vruchtbare 
gebieden waar de communicatie tussen verlichting en psyche kan plaatsvinden. De 
leraar mag chirurg zijn die doorsnijdt naar de plekken die vermeden worden, de 
pseudo-veiligheid mag doorbroken worden. Je hebt ook minder behoefte om de leraar 
te vrijwaren van negatieve gevoelens, in niveau 1 is dat moeilijker omdat de relatie 
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kinderlijker en dus zwart-witter is. Kortom: ambivalentie naar de leraar is mogelijk en 
ondermijnt de werkrelatie niet. We hebben in de school een aantal principes 
ontwikkeld die deze volwassen werkrelatie ondersteunen:  
• Volwassen afhankelijkheid erkennen 
• Je rol innemen  
• Het belang van commitment en afspraken  
• De meditatiedisciplines van het pad aannemen  
• Je verantwoordelijk maken voor het grotere geheel  
 
Het werk vind niet alleen plaats aan de kant van de student. Ook de trainers en leraren 
werken hard aan zichzelf om zich bewust te worden van hun ‘tegenoverdracht’ 
reacties. In de supervisies is dat bijna altijd het belangrijkste onderwerp. Ook de leraar 
moet dan de val maken in zijn eigen leegte en zich verzoenen met zijn tragisch 
existentiële positie. Pas als de leraar dat kan is hij weer in staat om de student te ‘zien’ 
en wordt daarmee ook vaak moeiteloos duidelijk wat er gedaan kan worden.  
Voor beiden is het dus een werksituatie, maar de rollen zijn wel heel verschillend en 
moeten elkaar dan ook gegeven worden. De leraar geeft de student de studentrol, 
maar andersom moet de student de leraar de leraarrol geven. Deze rol erkenning 
wordt altijd verlaten zodra er negatieve overdracht is. (daar kun je negatieve 
overdracht dus ook aan herkennen) 
Cruciaal is dat de student ziet dat hij zich in een werkrelatie begeeft met de leraar, 
waarin hij de leraar de rol geeft van degene die hem helpt om vrij te worden. Deze 
herinnering aan rolverdeling en volwassen werkrelatie wordt op nuchter, realistisch 
ego-niveau gedaan en is daardoor bestand tegen de veranderlijke 
overdrachtsstemmingen die vanuit de pre-ego lagen onvermijdelijk tevoorschijn 
komen. Mijn stelling is dat het succes van het openingsproces op het pad van 
Zijnsoriëntatie afhangt van de mate waarin de student zich dit realisme eigen maakt 
en zichzelf weet te herinneren aan deze volwassen werkrelatie met de leraar.  

Derde niveau: Spirit transmissie en transformatie  
Al vanaf het begin op het zijnsgeoriënteerde pad wordt de Spirit-dimensie in je 
aangesproken door meditatie, visualisatie, mantra zingen, meditatie-in-beweging, en 
de wijze-van-zijn van de leraar. Het kanaal naar de Spirit wordt daardoor opener en 
raakt vanzelf geassocieerd met de zijnsgeoriënteerde leraar en leer. De gedachte aan 
de leraar stimuleert de Spirit, en andersom is in Spiritafstemming op de Gestalte, of 
Zijnsouders regelmatig de presentie van de leraar voelbaar. De leraar en inspiratie 
gaan in zekere mate samenvallen, zonder dat hier een symbiotische 
verlossingstendens of volwassen samenwerkingsintentie aan ten grondslag ligt. Deze 
connectie ontstaat door het herhaaldelijk samenkomen van Inspiratie en het concrete 
fysieke contact met de leraar. Ze raken aan elkaar gekoppeld. Dit lijkt op het simpele, 
biologische principe van conditionering of gewenning. Maar de Spirit beweegt zich in 
een andere dimensie dan die van de biologische wetmatigheden en maakt het daarmee 
mogelijk dat de Spiritconnectie een tijdloze, locatie-loze en volkomen pure kwaliteit 
gaat krijgen.  
De connectie kan zich voorbij de communicatie van historisch-zelf-naar-Spirit (eerste 
perspectief) ontwikkelen tot een Spirit-naar-Spirit verbinding (tweede perspectief). 
Dit betekent overigens niet dat die eerste perspectief communicatie van een mindere 
orde is, ze is een noodzakelijk fundament. Pas als je je als ‘historisch ik’ kunt en wilt 
openen voor de Spirit, kun je een tweede perspectief verbinding ontwikkelen waarin 
jouw psyche niet afgesplitst wordt. 
Hoe verfijnder en puurder de Spirit-communicatie tussen jou en de leraar is, hoe 
minder je er behoefte aan zult hebben je Spirit-ervaringen tot iets narcistisch en 
particuliers te maken. En hoe meer je gaat herkennen dat je Spirit een ‘gebaar in 
relatie is’, namelijk liefde naar de inspirator en compassie naar verwarring. In deze 
relationele openheid bloeit je Spirit en krijgt het een warm hart. 
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Dankbaarheid en liefde komen vanzelf op als je aan de leraar denkt, omdat de leraar je 
je Spiritaard en daarmee je Rijkdom heeft getoond. Deze interne representatie van de 
leraar als Spiritsymbool staat buiten het gewoel en de behoefteschema’s van de 
psyche, en vertoeft in de tijdloze lichtende dimensie van de Spirit. Je Spirit herkent 
dat en raakt daar op muzisch-minnende wijze mee verbonden.  
Zelfs wanneer de relatie met de leraar voornamelijk op dit niveau gesitueerd is dan 
nog zijn de interne representaties van de leraar op niveau 1 en 2 intact en actief. Bij 
momenten zal je in niveau 3 de leraar in de rol van steungever en verlosser plaatsen. 
Op andere momenten zal je met de leraar een volwassen werkrelatie aangaan zoals in 
niveau 2.  
De Spirit-naar-Spirit-verbinding kan pas goed functioneren als je je volledig inbrengt 
in de relatie met de leraar. Hij engageert zich met alle lagen van je wezen en dat 
betekent dus dat je al je gevoelens op pre-ego niveau, wantrouwen, negativiteit, 
behoeftes en verlangens, idealiseringen en verliefdheden, zoveel mogelijk vrij laat 
komen. En dus je super-ego en seks-angst trotseert. Op ego-niveau bewaar je je 
afspraken, houd je je aan de afgesproken disciplines en herinner je je de werkrelatie 
en je rol daarin. Je accepteert dat je armoede-programmatuur gefrustreerd raakt in het 
contact met de leraar en slikt je teleurstellingen als het existentiële medicijn tegen 
onbewuste gebondenheid.  
Je openbaart jezelf zo compleet mogelijk aan het licht van het geïnspireerde 
samenzijn. Daarin ontspant de kramp van de psyche en kunnen de 'niet herkende 
boeddhakwaliteiten' van de psyche-elementen gaan stralen. Dat is een vreugdevol, 
maar ook vaak intens en ontmantelend proces. Dit is alleen mogelijk wanneer er 
voldoende concrete, lijfelijke ontmoetingen met de leraar zijn en wanneer je op een 
stabiele manier toegewijd bent.  
De samenwerkingsrelatie met de leraar (niveau 2) vormt de basis van deze subtielere 
connectie. Als die ontbreekt, en dat is vaak het geval, wordt de voelbare spirituele 
atmosfeer brandstof voor pre-ego idealisering (narcisme) en symbiotische hechting.  

Vierde niveau: verlicht samen-zijn  
Wanneer je de ik-kramp compleet hebt losgelaten rust je in de voorvormelijke 
openheid van je geest, het naakte gewaarzijn. In dit niet-iemand-zijn is de leraar niet 
langer iemand buiten jezelf. Voor alle duidelijkheid: dit is iets anders dan versmelting 
of Spiritverbinding. Daar is nog een ik-centrum actief wat zich verbindt met iets 
anders. In het non-duale perspectief is er geen ik-centrum meer en toont alles zich als 
een spel van non-duaal Gewaarzijn zelf.  
Hier houdt de leraar op om leraar voor jou te zijn. Hij kan jou niet meer begeleiden, 
onderrichten, katalyseren, niets meer geven. Het is klaar.  
Maar het is tegelijkertijd wel diep vervullend en verblijdend om zo samen te zijn. Je 
zal graag in de buurt van de leraar willen zijn omdat hij je helpt herinneren wie je in 
wezen bent. En het blijft altijd aan de orde om hieraan te wennen en opkomende 
verwarringen door te werken.  
Deze fase is alleen mogelijk als je een goede werkrelatie hebt met de leraar, en een 
verbinding ervaart op Spirit-niveau. Anders gezegd: alleen als er volwassenheid en 
liefde aanwezig zijn in het samenzijn, kan de ontmoeting van de geesten plaatsvinden.  

Samenvattend  
• In de relatie tot de zijnsgeoriënteerde leraar zullen de pre-ego, ego, Spirit en non-

duale dimensie vanaf het begin aanwezig zijn en aangesproken worden.  
• Er is pas sprake van een realistische samenwerkingsrelatie tussen student en leraar 

wanneer beiden erkennen dat al deze lagen of dimensies aanwezig zijn en 
verwelkomen in hun samenzijn.  

• Het identificatiepunt van de student zal in het begin van het pad bijna altijd liggen 
in de pre-ego gedrevenheid om het lijden op te lossen en succesvol te worden. Dat 
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wordt gewaardeerd als een passend beginpunt van het pad en als de brandstof van 
verlichting. 

• De student kan leren om het samenzijn vanuit hogere optieken aan te gaan, deze 
leerweg kan men zelfs als de definitie van het pad beschouwen. Het samenzijn 
vanuit hogere optiek elimineert de lagere optieken echter niet. Die blijven altijd 
een rol spelen.  

• Het succes van het pad hangt af van de kwaliteit van de volwassen 
samenwerkingsrelatie. Pas als deze stabiel is kunnen de hogere niveaus vrucht 
gaan dragen in de persoon.  

• De communicatie op Spirit-niveau (van devotie vanuit het historische zelfbeeld tot 
Spirit-Spirit niveau) is de basis voor de ‘ontmoeting van geesten’ op non-duaal 
niveau.  

 
Trans-ego kwaliteiten stimuleren pre-ego dynamiek  
 
Zijnsoriëntatie spreekt zijnswijzen aan die ruimer en intenser zijn dan waar je aan 
gewend bent. Dat brengt de grenzen van je conventionele leefwereld in beeld. Die 
grenzen herbergen de primitiefste lagen van psychologische ontwikkeling. De grenzen 
komen niet alleen aan het licht, ze worden ook subtiel aangeraakt door de 
Spiritstraling en vallen soms zelfs helemaal weg in de non-duale realisaties. In dit 
openingsproces komen deze grenzen tot leven en beginnen ze zich te manifesteren in 
je gevoelsleven. Hoe groter de spirituele opening, hoe meer de primitieve tendensen 
van je grenzen in je wakker worden. Het ‘monster’ dat in het grensgebied ingevroren 
was komt vrij. 
  
De grenzen van onze conventionele leefwereld 
 
Wij leven in de leefwereld die ons door onze opvoeding is meegegeven: het 'huis van 
de ouders' . Die leefwereld heeft een grens (ook al realiseren we ons dat normaal 
gesproken niet). Buiten die grens ligt een ruimte die we vrezen omdat deze is beladen 
is met kinderlijke angsten.  
De grens is een contractie, een inkrimping op alle niveaus van ons wezen. We 
verkleinen onze geest, energie en lichaam om de vijandige buitenwereld niet meer te 
hoeven voelen en nestelen ons in de verkleinde beperkte ruimte van het 'huis van de 
ouders'.  
Wij kunnen ons niet meer ontwikkelen in de grensgebieden, want daarvan zijn we ons 
niet bewust. We ‘bewonen’ de grens zogezegd niet meer, het leven staat daar stil en is 
bevroren en onontwikkeld.  
De ontwikkeling die we in het 'huis van de ouders' ondertussen wèl kunnen 
meemaken kan niet doordringen tot de grensgebieden. Het blijft een permanent 
onderontwikkeld, achtergebleven gebied in ons.  
Wanneer coaching, therapie of mindfullness training zich uitsluitend tot ontwikkeling 
van ego-functies beperkt, is er weinig stimulering van de grensgebieden en zal de 
student weinig ‘pre-ego infectie’ oplopen. Allemaal prima, keurig en nuttig.  
Er zijn ook mensen voor wie het niet lukt om een bevredigend conventioneel leven te 
lijden. Dat zijn de ‘misfits’, degenen die zich niet thuis voelden in de beperkingen van 
het 'huis van de ouders'. Ze konden zich daar niet mee verbinden, waardoor grote 
delen van hen buiten de ‘normale’ conventionele kaders functioneren. Dat maakt hen 
kwetsbaar neurotisch, maar ook vaak creatief, origineel, gepassioneerd, spiritueel en 
eigenzinnig. Voor dit soort mensen is Zijnsoriëntatie een aantrekkelijk aanbod en 
inderdaad vinden we veel van dit soort studenten op de school voor Zijnsoriëntatie.  
Dat betekent ook dat deze studenten een relatief groot deel van hun psyche niet 
hebben kunnen ontwikkelen in relatie met de omgeving. Ze hebben een omvangrijk 
grensgebied waar primitieve krachten heersen. Ze moeten dus intekenen op een 
heftige reis over wilde wateren. Het monster dat ingevroren was in de grensgebieden 
komt vrij.  
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Het vierkoppige monster  
 
Het ‘monster’ dat in de grensgebieden sluimert heeft tenminste vier koppen: 
• De wens op te gaan in de voedende ander (symbiose) 
• De wens in je eigenheid gezien te worden (narcisme) 
• Verzengende haat naar de ‘slechte ouder’ 
• Zelf-haat/slecht zelf 
Het is natuurlijk maar een beeld, we zouden ook kunnen zeggen dat het een 
tweekoppig monster is met een symbiotische en een narcistische kop die een 
positieve, zoete voorkant heeft een verslindende hatelijke achterkant. 
Je kunt niet kiezen, als je het monster op één van zijn koppen kriebelt, steekt het zijn 
drie andere koppen ook omhoog. Als je bijvoorbeeld het aanbod symbiotisch toevoegt 
aan je ‘ik’, stimuleer je tegelijkertijd je narcistische isolement en je haat naar de 
wereld en jezelf.  
Hoe dan ook, je zult meer emotionele disbalans gaan ervaren. Het monster neemt het 
toneel bij tijden over, je lijkt dan verder van huis dan ooit.  

De affiniteit tussen pre-ego en trans-ego  
Behalve dat de trans-ego ruimte de grensgebieden van het 'huis van de ouders' 
aanraakt en tot leven brengt, is er nog een dynamiek gaande die de pre-ego lagen 
wakker maakt. Zowel trans-ego als pre-ego functioneren buiten de conventionele 
ruimte. Trans-ego en pre-ego lijken op het eerste gezicht daarom veel op elkaar en 
worden vaak met elkaar verward. Kort gezegd: symbiose lijkt op de trans-ego staat 
van in-verbinding-zijn en narcistische grandiositeit lijkt op de glorieuze Spirit staten.  
Bovendien kunnen pre-ego staten vrij makkelijk overgaan naar Spirit realisaties (als je 
dit zijnsgeoriënteerd begeleidt), en andersom kan spirituele openheid makkelijk 
‘omlaag vertaald’ worden tot pre-ego walhalla staten. De overeenkomst is dat in beide 
gevallen de beperking van de conventionele ruimte afwezig is. Beide hebben een 
stromend, enigszins wild karakter, want ze zijn nog niet getemd en ingeperkt door de 
conventionele kaders.  
Dat betekent dat studenten die grote gebieden hebben die nog niet ‘gecultiveerd’ zijn 
en dus enigszins ‘wild’ symbiotisch en narcistisch zijn, vaak heel goed kunnen 
resoneren met trans-ego spiritkwaliteiten. Ze hebben daar een affiniteit mee en 
begrijpen op niet-mentale wijze waar het over gaat. Ze hebben daarin aanvankelijk 
een voorsprong op de student die een groter conventioneel leefgebied heeft en weinig 
‘wilde natuur’ meer over heeft.  
Maar die aanvankelijke voorsprong op meer compacte en uitgebalanceerde structuren 
slaat gemakkelijk om in een nadeel: er is veel meer positieve en negatieve overdracht 
dynamiek, die uiteindelijk de spirituele relatie kan vernietigen.  

Verwarring trans-ego met symbiose  
De trans-ego overstijging van rigide begrenzing lijkt op symbiotisch gebrek aan 
grenzen in die zin dat er geen vormvast ik-centrum gecreëerd wordt en er 
ononderbroken, gevoelvolle verbinding ervaren wordt.  
Het is volstrekt anders dan symbiose in de zin dat er in de trans-ego staat geen 
libidineuze investering gedaan wordt in een object van versmelting. Je bent niet 
ergens mee verbonden, alles is met alles verbonden, zonder enige voorkeur of 
onderscheid.  
De trans-ego verbinding kan daarom niet bedreigd of aangetast worden door 
zogenaamd storende elementen. Terwijl de symbiotische versmelting altijd een rigide 
binnen-buitengrens kent en er dus ook intense agressie en angst vrijkomt als die grens 
overschreden wordt. 
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Symbiose lijkt op trans-ego overstijging van grenzen in zijn vermogen om gevoelig 
afgestemd te zijn. Het zelf is nog niet uitgekristalliseerd en verbindt zich via zijn 
gevoelige buikkant met het object van versmelting. In die grenzeloosheid kan het de 
staat van de ander feilloos aanvoelen en zich daar schijnbaar weerstand-loos naar 
voegen. Als symbiotische student schitter je dan ook vaak in de eerste fases van het 
contact, snapt beter dan wie ook waar de leraar het over heeft en lijkt volkomen 
toegewijd. Dat is zowel voor de student als de leraar misleidend. Want zo’n 
versmolten, afgestemd contact eindigt altijd in intense negativiteit. Tenzij er 
inmiddels een gezonde werkrelatie opgebouwd is waarbinnen dit opgevangen kan 
worden.  
Symbiose kunnen we vanuit de hoogste optiek herkennen als de pre-ego vormgeving 
van het verlichte principe van ‘leegte’. Het leegte-principe houdt in dat je herkent dat 
niets op zichzelf bestaat, dat grenzen niet bestaan en dat er uitsluitend communicatie 
van openheid is. Omdat de psyche leegte niet kan herkennen, mis-interpreteert deze 
het spel van openheid op duale wijze als als geïsoleerd subject dat wil versmelten met 
een geïsoleerd object (zie het artikel over leegte in Cirkel…)  
We kunnen de symbiotische gerichtheid daarom ook weer gemakkelijk 
‘omhoogvertalen’  naar de realisatie van het leegte-principe. Wanneer we de 
symbiotische tendens herkennen in onszelf en haar helemaal toelaten, toe-eigenen en 
expanderen tot het oneindige, opent ze tot de warme, levende en libidineuze ervaring 
van non-duaal in-verbinding zijn (zie ook de serie artikelen over symbiose in Cirkel 
37 en 38). Andersom kunnen we daarmee ook begrijpen hoe ervaringen-van-
verbinding die in het contact met de leraar en de eigen practice verschijnen, ‘omlaag 
vertaald’ worden in de psyche tot symbiotische versmelting. Omdat de psyche geen 
trans-ego wijsheid kan bevatten, interpreteert ze dergelijke grensoverstijgende 
ervaringen als versmelting-met-het-goede-object. Nu is de geest uit de fles! De 
sluimerende symbiotische tendensen worden uit hun slaap gewekt door de zoetheid, 
schoonheid en liefde van leegte-ervaringen en worden dynamisch. Ze worden niet 
langer in toom gehouden door de energetische verkramping en stolling van de ik-
kramp en betreden nu openlijk het toneel van het dagelijks zelf. En omdat de 
symbiose kop geaaid wordt zullen de andere drie koppen van het monster ook om 
aandacht gaan vragen. Je ervaart meer verlangen naar verbinding dan ooit, wordt 
gevoeliger voor signalen van liefde of afwijzing, voelt je libidineuzer en wordt 
intenser in je liefde en haat. De haat-kop van het monster toont zich als negatieve 
overdracht naar de leraar en de groep omdat ze je te weinig warmte en veiligheid 
geven: de leraar is niet warm, heeft geen compassie, ik voel me onveilig, ik moet 
zoveel.  
De visie en expertise van Zijnsoriëntatie maakt het heel goed mogelijk om met deze 
intense pre-ego aspecten te werken en ze zelfs als toegang tot spiritkwaliteiten te 
benutten. Maar dat kan alleen als de relatie tussen student en leraar stevig verankerd is 
op het volwassen samenwerkingsniveau. 

Laten we nu kijken hoe trans-ego openheid narcisme kan opwekken. 

Verwarring trans-ego met narcisme  
De narcistische defensie of optiek is heimelijk symbiotisch: ze is in versmelting met 
ideaalbeelden van zichzelf en anderen. Het verschil met de symbiotische positie is dat 
de onveiligheid van de verbinding met de moeder niet afgeweerd wordt door de illusie 
van samen-zijn, maar door de illusie van zelfstandigheid.  
Met andere woorden, de student merkt vanuit de narcistische optiek niet dat hij 
afhankelijk is. Dat is te bedreigend. Dus creëert hij de illusie van een zelfstandig 
territorium waar hij niemand nodig heeft.  
Waar de student het in de symbiotische optiek over ‘wij’ zal hebben om zijn vorm te 
maskeren, zal de student vanuit de narcistische optiek het over ‘ik’ hebben om zijn 
afhankelijkheid te maskeren.   



	 56 

Dit ‘ik’ is wankel, want het is onrealistisch. In de narcistische optiek doe je jezelf 
teveel eer aan, Je bent niet zo onafhankelijk je hij graag wilt zijn. Je afhankelijkheid, 
die zo groot is dat je je daardoor vernietigd voelt, moet afgesplitst worden en naar de 
grensgebieden van je psyche verbannen.  
Waarom zou je vanuit de narcistische optiek dan toch in verbinding willen treden met 
een leraar en een pad? (En laten we ons ook weer herinneren dat iedereen een 
narcistische defensie en optiek genereert zolang hij geïdentificeerd is met zijn 
historisch zelfbeeld.)  
Het antwoord hierop is meervoudig. Een narcist kan de kwaliteiten van de leraar 
idealiseren en dan een versmelting laten ontstaan tussen zijn ideaal zelf: het zelfbeeld 
als bovenmenselijk groots, en het ideaalbeeld van de leraar. Het contact met de leraar 
ondersteunt dan zijn ideaal zelfbeeld en wordt een narcistische voeding: kijk eens hoe 
geweldig ik ben, ik ben één met een geweldige leraar en een geweldige leer en 
daarom ben ik ook geweldig.  
De leraar kan ook gebruikt worden als een toeleveringsbedrijf voor zelfbevestiging. 
Door precies en op diep niveau gezien te worden door de leraar wordt een narcist 
bevestigd in de waarde en waardigheid van zijn ‘ik’. Een narcist ziet zichzelf als 
centrum en plaatst de spiegelende aandacht daaromheen. Hij kan zichzelf nu voelen 
dankzij de spiegelende omvatting van de leraar. Dit is een solotrip, waarbij de ander 
buiten beeld gezet wordt. Dat is onrealistisch, er is immers altijd relatie. En het is 
defensief, want het zelfstandige bestaan van de ander is een bedreiging voor de 
narcist. Tevens is er sprake van grote afhankelijkheid omdat hij alleen bestaat dankzij 
de spiegeling van de leraar. Ook zal een narcist de kwaliteit van zijn ik-kramp-eiland 
kunnen verhogen door zich te verrijken met de vaardigheden en inzichten die de 
leraar aanbiedt. Een narcist ‘gebruikt’ de situatie met de leraar om zich te 
vermeerderen met het aanbod, terwijl hij tegelijkertijd niet in relatie met de leraar kan 
en wil zijn. Hij moet de leraar buiten spel zetten om zijn broze zelfgevoel overeind te 
houden.  
Kortom: er valt de nodige narcistische voeding te destilleren uit het aanbod.  
Een narcist zal echter vroeger of later ingehaald worden door de realiteit van de relatie 
met de leraar. Zo zal hij ontdekken dat de leraar onafhankelijk van hem bestaat en 
hem dus regelmatig negeert. De narcistische collusie, het gevoel in de pure dimensies 
één te zijn met de leraar, kan dan ruw verstoord worden en de student terugwerpen in 
hellestaten van eenzaamheid, wantrouwen en minderwaardigheid. 
Hij zal er ook achter komen dat hij lang niet zo belangrijk voor de leraar is, als de 
leraar voor hem. Dat is een bijna onhanteerbare krenking van de eigenwaarde van de 
boven-narcist (de dikke-ik-narcist). De onder-narcist (de dienstverlener, 
geparentificeerde, let-maar-niet-op-mij- narcist) zal deze krenking niet zo direct 
ervaren, maar gaat zich op den duur wel van zichzelf vervreemd voelen. In de 
volgzame afstemming op de leraar en leer verliest hij teveel van zijn eigen vorm.  
Ook zal een narcist ontdekken dat hij zich de visie en methodes wel toegeëigend heeft 
op versmeltende wijze, maar daarin noch zelf tot vorm gekomen is, noch de leraar op 
passende wijze kan erkennen als de bron van zijn kennis en kunde. Hij heeft zich de 
kennis van de leraar eigen gemaakt zonder te differentiëren tussen wie hij is en wie de 
leraar is. De meeste boven-narcisten lossen dit op door te doen alsof ze het zelf 
verzonnen hebben en de verbinding met de bron door te snijden. Een onder-narcist 
verschuilt zich juist achter de leraar en durft geen eigen vorm te presenteren. Hij lijdt 
daaraan en zoekt zijn eigen vorm dan door zich buiten de relatie en invloedssfeer te 
plaatsen. Zo gaat hij zich bijvoorbeeld verdiepen in andere vormen van levenskunst, 
andere therapieën en andere leraren.  
Door zo een ‘eigen’ territorium te creëren ontsnapt hij aan de invloed van de leraar en 
leer. Het is inderdaad escapistisch want hij blijft ondertussen in de relatie met de 
leraar en leer gevangen in een kinderlijke pre-ego mentaliteit waarbij onevenredig 
veel macht wordt toegedicht aan de leraar.   
Een narcist heeft vaak affiniteit met de grootsheid en straling van de Spirit. Net zoals 
de symbiotische structuur affiniteit heeft met het leegte-aspect van de verlichte aard, 
zo kan een narcist makkelijk resoneren met het ‘clarity’ aspect daarvan. Het ‘clarity’ 
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aspect is als het ware de rugkant van ons non-duale gewaarzijn. Het is het kennende, 
de helderheid, de precisie, de stralende rijkdom van je geest.  
 
Narcisten hebben vanuit de noodzaak om zich af te splitsen van hun symbiotische 
onderstroom een over-ontwikkelde rugfunctie. Ze moeten zichzelf voortdurend met 
kracht boven hun eigen (behoeftige) grond trekken en zijn daardoor vaak extreem 
alert, helder, scherp en competent. Deze afgesplitste helderheid resoneert met de (non-
duale en verbonden) Spirit-helderheid.   
Maar er is nog een andere grond voor hun ‘clarity’-resonantie. Narcisten verzetten 
zich tegen ‘gewoonheid’. Ze hunkeren naar grootsheid, verheffing, schoonheid. Dat 
heeft een defensief en arrogant aspect, maar vanuit non-duale optiek is dat ook te 
herkennen als het verlangen naar het ervaren en leven van de Spirit. Narcisten zijn 
Spirit-hunkeraars.  
Het trans-ego aanbod in Zijnsoriëntatie kan daarmee gemakkelijk een prooi worden 
van de narcistische zelf-glorificatie. Ook hier geldt weer dat dit op zich geen 
probleem is wanneer het herkend wordt en bewerkt mag worden in de volwassen 
werk-relatie met de leraar. Narcistische studenten hebben het hier echter vaak 
moeilijker mee dan symbiotische studenten. Ze hebben als het ware meer te verliezen. 
Ze hebben meer ‘ik’ opgebouwd en zijn zo versmolten met hun grandioze zelf dat het 
heel moeilijk voor hen is om reëel te worden en hun hoofd te buigen. Ze beleven de 
realiteit als krenkend en zien de boodschapper van die realiteit, de leraar dus, als een 
vijand die hen wil vernederen en vernietigen. Omdat hun basisaanname illusie is dat 
ze compleet zelfstandig en competent zouden zijn, lopen ze gemakkelijk weg uit de 
werkrelatie met de leraar en de groep. Vaak zonder nog een moment achterom te 
kijken en rekening te willen houden met de gevoelens van degene met wie ze die 
werkrelatie gehad hebben. Alle ervaringen van verbinding, waardering en warmte zijn 
op dat moment afgesplitst en niet langer toegankelijk voor de narcist. Het is alsof ze 
nooit een relatie met je gehad hebben. De rationalisaties van hun afwijzing van de 
leraar en groep liggen in de sfeer van onder mijn maat, te volgzaam, geen ruimte voor 
eigenheid, ik ben uitgeleerd, het is tijd om volwassen te worden, enzovoort. 
 
Samenvattend  
Iedereen gaat een symbiotische en narcistische relatie aan met het aanbod omdat: 
• je voorbij de vernauwing van de ik-kramp gaat  
• de grensgebieden waarin het teruggetrokken zelf aanwezig is, vrij komen 
• de grensgebieden vanuit een primitieve mentaliteit functioneren  
• je vanuit die primitieve lagen van de psyche wil hechten waar je geen hechting 

gekend hebt (symbiotisch)  
• je erkenning voor je eigenheid en grootsheid wil ervaren waar die niet gezien is 

(narcistisch) 
Het heeft geen zin om te proberen dit te vermijden. Als je functioneel en koel probeert 
te blijven in relatie met Zijnsoriëntatie blijf je binnen de grenzen van het 'huis van de 
ouders' en wordt jouw pad droog en liefdeloos.  
Het opkomen van symbiotische en narcistische razernij is onvermijdelijk. De 
symbiotische en narcistische structuren zijn namelijk onrealistisch en worden hopelijk 
gedurende het pad ingehaald door de werkelijkheid zelf.  
De hogere egofuncties die geoefend zijn in de positieve fase van de 
samenwerkingsrelatie, zijn niet meer beschikbaar als de persoon zich hiervan 
afgesplitst heeft. De persoon neemt zijn toevlucht tot de primitieve defensies van 
afsplitsen en ontkenning. Het lijkt alsof hij niets geleerd heeft.  
Het is daarom noodzakelijk om de volwassen werkrelatie voorop te stellen in het 
contact. 
 
 
De moeilijkheid om agressie te incorporeren in het zelfbeeld  
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Onze normale wijze van zijn, gestuurd vanuit onze identificatie met een historische 
zelfbeeld is een defensieve, verkrampte manier van zijn: de ik-krampxiv  
De contractie dient uiteraard als verdediging tegen de vernietiging door de 
buitenwereld.  
Wanneer de contractie zou ontspannen als de situatie weer veilig is, zou er niet zoveel 
aan de hand zijn. Maar zo is onze situatie niet: bij ons allemaal is de kramp chronisch 
geworden. En aangezien dat wat permanent aanwezig is, uit ons bewustzijn verdwijnt, 
merken we de contractie ook niet meer op.  
Maar er is nog een andere reden waarom we de ik-kramp niet opmerken. De kramp 
zelf herinnert ons aan onze kwetsbaarheid, onze angst en onze vijand. De kramp zelf, 
die bedoeld is om ons veiligheid te bieden, herinnert ons er juist aan dat we niet veilig 
zijn. En dat is een niet te verwerken ervaring voor de symbiotische en narcistische 
lagen in onze psyche.  
Voor de symbiotische laag is het bedreigend omdat veiligheid voor ons een 
levensvoorwaarde is, hechting is in de eerste plaats gericht op het creëren van 
veiligheid. Voor de narcistische laag in ons is het vernederend om toe te moeten 
geven dat we bang zijn. Angst is krenkend. Het gevoel competent te zijn is cruciaal 
voor de narcistische waardigheid. Angst betekent dat de ander machtig is, controle 
over ons kan uitoefenen en dus onze waardigheid vernietigt. Om aan deze ervaring 
van verkramping te ontsnappen zullen de primitieve instinctieve lagen van onze 
psyche de contractie zelf buiten beeld zetten.  
Er ontstaat zo een dubbele afweer: de oorspronkelijke afweer tegen de dreiging van 
vernietiging, met daar bovenop de afweer van de ervaring van verkramping zelf.  
De psyche leeft nu in een staat van dubbele ontkenning: nee, ik word niet bedreigd 
door de ander en nee, ik verdedig me niet.  
De leefruimte waarin de psyche zich nu nog kan bewegen is hiermee begrensd 
geraakt. De psyche trekt zich terug in een leefgebied waarin hij niet in contact hoeft te 
komen met de grenzen van zijn wereld: de comfort zone.  
Voorbij de comfortzone is de ik-kramp-grens en daar is het altijd oorlog. Zie figuur 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. 
 
In bovenstaande tekening zien we hoe de comfortzone ingeperkt wordt door de afweer 
van de bewuste ervaring van de ik-kramp.  
Daarmee is de ik-kramp zelf uit beeld, maar bovendien is de (aanname van) de 
vijandige buitenwereld eveneens uit beeld geraakt.  
Alles wat buiten beeld gezet wordt raakt gefixeerd. De psyche leeft dus met een 
permanent vijandsbeeld, is permanent in oorlog, maar trekt zich terug in zijn kleine 
beschermde wereldje en doet net alsof het vrede is.  
Ieder dieper bewustzijnswerk daagt de beperkte ruimte van de comfortzone uit. En 
zeker als de onbegrensde ruimtes van de Spirit en het non-duale gewaarzijn wakker 
gemaakt worden, zullen we vroeger of later de oorlog die we wilden vergeten weer 
onder ogen moeten zien. We zochten de schoonheid van heelheid, maar raken nu 
geconfronteerd met de lelijkheid die we probeerden te ontvluchten.  
Als we wat preciezer kijken naar wat er gebeurt in de frontlinie waar de ik-kramp zich 
formeert, begrijpen we nog beter waarom we die linie willen vermijden.  
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De agressie was niet van ons maar van de ander  
De contractie is de bescherming van onze integriteit en gevoeligheid. Dit gebeurt 
instinctief, reflexmatig. We krimpen, zetten ons schrap, beschermen de zachte delen 
en knijpen de ogen stijf dicht. Op dat moment is de agressor buiten, en de 
gevoeligheid binnen. We identificeren ons vanzelfsprekend, en terecht, met die 
gevoeligheid. Dat wordt een centrale bouwsteen van ons zelfbeeld. En uiteraard wordt 
de agressie toegeschreven aan de ander, daar hoort hij ook, want daar kwam de 
agressie vandaan.  
Zelfs al gaan we als kind geloven dat ons zelf slecht is, (en dat doen we helaas altijd 
als we on-liefde tegenover ons vinden) en de agressie verdient, dan nog is de 
oorspronkelijke levenslustige gevoelige helderheid, die zich nu teruggetrokken heeft, 
onschuldig en ‘goed’. Aan de oppervlakte internaliseren we weliswaar de agressie-
boodschappen van de omgeving, maar in de diepte bewaren we onze intuïtie van 
onschuld en goedheid. Dat vraagt geen speciale inspanning van ons, want de goedheid 
komt voort uit de oorspronkelijke ongeconditioneerde wezensaard van ons zelf, ze is 
onvervreemdbaar.  
Deze wezensaard, onze fundamentele goedheid is niet te vernietigen en zal – als het 
goed gaat – tijdens het bewustzijnspad in toenemende mate ons gevoel van identiteit 
inkleuren. We zijn alleen aan de oppervlakte loyaal aan de agressor en geloven dat we 
slecht zijn. Onze diepe en onverbrekelijke loyaliteit ligt echter bij onze fundamentele 
goedheid. Er is veel voor te zeggen dat de student het pad op is gegaan om dit te 
ontdekken en te stabiliseren.  

Wij zijn nu de dader 
Maar ondertussen is deze fundamentele goedheid wel ‘ingepakt’ in ervaringen van 
verschrikking en agressie. We kunnen deze heelheid pas belichamen als we dit binnen 
durven te gaan en toe te eigenen. Dat betekent dat we ook de agressie die 
oorspronkelijk van buiten kwam moeten leren toeëigenen als inmiddels voortkomend 
uit onze eigen geest. We moeten gaan zien dat wat ooit buiten was, de dader, 
inmiddels door onze eigen geest geprojecteerd wordt in de huidige situatie. En dat als 
we heel willen worden we ons niet alleen met de slachtofferpositie moeten willen 
verenigen, maar ons moeten realiseren dat de agressor net zozeer deel is van onze 
geest.  
Maar juist dit botst met onze intuïtie van onze oorspronkelijke goedheid: ik ben geen 
agressor, ik wil helemaal niets vernietigen, ik ben onschuldig en goedwillend.  
Het voelt compleet absurd: ben ikzelf dan degene die mij heeft mishandeld, 
genegeerd, seksueel misbruikt, vernederd en gekweld? Ben ik de dader? Dat is een 
soort ‘blaming the victim’.  
Nee, we zijn niet de dader van toen, laten we dat goed uit elkaar houden: je was het 
slachtoffer en je moet alle slechtheid die je bent gaan geloven over jezelf met alle 
kracht van je afwerpen. Dat hoort niet bij jou, dat hoort bij de overkant, bij de dader. 
Zie maar onder ogen dat je niet geliefd bent geweest als gevolg van de beperking van 
de ander en dat dat niets over jou zegt..  
Maar ondertussen draag jij nu wel die overkant in je mee. Dat is deel van jouw 
psychologische constellatie geworden. Iedere keer dat je gelooft dat je een historisch 
‘ik’ bent, dus praktisch altijd, hercreëer je de oude vijand. Die vijand is een product 
van jouw geest. In je zoeken naar veiligheid heb je een monster geschapen dat je de 
rest van je leven zal achtervolgen. Het is jouw schaduw, het is de haat die je altijd 
hebt afgeweerd.  
En als je levendiger wordt komt het monster uit zijn schuilplaats en begint te 
grommen. Als je jezelf nog niet kent geloof je dat – net zoals vroeger – de angst en 
haat veroorzaakt wordt door ‘de ander’, de overkant. Je voelt je dan gerechtvaardigd 
om je te beschermen, je terug te trekken of de vijand te vernietigen.  
Maar ook als je al veel bewustzijnswerk hebt gedaan zul je onophoudelijk in deze 
valkuil trappen. Want alles wat ingevroren geweest is, de frontlinie dus, heeft niet 
kunnen deelnemen aan het ontwikkelingsproces wat in de comfortzone heeft 
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plaatsgevonden. In de comfortzone ben je een competente volwassene geworden, in 
de frontlinie tref je jezelf aan als een paniekerige baby of kleuter, zonder enig 
overzicht over wat er gaande is.  
En dus vergeet je daar alle lessen over toe-eigenen en zoek je zo gauw als je kunt 
veiligheid in de comfortzone. De agressie projecteer je naar de overkant, jij bent het 
onschuldige slachtoffer van de haat van de ander. Klaar! 
Iedere nieuwe ontwikkelingsstap, iedere verruiming van jouw gevoel en energie, 
daadkracht en bewustzijn zal je in aanraking brengen met het geweld dat ingekapseld 
is in de binnen-buitengrens. En je zult iedere keer weer geloven dat dat je door de 
ander aangedaan wordt.  

De nauwe doorgang voor iedere padloper  
Om agressie te incorporeren in ons zelfgevoel moeten we afscheid nemen van onze 
vertrouwde zelfbeelden. Want die zijn juist gebaseerd op het ontwijken van de 
frontlinie en het buiten jezelf plaatsen van de agressie. Ons zelfconcept is te eenzijdig 
gebaseerd op slachtofferschap en machteloosheid en is niet ruim genoeg om het 
monster een plek te geven. We kunnen agressie niet integreren binnen ons historisch 
zelfbeeld.  
Willen we werkelijk heel worden dan moeten we zo ruim worden als de totale 
objectrelatie: we zijn het slachtoffer, de schrik, de dader en de agressie. Ieder element 
van de objectrelatie is een deel van ons.  
Daarmee verliezen we onze worteling in een vertrouwd zelfbeeld: de wereld is niet 
langer veilig, we raken onze comfortzone kwijt, we kunnen ons niet meer achter 
slachtofferschap en zwakte verschuilen.  
Met name raken we ons naïeve gevoel van goedheid kwijt. We hebben de kiem in ons 
van agressorschap, we zijn moordenaars in spé. We zijn niet onschuldig, we kunnen 
vernietigen.  
Hoe kunnen we dat een plek geven in ons ons? We weten dat we in wezen 
goedaardige liefdevolle wezens zijn. Zo komen we onszelf tegen in het 'Huis van 
Zijn', zo ervaren we onszelf als Spiritwezen. Hoe kan agressie zich verenigen met 
deze goedheid? Het lijken juist tegenpolen.  
Ja, als goedheid wordt toegeschreven aan de geschrokken gevoeligheid van het 
teruggetrokken zelf, dat is de naïeve positie, dan is agressie daar de tegenpool van.  
Maar als goedheid niet aan een deel van onszelf wordt toegeschreven, maar aan de 
totaliteit van ons wezen, dan kunnen zowel de gevoeligheid van het teruggetrokken 
zelf, als de agressie van de dader hun vrije vorm aannemen binnen de ruimte van ons 
Zelf.  
 
De gevoelige goedheid van het teruggetrokken zelf verliest zijn kwetsbaarheid en op-
zichzelf-gerichtheid en vouwt uit tot lotuskwaliteiten als liefde, compassie en de 
ervaring van verbinding. De agressie van de dader vouwt uit tot kracht, 
zelfstandigheid, helderheid en waardigheid. De vajra-kantxv van onze vrije aard.  
Gevoeligheid verliest zijn symbiotische gerichtheid, agressie verliest zijn hatelijke 
destructieve kant.  
De nauwe doorgang die iedere padloper tegen gaat komen ontstaat hier: ga je jouw 
haat, als deze wakker wordt, uitwerpen naar de overkant en geloven dat je daar 
slachtoffer van bent? Dan kun je niet anders dan je terugtrekken uit de openheid en 
jezelf inmetselen in de kleine ruimte van je comfortzone en je geloof in 
slachtofferschap verdiepen. Of ben je moedig genoeg om jouw oude identiteit los te 
laten, wat voelt als doodgaan, en zo ruim als je oorspronkelijke zelf te worden. 
Volwassen, autonoom en zonder schuilplaats.  
 
Als je niet volkomen bereid bent om je oude identiteit op te geven, zul je op dit punt 
menen dat de leraar, de leer en je medepadlopers, erop uit zijn om jouw identiteit aan 
te tasten. Je bevindt je weer in de oude situatie waar de ‘vijandige ander’ probeert 
jouw goedheid, eigenheid, integriteit te vernietigen. Omdat de adrenaline van angst en 
agressie jouw helderheid aanjaagt meen je haarfijn te kunnen zien op welke punten de 
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leraar, leer en medepadlopers falen. Hoe zij niet in staat zijn om jouw grootsheid te 
bevatten. Hoe ze, net als jouw ouders, te beperkt zijn om jou te begrijpen en lief te 
hebben. Ze krijgen de gedaante van kwaadaardige vernietiger.  
Een volwassen, goed ontwikkelde padloper begrijpt dat zijn negativiteit tevoorschijn 
zal en moet komen, en geeft aan de leraar de toestemming om hem daarmee te 
confronteren. De leraar mag vreeswekkende gedaantes, en de rol van ‘vernietiger-van-
illusie’ aannemen.  
 
Als deze bereidheid er niet is, kunnen beiden er beter niet aan beginnen. 
Ik heb veel veelbelovende studenten hier zien struikelen en zich op dit punt 
terugtrekken uit de relatie. Dit is kennelijk één van de moeilijkste fases in het pad. De 
emotionele schade die hier ontstaat is enorm.  
Waar liefde en vertrouwen was, ontstaat nu haat en wantrouwen. De samenwerking 
wordt onmogelijk en de relatie klapt uit elkaar. De leraar en de mede-padlopers zijn 
praktisch onmachtig om degene die hier in vast zit tot andere gedachten te bewegen. 
 
De gevaren van het pad  
De schade die ontstaat als er gebroken wordt vanuit het niet toe-eigenen van 
vrijkomende haat, is niet alleen intens op dat moment, maar laat vaak een blijvende 
wond achter bij alle betrokkenen.  
Er zijn verschillende ex-studenten geweest die mij hebben verteld dat de breuk met 
Zijnsoriëntatie en alle negativiteit die daarbij bij hen loskwam, voor hen zwaarder 
woog dan bijvoorbeeld een scheiding of de dood van een hun ouders.  
  
Het grijpt dus voor veel studenten zeer diep in als ze niet voorbij hun negativiteit 
kunnen komen. Ze waren wellicht zelfs beter af geweest als ze nooit aan het 
bewustzijnspad waren begonnen. Het is een oude boeddhistische wijsheid: Het pad? 
Je kunt er beter niet aan beginnen, maar als je eraan begonnen bent kun je het maar 
beter afmaken! 
Wat betekent dan het afmaken van het pad?  
Dat slaat in boeddhistische zin op het volledig realiseren van je verlichte aard. Maar 
dat betekent dus kennelijk ook in psychologische zin dat je de negatieve aspecten van 
jouw psyche herkent en toe-eigent. Pas dan woon je niet meer in de negativiteit-
afwerende comfortzone en vouwt jouw wezen uit tot de onbegrensde ruimte van je 
ware aard. 
Het niet doorwerken van je negativiteit leidt ook tot blijvende spirituele schade: Als je 
de spirituele relatie met de leraar niet goed afsluit, dat wil zeggen met respect en 
dankbaarheid voor wat je geleerd hebt, zal datgene wat je aan openheid in die relatie 
hebt ontwikkeld ‘besmet’ zijn en door jou weggezet worden in een compartiment. Je 
zult het willen diskwalificeren als onrijp, niet echt, misleidend, en zelfs schadelijk.  
En hoewel het waar is, dat nog niet de totaliteit van jou aanwezig was in de relatie, 
want je had je agressie nog niet bevrijd en geïncorporeerd, betekent dat niet dat wat er 
wel was met terugwerkende kracht waardeloos is.  
En zelfs al waren de liefde en het vertrouwen naar de leraar onvolwassen (en dat was 
altijd zo als je voorbij de comfortzone durfde te gaan en er dus overdracht ontstond 
vanuit de primitievere delen van je geest ), dan nog heb je dankzij die openheid 
belangrijke dingen kunnen zien en leren, die blijvend van belang voor je zijn.  
Als je de relatie met de leraar en datgene wat je daarin geleerd hebt diskwalificeert, 
gooi je iets wezenlijks van jezelf weg. Hiermee laat je de kans lopen om jouw liefde 
en haat te bevrijden uit zijn pre-ego optiek en te transformeren tot wijsheid. Als je de 
deur naar de leraar dichtgooit omdat je niet met de intensiteit van je liefde en haat 
kunt of wilt omgaan, sluit je in hetzelfde gebaar ook de deur naar jouw spirituele 
sensitiviteit, naar je Spirit. Het kanaal van transmissie, de relationele communicatie 
van verlichting is geblokkeerd. Je hart is gesloten en er rest je een gemankeerde, 
gevoelsarme, afgesplitste spiritualiteit.  
Je kunt altijd de relatie met de spirituele leraar en kring verbreken als die niet meer 
behulpzaam voor je is, maar dat hoor je te doen in respect en dankbaarheid. Waarbij 
je alle kostbaarheid aan wijsheid en voelbare inspiratie als schatten blijft koesteren. 
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Zoals één van mijn studenten het uitdrukte: “Je hebt geen ex-leraar, net zo min als je 
een ex-moeder of vader hebt. Jouw leraar blijft altijd jouw leraar, dus geef hem een 
passende, respectvolle plaats.”  

Tenslotte  
Ik geloof dat we als gemeenschap van Zijnsoriëntatie een nieuwe fase zijn ingegaan. 
Iedereen beseft beter dan ooit dat het aan hemzelf is of en hoe hij het pad loopt. Dit 
teruggeworpen zijn op je eigen keuzes maakt zelfstandig en biedt ook een goede 
context om met de onvermijdelijke overdrachten en negativiteit om te gaan.  
Ik merk dat de studenten en leraren volwassener, realistischer en geïnspireerder 
omgaan met het aanbod dan ooit. De waardering voor Zijnsoriëntatie, de diepte en 
schoonheid daarvan nemen alleen maar toe. Dit geeft mij vertrouwen in de toekomst 
van Zijnsoriëntatie en ik hoop alle huidige en toekomstige studenten nog heel lang op 
het pad mee te maken.  
 
Hans Knibbe februari 2014 
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5. De sangha, een schitterend juweel  
Mariska Denayère 

 
Upaddha Sutta: Half (of the Holy Life) 
Ananda went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to the Blessed 
One, sat to one side. As he was sitting there, Ananda said to the Blessed One, "This 
is half of the holy life, lord: admirable friendship, admirable companionship, admirable 
camaraderie." 

"Don't say that, Ananda. Don't say that. Admirable friendship, admirable 
companionship, admirable camaraderie is actually the whole of the holy life. When a 
monk has admirable people as friends, companions and comrades, he can be 
expected to develop and pursue the noble eightfold path.”  

(Thanissaro Bhikkhu, vert., 1997)  

 
Zijnsoriëntatie is een pad van levenskunst. Het pad lopen betekent: in 
overgave zijn, in relatie zijn. Je bekent jezelf tot de Zijnsgeoriënteerde leraar, 
de leer en de sangha (groep). Dit zijn de drie juwelen: de boeddha, de dharma 
en de sangha. In Zijnsoriëntatie hebben deze schitterende juwelen een 
wezenlijke plek, die in de afgelopen jaren steeds explicieter is geworden. In dit 
artikel belicht ik de kostbaarheid van de drie juwelen in de boeddhistische 
traditie en in Zijnsoriëntatie. Vervolgens geef ik een diepere kijk op het juweel 
van de sangha: van onschatbare waarde voor actualisatie op spiritueel en 
persoonlijk niveau. Want, zoals verderop ook zal blijken uit een citaat van Hans 
Knibbe’, als je eenmaal verlicht in de sangha kunt zijn, kun je er niet meer 
uitvallen.  

De drie juwelen en het boeddhisme 
De drie juwelen zijn diep ingebed in de boeddhistische traditie. Wanneer je het pad 
van verlichting wilt gaan, neem je in het boeddhisme traditioneel gezien toevlucht tot 
de drie juwelen. Eigenlijk is ‘toevlucht nemen’ synoniem aan ‘het pad van verlichting 
lopen’. Je geeft je over aan de boeddha (leraar), de dharma (leer) en de sangha 
(groep). Het uiteindelijke doel is het bereiken van verlichting, het realiseren van de 
view (het zicht), thuiskomen in jouw oorspronkelijke aard. Verlichting is niet iets dat 
buiten jezelf ligt: het is jouw eigen natuur. Of anders gezegd: je bent al die verlichte 
geest, en de omstandigheden in dit leven maken dat je het zicht van die verlichte 
geest verloren bent. De drie juwelen zijn een directe herinnering aan jouw eigen 
boeddhanatuur.1 Chögyam Trungpa (1991) heeft dit mooi weergegeven met de 
woorden: One takes refuge in the Buddha as an example, in the dharma as the path, 
and in the sangha as companionship. Nevertheless, it is a total commitment to 
oneself. 

De uiterlijke symbolen (zoals de fysieke leraar; de fysieke leer in introducties, boeken 
en retraites; en de fysieke sangha als groep) zijn eveneens een herinnering aan jouw 
al verlichte aard. Door je vertrouwen te schenken aan de drie juwelen, zul je sneller 
het zicht ontwikkelen en verlichting  bereiken.  
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Niet meer ván de wereld; wel midden ín de wereld 
In het boeddhisme betekent ‘toevlucht nemen’ dat je erkent dat je ‘dakloos’ bent. In 
de boeddhistische traditie verlaten toevluchtnemers letterlijk huis en haard – en 
daarmee hun inbedding in hun geschiedenis – om hun leven te wijden aan het pad, 
aan verlichting. In de traditionele benadering wordt dit gezien als dramatisch en mooi 
tegelijkertijd. Het betekent dat je alleen doorgaat: je verlaat je familie – en voor zover 
het de familie betreft, besta je niet langer. Je bent als individu daarmee echt op 
jezelf. In feite neem je afscheid van de ‘bekende’ wereld met alle gehechtheden; je 
bent niet van langer ‘van’ de wereld en je ziet de wereld niet langer als een 
toevluchtsoord (van ‘kinderlijke’ gehechtheden). Toevlucht nemen is dus ook 
erkennen dat er werkelijk geen reden is om vast te houden aan (schijnbare) 
veiligheid en zekerheid. Tegelijkertijd sta je midden ín de wereld: je bent los als 
individu en tegelijkertijd verbonden met al het bestaande. Daarmee is toevlucht 
nemen een uitdrukking van vrijheid, omdat je je niet langer laat leiden door hechting 
of door het zoeken naar bedding.  
 
Vertrouwen en devotie; mededogen en zegening 
De drie juwelen zijn richtingwijzers op het pad en ze beschermen je op het pad. Door 
je af te stemmen op de drie juwelen, blijf je koers houden, dwaal je niet af van het 
pad. Door het schenken van vertrouwen en devotie kun je mededogen en 
zegeningen ontvangen van de drie juwelen. Dit mededogen en deze zegeningen 
hangen af van de mate van vertrouwen en devotie.  
Patrul Rinpoche zegt hierover: Als je oneindig vertrouwen en devotie bezit, zullen het 
mededogen en de zegeningen die je van je leraar en de drie juwelen ontvangt 
eveneens oneindig zijn. Als je vertrouwen en devotie maar middelmatig zijn, zullen 
het mededogen en de zegeningen die je bereiken ook middelmatig zijn. Als je slechts 
weinig vertrouwen en devotie bezit, zullen slechts weinig mededogen en zegeningen 
je bereiken. […] Naarmate je een vertrouwen ontwikkelt dat werkelijk voorbij het 
alledaagse gaat, zullen door de kracht daarvan de zegeningen van de leraar2 en van 
de drie juwelen bij je binnenkomen. Dan zal ware realisatie ontstaan en zul je de 
natuurlijke staat zien zoals die werkelijk is. Wanneer dat gebeurt zul je een nog 
buitengewoner en onomkeerbaar vertrouwen in je leraar en de drie juwelen voelen. 
Op deze manier ondersteunen vertrouwen en de realisatie van de natuurlijke staat 
elkaar. (2004)  
 
In de boeddhistische visie wordt ervan uitgegaan dat de zegeningen (als ook de 
bescherming en het mededogen van de drie juwelen) van alle tijden zijn (verleden, 
heden, toekomst). Er is de aanwezigheid van alle boeddha’s en bodhisattva’s van 
alle tijden en je bent altijd verbonden met de ‘lineages’ (lijn van transmissie van 
spiritueel leraren). Daarmee zou je bijna kunnen gaan denken dat de zegeningen 
een soort ‘beloning van buitenaf’ zijn. Toch is het, zoals ik het ervaar en begrijp, veel 
meer nabij. Ik zie de zegeningen als de vruchten van het pad, als iets dat plaatsvindt 
in mijn geest. Volgens mij zijn de zegeningen de kwaliteiten van mijn boeddhanatuur 
die daar manifest worden als schoonheid, liefde en compassie; en een diep 
vertrouwen en devotie die ‘inherent aanwezig’ blijken te zijn. En is de versterking van 
het zicht de zegening zelf.  

Verdere gelaagdheid van de drie juwelen  
De betekenis van de drie juwelen gaat nog veel verder dan ik hier zal beschrijven. 
Dilgo Khyentse Rinpoche (1992) benoemt bijvoorbeeld dat de namen van de drie 
juwelen als een ‘hemelse nectar van onsterfelijkheid’ zijn. Alleen al door de namen te 
horen, zouden we verzekerd zijn van wedergeboorte op een plaats waar de dharma 
wordt onderwezen en waar het mogelijk is voortgang te maken naar verlichting. Ik 
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ben onvoldoende thuis in de boeddhistische visie en het principe van wedergeboorte 
in vorige en volgende levens. Het leven hier en nu is waar het mij om gaat, al proef ik 
in de woorden van Dilgo Khyentse ook de schoonheid en voel ik hoe dit voor mij 
refereert aan de eeuwigheiddimensie, aan mijn Spiritaard. En ook daarin ontdek ik 
steeds meer de gelaagdheid in de drie juwelen, hoe de drie juwelen verweven zijn in 
alle facetten van het bestaan.  

Het juweel sangha vanuit de boeddhistische traditie  
De sangha is één van de drie juwelen. Elk juweel vertegenwoordigt op verschillende 
niveaus eigen betekenissen. Hoewel de juwelen los van elkaar zijn, kun je ze niet los 
van elkaar zien: ze zijn ten diepste ook met elkaar verbonden. In het kader van dit 
artikel wil ik de sangha echter apart belichten als kostbaar juweel. Het woord sangha 
betekent ‘groep’ of ‘gemeenschap’ of ‘kring’. Het hart van de sangha wordt Kalayāņa 
mitratā genoemd. Dit is vrij vertaald zoiets als ‘mooie vriendschap’ of ‘waardevolle 
kameraadschap’ en daarmee verwijst het direct naar het relationele aspect van het 
leven. De sangha is een onmisbaar aspect van een spiritueel leven. Of, zoals 
Sangharakshita (2000) het verwoordt in verwijzing naar de Upaddha Sutta: Kalayāņa 
mitratā is not half the spiritual life; it’s the whole of it. 

 
In de meest eenvoudige context staat de sangha voor alle medereizigers op het pad. 
Toch heeft de sangha, net als de andere twee juwelen, verschillende niveaus waarop 
zij gekend wordt.  
• In de diepste betekenis verwijst sangha naar de non-duale grond, de oerstaat. De 

sangha weerspiegelt de natuur van je geest (boeddhanatuur). We ontdekken dat 
niets in samsara of nirvana buiten onszelf plaatsvindt; samsara en nirvana vinden 
plaats in onze geest.   

• De universele sangha als ‘eeuwigheidsdimensie’ is een belichaming van deze 
oerstaat in de vorm van alle spiritueel leraren, boeddha’s en bodhisattva’s, allen 
die de verlichte staat hebben verwezenlijkt.  

• De ‘uiterlijke’ verschijningsvorm betreft degenen die het pad gaan, die toevlucht 
genomen hebben. Soms wordt hierbij alleen gerefereerd aan monniken en 
nonnen, maar vaak worden ook andere ‘beoefenaren van de dharma’ hiertoe 
gerekend, de zogenoemde ‘laities’.3 Wanneer leden van de sangha regelmatig 
bijeenkomen om samen te praktiseren, wordt dit ook wel de ‘georganiseerde’ 
sangha genoemd.  

Diep alleen en diep verbonden  
Hoewel de sangha meestal verwijst naar de groep van medereizigers op het pad, 
verwijst de sangha ten diepste naar de grond van je geest en daarmee is de sangha 
uiterst persoonlijk. Mooier dan Chögyam Trungpa (1991) kan ik het niet zeggen: It is 
very personal. You experience a sense of loneliness, aloneness – a sense that there 
is no savior, no help. But at the same time there is a sense of belonging: you belong 
to a tradition of loneliness where people work together. […] You are willing to work 
with your loneliness in a group. A sangha is made up of thousands of people who are 
alone together, working together with their own loneliness, their own aloneness. 
Together they make an orchestra; you are able to dance with its music, and that is a 
very personal experience. 
 
Je loopt het pad ten diepste alleen – het is uiterst persoonlijk, want elke ervaring 
vindt plaats in jouw geest. En je kunt dit individuele pad opgaan met medereizigers, 
die ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen pad (in dezelfde traditie/stroming). In 
de georganiseerde sangha praktiseren de leden in het gezelschap van 
gelijkgestemden: ze mediteren en studeren mét elkaar en doen tegelijkertijd zélf het 
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werk. De sangha is in die zin zeker geen bedding: een ander kan het werk niet voor 
je doen, en je leunt niet op anderen om eenzaamheid te vermijden. Sterker, door 
toevlucht te nemen in de sangha erken je dat je ten diepste alleen bent. En de leden 
van de sangha herinneren je daaraan en stimuleren je op het pad. Sangharakshita 
benoemt de georganiseerde sangha als de beste – of zelfs de enige effectieve 
manier – om te praktiseren. Ook Chögyam Trungpa (1991) benadrukt de essentiële 
rol van de sangha: Without that sangha, we have no reference point; we are thrown 
back into the big samsaric soup, and we have no idea who or what we are. 

De georganiseerde sangha en het zicht  
De georganiseerde sangha is niet iets wat er altijd al geweest is. Toevlucht nemen 
tot de sangha betekende van oudsher dat je je familie achterliet en daarmee maakte 
je deel uit van een ‘gemeenschap’ van beoefenaren van de dharma. Deze ‘fulltimers’ 
(monniken en nonnen) waren aan hun oranje-gele habijten en kaalgeschoren 
hoofden te herkennen.4 In het regenseizoen, dat zo’n twee tot drie maanden duurde, 
kwamen zij bijeen voor retraites. Daar waren soms ook lokale laities bij aanwezig: 
mensen die de leer volgen en mediteren, maar die ook een baan hebben, een 
partnerrelatie aangaan, een gezin stichten. Ook deze laities kunnen in hun leven een 
spirituele ontwikkeling doormaken, sommigen zelfs meer dan de monniken en 
nonnen. Het regenseizoen was voor deze laities een gouden kans om diepgaander 
te praktiseren onder de spirituele begeleiding van de ‘fulltimers’. Uiteindelijk duurden 
deze regenseizoenretraites langer dan het regenseizoen zelf! Enerzijds om verder te 
discussiëren over de dharma, maar ook om de meditatie te intensiveren. 
Samen praktiseren heeft in de boeddhistische traditie het voordeel dat je sneller 
‘merit’ opbouwt. Merit betekent ‘verdienste’. Hoe meer verdiensten, hoe meer 
zegeningen je ontvangt van de drie juwelen, hoe sneller je verlichting bereikt. Als je 
honderd keer een mantra reciteert, ontvang je de ‘merit’ van honderd mantra’s. Maar 
als tien mensen samen honderd keer een mantra reciteren, bouwt ieder de merit van 
tien keer honderd mantra’s op. Vertrouwen, devotie en compassie nemen daarmee 
toe. Bovendien heeft de boeddha aangegeven dat één op de vier sangha-leden een 
incarnatie van een bodhisattva is. Door de sterke pure motivatie, intentie en de 
kwaliteiten van de bodhisattva, wordt het zicht van de andere beoefenaren versterkt. 
Dit is ook een reden waarom de sangha – traditioneel gezien – bijeenkomt. 

Spirituele en sociale ontwikkeling 
Naast het bereiken van het zicht, wordt de georganiseerde sangha gezien als een 
oefenveld, om uiteindelijk de verlichte kwaliteiten in de wereld te kunnen leven. 
Binnen de sangha ontwikkel je jezelf in relatie tot de andere sangha-leden. Zij 
spiegelen jou, je ontvangt feedback (zowel positief als negatief), je ontvangt steun (of 
voelt jezelf juist ontmoedigd door de leden). En uiteraard heb jij dezelfde rol voor 
jouw medereizigers. Want terwijl de sangha-leden glashelder door jouw ‘ego-trips’ 
heen kunnen snijden, laten zij zichzelf tegelijkertijd zien met hun eigen neurosen. 
Kortom, alle menselijke aspecten van de relationele dynamiek komen in de 
georganiseerde sangha volledig in het licht te staan, zowel in sociaal als in spiritueel 
opzicht. Je leert omgaan met de neurosen van jezelf en van anderen én je kunt 
elkaar ondersteunen bij het doorsnijden van de neurosen. Of poëtischer gezegd door 
Dilgo Khyentse: Goud wordt steeds zuiverder door het herhaaldelijk te kloppen en te 
smelten. (1992)  Zo ondersteun je elkaar ook in het ontwikkelen van je spirituele 
‘benen’: in het loslaten van ego en het belichamen van de verlichte kwaliteiten 
(compassie, mededogen) in relatie tot jezelf én anderen.  
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Zijnsgeoriënteerde visie op de drie juwelen  
Vanuit de boeddhistische traditie kom ik aan bij Zijnsoriëntatie. In de afgelopen jaren 
heeft Zijnsoriëntatie zich ontwikkeld tot een pad van levenskunst. Met deze 
ontwikkeling hebben de drie juwelen naar mijn mening een betekenisvolle plek 
gekregen binnen het pad. Misschien zelfs sterker: ís de bekenning tot de drie juwelen 
het pad. Want zoals Hans Knibbe (2008, p.35) het verwoordde: Het pad lopen 
betekent jezelf bekennen tot relatie. En in het toewenden naar en overgave aan de 
drie juwelen, realiseer je je dat je (in) relatie bent.  
 
Voor zover ik kan terugkijken zijn de drie juwelen vanaf de begintijd van 
Zijnsoriëntatie al in beeld geweest – zij het op de achtergrond – als symbolen van de 
non-duale aard van de geest. Aan de uiterlijke vorm van de symbolen werd toen nog 
geen aandacht geschonken. Dat was toen een bewuste keuze, omdat Zijnsoriëntatie 
in die tijd nog niet een spiritueel pad genoemd werd, maar een training. Hans Knibbe 
(1992) zei daar toentertijd over: Ik vind het ook juist een sterk punt van deze 
bewustzijnstraining: je hoeft nergens in te geloven, je nergens bij aan te sluiten en 
niemands volgeling te zijn. Met een grote glimlach op mijn gezicht herinner ik mij hoe 
ik deze tekst 10 jaar geleden las en hoe mooi ik dat uitgangspunt vond. Nu zie ik dat 
ik hoopte dat ik mezelf spiritueel zou kunnen ontwikkelen én tegelijkertijd fijn op mijn 
eilandje kon blijven zitten – wat een heerlijke misvatting.  
 
De drie juwelen als het heilige principe 
Zonder de hele geschiedenis exact te kennen, lijkt het er voor mij op dat de 
verschillende lagen van de drie juwelen echt gekend en erkend zijn ná een retraite 
van de Inspiratiekring in 2005. Na die retraite is Hans Knibbe ‘opgestaan’ als 
spiritueel leraar; en heeft Zijnsoriëntatie zich meer expliciet ontwikkeld tot spiritueel 
pad van levenskunst. En daarmee zijn, zoals ik dit zie, de drie juwelen meer in beeld 
gekomen als het heilige principe van het verlichte pad.  
 
De leer schittert als een juweel, maar het is de schittering van een fata morgana, 
uiteindelijk leeg en niet-bestaand. De leraar schittert, maar uiteindelijk is hij een vorm 
van jouw geest. De sangha schittert, maar uiteindelijk is ook de kring een spel van 
vormen in en van jouw geest. (Hans Knibbe, 2006) 
In deze beschrijving verwijst Hans Knibbe naar het leegteaspect van de drie juwelen, 
de oergrond. Door het leegteaspect te herkennen, ga je zien dat de drie juwelen 
vormen zijn van het meest intieme en eeuwige van jou: het is jouw verlichte geest die 
zich manifesteert in alle vormen.  
Al schrijvend realiseer ik mij hoe wezenlijk de stap van Hans Knibbe is geweest om 
zichzelf te manifesteren als spiritueel leraar. Alsof hiermee de ruimte gecreëerd is 
waarin de drie juwelen tot vorm kúnnen komen. En daarmee is er ook een directe 
verbinding gerealiseerd met de heilige, beschermende en zegenende straling van de 
drie juwelen (zoals eerder beschreven in de boeddhistische traditie). Mij dit 
realiserend, voel ik een enorme dankbaarheid naar Hans, dat hij als spiritueel leraar 
deze stap gezet heeft.  
 
Net als in de boeddhistische traditie worden in Zijnsoriëntatie nu de verschillende 
dimensies van de drie juwelen erkend. In de diepste betekenis zijn de drie juwelen 
manifestaties van jouw al verlichte aard en weerspiegelen ze de drie 
bestaansniveaus: dharmakaya, sambhogakaya, nirmanakaya.5 Als Spiritvormen zijn 
de drie juwelen tijdloos, open en ingebed in de eeuwigheidsdimensie. De drie 
juwelen zijn heel concreet in de vormen van de fysieke leraar, de fysieke leer en de 
fysieke sangha. 
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De drie juwelen en het bekennen tot relatie  
De drie juwelen hebben nu een wezenlijke plek binnen het pad. Hans Knibbe (2008) 
zegt daarover: Ik zie het pad als een relationele ruimte. Als je zegt: ‘ik doe het 
Zijnsgeoriënteerde pad’, dan is dat eigenlijk hetzelfde als zeggen: ‘ik beken mezelf 
tot relatie’. Relatie met Zijnsoriëntatie, relatie met de Zijnsgeoriënteerde leraar of 
lerares en de Zijnsgeoriënteerde sangha. Ik beken mezelf tot relatie. Ik train relatie. 
Ik begeef mezelf in relatie, ik ga voorbij mijn schrik van ik-contractie in relatie. Mijn 
pad is relatie. 
De drie juwelen zíjn het pad. Het pad lopen is: in relatie zijn. En de drie juwelen 
herinneren jou hieraan. Ze zijn als het ware het voertuig, de verbinding tussen je 
verlichte geest en de verkrampte staat van je psyche. Door je vertrouwen te geven 
aan de drie juwelen, kun je jezelf op koers houden.  
 
In het Tibetaans boeddhisme wordt, voor zover ik weet, minder aandacht besteed 
aan dit relationele aspect. Misschien heeft dit ermee te maken dat wij in het Westen 
meer nadruk leggen op het aspect van differentiëren, en is het ‘verbindende’ aspect 
meer uit beeld geraakt. Onbewust denken we onszelf op een eiland en daarmee 
leven we binnen het domein van de psyche.6 Door toewending en overgave aan de 
drie juwelen oriënteren we ons op de Spirit en laten we in één klap het 
eilandbewustzijn – ons bekende ikje – achter. Je zou kunnen zeggen dat dit te 
vergelijken is met de boeddhisten die ‘huis en haard’ verlaten. Ook zij verlaten de 
bekende wereld, net zoals wij in Zijnsoriëntatie het ‘huis van de ouders’ achter ons 
laten. We verlaten de illusoire bedding, om ons leven vanuit openheid vorm te geven. 
Om te ontdekken wie we ten diepste zijn – en de Spirit te leven in het relationele 
veld. 
 
Vertrouwen en devotie 
Ook vertrouwen en devotie nemen in Zijnsoriëntatie een grote plaats in. Je schenkt 
het vertrouwen aan de leraar, de leer en de sangha – ook al komt wantrouwen op;  
wat onvermijdelijk is, want vanuit de ik-kramp is wantrouwen gegeven. Door je 
vertrouwen te schenken aan de drie juwelen en devotie te hebben voor de drie 
juwelen, komt je verlichte aard tevoorschijn. Daarmee wil ik ook terugkomen op de 
‘blessing’ die ik eerder bij het beschrijven van de boeddhistische traditie benoemd 
heb. Zelf ervaar ik de zegeningen van de drie juwelen steeds opnieuw en heb ik 
ervaringen die mijn verstand te boven gaan.  
Hans Knibbe (2008) zegt er het volgende over: Dan is er verbinding met het Hart – 
en dat is het Hart van de wereld, het Hart van de heiligen, van de geïnspireerden. 
Die ga je ook ervaren, die transformeren je wezen. Het is de zegening die bij je 
indaalt. Daar open je je voor en daar komen een enorme schoonheid en liefde en 
fijnzinnigheid tevoorschijn. De verbinding reikt verder en dieper dan de conventionele 
tijd/ruimte-dimensies. Dat heeft te maken met de Spirit-dimensie. 
 

De sangha als kostbaar juweel in Zijnsoriëntatie 
De sangha heeft – net zoals eerder in de boeddhistische traditie beschreven is – 
verschillende niveaus waarop de sangha gekend wordt. Op het hoogste niveau 
verwijst sangha naar de non-duale grond, het leegte-aspect van sangha. Het tweede 
niveau is de universele sangha als ‘eeuwigheidsdimensie’. Dit betreft alle spiritueel 
leraren, heiligen en gestaltes: de pure vormen. In visualisaties en meditaties kun je je 
op deze universele sangha afstemmen, in relatie zijn met deze pure vormen. Het 
derde niveau betreft de ‘uiterlijke’ verschijningsvorm, de fysieke sangha. Dit is de 
kring van mensen die het Zijnsgeoriënteerde pad van levenskunst lopen.  
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In het laatste deel van dit artikel richt ik mij voornamelijk op deze fysieke sangha. 
Want hoewel het pad een uiterst persoonlijk pad is, waar je zelf verantwoordelijk voor 
bent, loop je dit in relatie met gelijkgestemden, met medereizigers. Enerzijds is dat 
vaak steunend; tegelijkertijd zullen er juist in deze kring van mensen allerlei 
(relatie)issues opkomen. Met de sangha-leden heb je geen gecodeerde relatie (zoals 
je die wel hebt met de leer en de leraar). Je komt elkaar veel meer op een gewone 
manier tegen: in een horizontale relatie. Daarom komen juist je gewoontepatronen en 
voor- en afkeren hier heel snel aan het licht. Hans Knibbe (2008, p.40) stelt dan ook: 
Het verlicht in de sangha kunnen zijn is wellicht het moeilijkste. Daar is het de 
grootste actualisatie. Met de leer is het een makkie, met de leraar is niet zo’n makkie, 
maar dat gaat nog wel. Maar de sangha; als je dat kunt, kun je er niet meer uitvallen. 
 
Aspecten van de fysieke sangha 
De fysieke sangha is van onschatbare waarde voor ontwikkeling (op spiritueel en 
persoonlijk vlak) van degenen die het pad gaan. Zoals eerder geciteerd: Het pad 
lopen is in relatie zijn. De sangha biedt daar een prachtige actualisatieplek voor. Het 
is de plek waar je het zicht kunt ontwikkelen en verlichting kunt realiseren. Het is de 
plek waar je kunt ervaren hoe het is om als Spirit te leven en daaraan te wennen. En 
het is de plek waar je je als mens kunt ontwikkelen, ook in psychologisch opzicht.  
 
Zicht ontwikkelen 
In Zijnsoriëntatie neemt meditatie een fundamentele plek in. Door meditatie ontwikkel 
je het zicht, je leert rusten in de oergrond van je geest, je rust in Zijn. Samen 
mediteren verdiept de meditatie. Zoals ik het zie, komt dat omdat je meetrilt op 
elkaars niveau van inspiratie en zo ontstaat er als vanzelf een ruimer veld van 
inspiratie. Op een bepaalde manier ondersteun je elkaar door samen te mediteren. In 
de Boeddhistische traditie zouden ze zeggen dat je samen meer ‘merit’ opbouwt.  
Naast de meditatie zelf, geeft ook het uitwisselen van ervaringen (rondom de 
meditatie) een verdieping van het zicht. Dit ondersteunt je om een conceptueel 
begrip te ontwikkelen, zodat je niet alleen ervaringen opdoet, maar ook werkelijk 
begrijpt waarover het gaat. Door jouw ervaringen te conceptualiseren en te delen én 
door de ervaringen van anderen te horen, kun je gaan ‘fine-tunen’ (hoe werkt dit bij 
mij, hoe zit dat, waar gaat het werkelijk over…). In de sangha leer je dus van elkaar 
en inspireer je elkaar. 
Een ander aspect is dat je een gezamenlijke taal spreekt, of leert spreken. Daardoor 
kun je elkaar verstaan, begrijpen op een heel diep niveau. Sommige woorden 
hebben namelijk zulke diepe betekenissen, die voorbij het woord gaan. Het is 
belangrijk dat je de context van die woorden gaat begrijpen, de diepten ervan. 
Tsoknyi Rinpoche is daar helder over: If you learn this vocabulary and the way of 
using it, you end up with a mental guide that always comes back to you in meditation, 
suddenly giving you the instructions you need, all in the most correct and precise 
way. (Duff, 2006) 
En tot slot biedt de sangha je een plek om in relatie te wennen aan openheid. Je bent 
als sangha (in retraites) in stilte bijeen en daarmee stap je al uit je normale dagelijkse 
modus. De stilte biedt je een context waarin je kunt wennen aan de open staat, de 
non-duale grond van je bewustzijn.  
 
Spirit leven in relatie   
Je Spirit leven betekent dat je jouw ‘huis van de ouders’ verlaat, dat je uit het verhaal 
stapt. Voor een boeddhist zal dit betekenen dat hij letterlijk zijn familiebanden 
verbreekt. In Zijnsoriëntatie betekent dit dat je je zwaartepunt legt in je Spiritaard, in 
Zijn. Je laat het leven zoals je dat tot dan toe kende achter je. Je verlaat de 
(psychologische) bedding in al je gehechtheden. Je wendt je toe naar de leraar, de 
leer en de sangha en daarmee ga je voorbij de contractie van de ik-kramp: je komt 
van je eiland en realiseert je dat verbinding gegeven is. Hoewel dit een dieper 



	 70 

thuiskomen bij jezelf betekent, wil dit niet zeggen dat je meteen vaardig bent om hier 
vorm aan te geven. De sangha biedt dan een prachtig oefenterrein om geïnspireerd 
te klungelen, om de Spirit tot bloei te laten komen. Spirit ontmoet Spirit. Je ontdekt 
jezelf in relatie met een ander als Spiritwezen en je went hieraan (om dit in het 
dagelijks leven verder te manifesteren). 
Je zou kunnen denken dat de sangha hierin opnieuw een bedding vormt – en het is 
bijna onvermijdelijk dat je onbewust een nieuwe bedding creëert in de sangha. Waar 
het om gaat is dat je je realiseert dat verbinding gegeven is (en in die zin is er 
‘bedding’), maar je maakt van de sangha geen hechtvlak (wat verbinding zoeken is). 
Je bent los én in verbinding.  
 
Persoonlijke (psychologische) ontwikkeling 
Het is vaak niet eenvoudig om een ingrijpend individueel veranderingsproces door te 
maken. De medereizigers kunnen daarin een bron van steun en begrip zijn: zij 
begrijpen hoe jij je ontwikkelt, doordat zijzelf eenzelfde ontwikkeling doormaken (die 
toch heel persoonlijk is). Daarbij kunnen de ontwikkelingen die jij ziet bij je 
medereizigers jou het vertrouwen geven dat je op de ‘juiste’ weg bent.  
Bovendien kom je elkaar in de sangha ook in meer ‘gewone’ situaties tegen. 
Voorkeur en afkeer komen hier makkelijker op, overdrachten worden wakker en de 
gekwetste afhankelijkheden komen in beeld. Daarmee komen aspecten van ons 
wezen in het licht te staan, die anders ‘onder tafel’ zouden kunnen blijven. In de 
sangha is er direct een dynamisch veld aanwezig waarin je zicht krijgt op jouw 
gewoontepatronen en neurosen – en je wordt geconfronteerd met de patronen en 
neurosen van anderen. Belangrijk hierin is dat je de overdrachten niet objectiveert, 
maar dat je ze herkent als ‘van jou’ (subjectiveren). En dat je van daaruit een gedrag 
ontwikkelt dat passend is in die situatie (anders gezegd: je leert als vrije volwassene 
afhankelijk te zijn in relatie). De sangha is dus een uitstekende leerruimte om jouw 
overdrachten en patronen in beeld te krijgen. Tegelijkertijd kan de sangha je 
ondersteunen bij het subjectiveren, door steeds terug te verwijzen naar jou. En kun jij 
op dezelfde manier van betekenis zijn voor anderen. 

Zorg voor de sangha  
Naast dat de sangha of groep de deelnemers veel te bieden heeft, vráágt de sangha 
ook iets van de deelnemers. De sangha valt of staat bij het commitment van de 
leden. Daarom is het belangrijk dat je je bewust bent van jouw rol in de sangha: geef 
je jezelf in relatie en draag je bij aan het holon, of kom je consumeren? Door met 
elkaar zorg te dragen voor de sangha, creëer je een sfeer waarin het juweel van de 
sangha volledig kan stralen. 
Als lid van de sangha kun je bijdragen door: je practice te doen (dus mediteren en 
studeren), Spirit op de eerste plaats te zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor 
jouw ontwikkeling, zowel spiritueel als persoonlijk. Bijdragen is ook: je aan de 
afspraken houden (op tijd komen, de stilte en de fysieke ruimte eren), de 
communicatieregels7 in acht nemen, enzovoort.  
Ook vraagt de sangha je om vanuit volwassen afhankelijkheid in relatie te zijn. 
Natuurlijk kun je wel eens ‘uit de bocht vliegen’ – dan kun je daar je 
verantwoordelijkheid voor nemen (en excuses maken waar nodig) en nieuw creatief 
gedrag ontwikkelen. Een volwassen houding betekent ook dat je niet roddelt en dat 
je geen bondjes vormt. Belangrijk is dat je alle issues die opdoemen subjectiveert. 
Ook kun je sangha-leden erop wijzen dat bepaalde dingen niet zo objectief zijn als ze 
soms lijken.  
 
De manier waarop je present bent in de sangha is een erende manier. Je bent erend 
naar jezelf als Zijnswezen en je eert de leer, de leraar en de sangha. Dit vraagt al dat 
je uit de beperkte optiek stapt en een hogere optiek inneemt. Dit betekent niet dat je 
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geen kritiek mag hebben, of dat je klakkeloos aanneemt wat er gezegd wordt. Het 
betekent juist dat je vanuit vrijheid en een open houding onderzoekt wat iets voor jou 
betekent en dat je van daaruit handelt – als vrije volwassene. Ook als je besluit het 
pad of het aanbod te verlaten, is het belangrijk om eervol te blijven naar de leer, de 
leraar en de sangha. Daarmee doe je recht aan het pad – en dus ook aan jezelf.  
 
 
Tot slot 
Een sangha is niet vanzelf een sangha. Een sangha moet leren wat het is om een 
sangha te zijn. Ik geloof dat het juweel sangha het meest tot zijn recht komt als de 
sangha-leden goed zicht hebben op de kostbaarheid en de aspecten van de sangha. 
Wie weet kan dit artikel daar een bijdrage aan leveren.  
Ik hoop dat ik met dit artikel de lezer een goede blik heb kunnen gunnen op de 
kostbaarheid van de drie juwelen en die van de sangha specifiek. Ik realiseer mij dat 
nog veel aspecten van de drie juwelen onderbelicht zijn. Een verdere uitwerking is te 
vinden in de scriptie die ik geschreven heb in het kader van de vakopleiding tot 
Zijnsgeoriënteerd begeleider. In deze scriptie heb ik onderzocht wat de betekenis 
van de drie juwelen (en in het bijzonder de sangha) kan zijn in de beroepspraktijk van 
de Zijnsgeoriënteerde begeleider. Geïnteresseerden kunnen deze scriptie bij mij 
opvragen.  
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Studiedag 3 :   

De leer :  Z i jnsor iëntat ie   6  s e p t e m b e r  
2 0 1 4  

6. De leer van Zijnsoriëntatie  

Hans Knibbe  
 
Van de drie juwelen de leraar, de leer en de sangha, is de omgang met ‘de 
leer’ het minst uitgewerkt in zijn overdrachts- oproepende aspecten en de 
spirituele betekenis. 
 
Nu is ‘de leer’ niet één ding, net zo min als de leraar en de sangha dat zijn, de 
leer verandert mee met de optiek van waaruit je ‘de leer’ benadert. Er zijn dus 
tenminste vier ‘leren’, de leer vanuit pre ego optiek, vanuit ego, vanuit Spirit en 
vanuit non duaal gewaarzijn. 
 

Pre-ego optiek 
De pre ego optiek is een vroeg kinderlijke optiek, waarin je nog bijna totaal 
genesteld bent in de zorgende omgeving. Deze nesteling kun je niet 
waarnemen want je valt er compleet mee samen, er is nog te weinig 
differentiatie tussen jezelf en de omgeving om bewustzijn daarover te laten 
ontstaan. Jouw identiteit en de omgeving zijn samengesmolten. In een 
normale ontwikkeling zal de onbewuste versmelting geleidelijk plaats gaan 
maken voor een meer gedifferentieerde, duale relatie, waarin een goed 
onderscheid is tussen ‘ik’ en ‘de ander’.  Pre-ego optiek is dus pre-duale 
optiek, het ‘ik’ en ‘de ander’ kunnen niet in een ‘dialogische’, ego-gestuurde 
betrekking tot elkaar staan, omdat ze automatisch en onbewust 
samensmelten tot een ongedifferentieerd geheel, waar weinig grenzen tussen 
ik en ander te vinden zijn. Het is belangrijk dit goed te onderscheiden van 
trans-ego eenheidservaringen, zoals die gemakkelijk optreden in de non duale 
visie. In deze non-duale verbindingservaringen zijn de grenzen tussen ‘ik’ en 
‘ander’ volledig intact, ze worden echter overstegen in de leegte-blik, de 
ervaring van primaire, altijd al aanwezige verbinding. 1  
We hebben allemaal ‘gaten’ in onze persoonlijkheid, waar de differentiatie 
tussen ‘ik’ en ‘ander’ als gevolg van gebrek aan zorg en spiegeling door de 
voedende omgeving, niet heeft kunnen plaatvinden. Op die lege plekken 
functioneren we op pre-ego wijze, 
Wanneer we relatie aangaan met een belangrijke ander: een partner, een 
therapeut, een spirituele leraar of leer, zullen de lege plekken in onze psyche 
actief worden omdat hier een belofte van liefde en herkenning in lucht hangt. 
De lege delen in onze psyche gaan automatisch en onherroepelijk pre-ego 
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verbindingen aan met de ander. Hierin hebben we geen keuze, dit valt niet 
onder onze ego-sturing. 
Om pre-ego optiek te kunnen begrijpen moeten we ons realiseren dat ze 
dateren van een tijd waarin het kind bijna volledig afhankelijk was van de 
voedende ander (door mij kortweg ‘moeder’ genoemd). Deze afhankelijk 
maakt heel kwetsbaar en dus angstig: alle macht is namelijk gelokaliseerd in 
‘de moeder’: ze kan je maken en breken. Bovendien dreigt buiten haar 
omhulling het gevaar: vreemde mensen, dieren, situaties die je niet kunt 
hanteren. De pre-ego structuren leven dus in een wereld waar de angst om 
vernietigd te worden door de boze moeder of de wrede buitenwereld 
voortdurend aanwezig is. Dat betekent overigens niet dat deze angst herkend 
kan worden door het kind. Dat zou onleefbaar zijn. En dus biedt het 
evolutionair ontwikkelde overlevingsapparaat ons (tenminste) twee manieren 
om de angst buten beeld te houden: de symbiotische en de narcistische 
manier. Beide sociale strategieën zijn passende en noodzakelijke 
ontwikkelingsstappen die de baby en het kind helpen om zich te ontwikkelen. 
Het zijn evolutionair voorgeprogrammeerde wijzen van relateren. Als je daar 
echter blijft steken (door gebrek aan passende bejegening van de omgeving) 
wordt het in je latere leven zware handicap in je vermogen om op volwassen 
wijze in relatie te zijn. 

Symbiose  
In de symbiotische variant heeft de evolutie versmelting en het creëren van 
een veilige hechting (wat eigenlijk een interne representatie van versmelting 
is) verzonnen om je levenskansen te vergroten. Versmelting, je omhuld weten, 
het ontwikkelen van vertrouwen in de aanwezigheid van je moeder als je haar 
nodig hebt, geven de baby en het jonge kind voldoende veilige grond om zich 
van daaruit te ontwikkelen. Als het kind bang wordt zal het (als het veilig 
gehecht is) de geruststellende aanwezigheid van de moeder opzoeken, zich 
versmeltend met haar verbinden en zo de spanning uit het lijfje laten stromen. 
Het antwoord op angst is dus: nabijheid, samen-zijn, versmelting.  
De grens tussen jezelf en de omgeving, die door angst even fel oplicht: de 
ander kan mij vernietigen wordt in de versmelting weer opgeheven. Het  kind 
lijkt weer terug te gaan naar de pre-duale staat van  baarmoederlijke eenheid. 
Het lijkt daarom op een strategie van regressie: terugkeren naar een eerdere 
en vroegere ontwikkelingsfase.  
In de symbiotische strategie verminder je het verschil tussen jezelf en de 
omgeving door daar aanpassend en versmeltend in op te gaan. De tweeheid 
(verschil, los staan) wordt gemaskeerd, het één-zijn (hetzelfde zijn) wordt 
benadrukt. 
Deze basisstrategie: angst neutraliseren door samenzijn en hetzelfde-zijn te 
benadrukken, hoort bij ons als sociale wezen en blijft ons hele leven onze 
metgezel. We conformeren ons op in hoge mate aan onze sociale omgeving 
(mode, taal, gewoontes, stijl, smaak, meningen, ideologie), vaak veel meer 
dan we zelf in de gaten hebben. Door ergens bij te horen zijn we minder bang. 
Alleen de zeer moedigen durven echt non-conformistisch te zijn. Tegelijkertijd 
hebben wij–als het goed is- als volwassene veel meer mogelijkheid om ons los 
te maken van de dwang van conformisme en onze eigen invulling te geven 
aan ons leven.  
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Narcisme 
De narcistische variant van de pre-ego afweer van angst reageert op de totale 
afhankelijkheid door zich te identificeren met zijn los-staan en zijn 
competentie. Door zich onafhankelijk te denken van de omgeving hoeft hij niet 
langer te voelen hoe bang hij is om vernietigd te worden door de moeder, dat 
is alvast een tegenstander minder. Hoe met de dreigende buitenwereld te 
dealen? Deze is in de narcistische optiek nog steeds niet beeld. Daarvoor 
reiken de mentale vermogens van het kind niet ver genoeg. De buitenwereld 
wordt versimpeld tot een publiek voor zijn eigen glorieuze optreden. Het 
publiek bestaat niet uit individuën die een eigen leven hebben en waar je een 
gedifferentieerde, dialogische relatie mee kunt hebben, ‘de ander’ is een 
satelliet die om jou, als middelpunt van het universum, ronddraait. Een andere 
versimpeling is om zich te identificeren met een idool en daar een speciale 
band mee te fantaseren: ik ben de best eleerling, hij/zij houdt het meeste van 
mij, hij/zij ziet mijn talent.  
Bij angst zal het kind in de narcistische modus geen nabijheid bij de moeder 
zoeken, maar zich juist terugtrekken in zijn ‘splendid isolation’, de autonomie 
illusie. Daar fantaseert het hoe het iedereen de baas is, de loef af zal steken 
en hoe iedereen bewonderend naar hem op zal kijken. Deze superieure 
positie is ook een soort baarmoeder, hij kan nu ontspannen in de illusie van 
superieure onaantastbaarheid. Hij ontspant in zijn luchtkasteel. De angst voor 
de ander wordt ook hier geneutraliseerd door hem uit beeld te zetten als een 
‘zelfstandige ander’: iemand die een eigen gevoelsleven, een eigen wil en een 
eigen leven heeft. De ander is een support-act voor je one-man-show show, of 
een held om je mee te identificeren.  
Het grote verschil met de symbiotische positie is dat de narcist een scherpe 
binnen-buitengrens hanteert, hij differentieert zich echter zo primitief en 
overdreven dat hij de ander buitensluit. En de versmelting-als-angstreductie-
strategie is ondertussen niet verdwenen, het object van versmelting is alleen 
verplaatst van ‘de moeder’ naar het geïdealiseerde zelfbeeld dat in zijn 
luchtkasteel woont. Tweeheid wordt dus ook in de narcistische strategie 
afgeweerd. Dit is moeilijker te zien dan bij de symbiotische structuur, want de 
narcist isoleert zich van de omgeving en lijkt daardoor onafhankelijk en 
gedifferentieerd. Maar deze isolering is gebaseerd op een onhanteerbaar 
grote afhankelijkheid van narcistische (bewonderende, uniciteit bevestigende) 
voeding van de omgeving die daarom afgeweerd moet worden door net te 
doen alsof je niet afhankelijk zou zijn. Hij kan heel makkelijk gekrenkt worden 
als hij een tekort aan erkenning meent waar te nemen en voelt zich dan totaal 
vernietigd. De narcistische agressie die daar ontstaat is intens, omdat de 
rugkracht in de narcistische modus overprikkeld is. 
Ook de narcistische overdrijving van onze onafhankelijkheid en competentie 
blijft ons leven lang bij ons. Gelukkig leren we langzamerhand anderen meer 
in beeld te nemen, samen te werken, realistischer te worden over onze 
beperking, maar restanten van narcistische trots en egocentrisme blijven 
bestaan. En iedereen blijft –tot aan verlichting- ervan uitgaan dat hij op een 
eiland woont waar hij de baas is.  
 
De symbiotische optiek is gedreven door het verlangen te ontspannen aan 
isolement en zoete verbinding te kunnen ervaren. De narcistische optiek is 
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gedreven door het verlangen vrij, los en competent te zijn, en daarin 
autonomie en waardigheid te kunnen ervaren.  
Symbiose is een buikkant streven, narcisme een rugkant streven.  
Beide zijn gefundeerd in de bijna complete afhankelijkheid van de voedende 
ander. In de symbiotische modus is de voeding vooral versmeltend en zoet, in 
de narcistische modus is er voeding in de vorm van bewondering erkenning, 
spiegeling van jouw staat van zijn, bevestiging van uniek-zijn. Noch de 
symbioot , noch de narcist is in staat tot wederkerigheid. Ze zijn monomaan 
op zichzelf gericht en gebruiken de ander als object voor hun symbiotische en 
narcistische voeding. 
Vandaar dat beide categorieën thuishoren in de pre-ego, de pre-sociale 
optiek.  
Laten we kijken hoe zij ‘de leer’ benaderen 

Symbiose: de leer als heilsleer die ons verlost van angst en 
verlorenheid.  
Vanuit symbiose wordt ‘de leer’ benaderd als een goede baarmoeder, een 
‘heilsleer’, een verlossingsleer die het beloofde land voorspiegelt waarin er 
een einde zal zijn aan onze angst, ongemak en verlorenheid. Nirvana, de 
hemel, het paradijs, verlichting. Het ‘goede baarmoeder’ beeld beeld is 
zorgvuldig gezuiverd van ziekte, pijn, verdriet, conflict, wreedheid, razernij, 
angst en verlies-van geliefden,  gebrekkigheid, zinloosheid enzovoort. Een 
soort tandpasta, ikea, plusmarkt, milka, transcendente meditatie, happinez 
reclame folder.  
De heilsleer is verleiding, misleiding, een leugen.  
Toch zullen we vanuit een symbiotische oriëntatie Zijnsoriëntatie (en iedere 
levenskunst-leer) afspeuren op nirvanische beloftes en als we die gevonden 
menen te hebben, ons daarmee versmeltend verbinden: ha, eindelijk, in deze 
visie kan ik me ontspannen en zal mijn leven ‘goed’ worden.   
Ik beschrijf dit als een actief speuren en kiezen, maar zo bewust gaat dat 
allemaal niet vanuit de pre ego optieken, Er is nooit sprake van nadenken, 
overwegen, vergelijken, besluit nemen enzovoort. Dat veronderstelt namelijk 
al een gedifferentieerde ego-betrekking. De verbinding wordt vanuit 
symbiotische optiek onbewust aangegaan en wordt gedreven door de 
elementaire behoefte aan hechting en omhulling.  
De symbioot gaat in de leer wonen, zoals hij vroeger in het 'huis van de 
ouders' gewoond heeft. De leer is een gezinsvervangend tehuis geworden, 
een toevlucht, de plek waar je veilig bent voor de vernietigende ander. De plek 
waar het ‘goed’ is.  
De leer is dus niet iets wat dáár is en waar je een relatie mee kunt aangaan. 
De leer wordt (onbewust) benaderd als een leefruimte, een baarmoeder, een 
omhulling. 
Er zijn strategische en teruggetrokken aspecten aan de symbiotische relatie 
met de leer: 
Als je in de strategische modus neem je niet de tijd om de leer goed te 
bestuderen, erover na te denken of kritisch te beschouwen. Je kauwt er niet 
op maar slikt het in zijn geheel door als een soort magische gelukspil. De 
strategische dienaren van de teruggetrokken zelf verlangens zullen zich gretig 
werpen op de methodes en principes die aangeboden worden, ze ijverig 
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beoefenen met het beloofde land als doel voor ogen. Niet erg libidineus en 
vreugdevol dus.  
In de teruggetrokken modus van symbiose sta je dichter bij de verlangens 
van omhulling, liefde en veiligheid (zonder deze overigens bewust te kunnen 
ervaren, die differentiatie en bewustzijnsvermogens zijn niet ontwikkeld) en 
zal je de leer vooral beoordelen in termen van hoe liefdevol en accepterend 
de boodschappen zijn. Ook wil je in de teruggetrokken modus je juist 
helemaal niet mobiliseren en zoek je boodschappen die je geruststellen dat 
alles al helemaal goed is zoals het is, en dat je dus niets hoeft te doen.  
 
Samenvattend:  
De positieve overdracht vanuit symbiose op de leer is dat het een veilige 
omhulling biedt, liefdevol naar jou is en jou ontslaat van alle dwang en super-
ego aanvallen. Kortom dat je eindelijk kunt ontspannen.  
De negatieve overdracht vanuit symbiose is dat de leer niet compassievol is, 
jou geen rust en ontspanning gunt, jou in een koud universum werpt,  
onmenselijk en wreed is en  dat je ‘van alles moet’. 
 

Narcisme: de leer die onze grootsheid spiegelt.  
De narcist benadert ‘de leer’ als een object om zijn identiteit mee te versterken 
en op te  pompen. Hij kan net zo min als de symbioot een gedifferentieerde, 
realistische en gewogen relatie aangaan met de leer. Ook de narcist slikt de 
leer zonder te kauwen door maar wordt door andere aspecten aangetrokken. 
De narcist speurt de leer af naar elementen waarmee hij zijn wankele 
bouwwerk van defensieve idealiseringen kan stutten. De realisatie dat we in 
wezen verlichte spiritwezens zijn is hier bijvoorbeeld een goede kandidaat 
voor. En natuurlijk de visie van de 'niet herkende boeddhakwaliteit'. 
De ontnuchterende en realistische boodschappen in de leer rond bijvoorbeeld 
de noodzaak tot oefening en inspanning, het steeds weer opnieuw met je 
neurose geconfronteerd worden, verschillen rond niveaus van actualisatie, 
zijn lastig te incasseren voor de narcist en zullen ontweken worden. 
In de strategische modus gebruikt de narcist de leer als instrument tot 
zelfvermeerdering en glorie en zal dus ijverig bezig zijn om de leer toe te 
eigenen met dat doel.  Hij zal dat het liefst zo doen dat hij zijn eigen kleinheid 
en onvermogen daarbij niet hoeft tegen te komen.  
Het teruggetrokken zelf van de narcist wil versmeltend verbonden zijn met 
de geïdealiseerde leer. Hij kan (nog) niet herkennen dat de leer door een 
ander mens is ontworpen, tenzij de ander tot bovenmenselijke proportie 
opgeblazen wordt en hij zich daarmee idealiserend mee kan identificeren.  
 
Samenvattend: 
Vanuit de narcistische modus zal de positieve overdracht naar de leer 
ontstaan vanuit de inschatting dat de leer jou helpt om grootser, idealer, 
succesvoller en autonomer te worden. De negatieve overdracht ontstaat als je 
het idee hebt dat de leer jou beledigd of beperkt: er is geen plaats voor mijn 
eigenheid. Je voelt je dan vernietigd en zult daarop reageren met een even 
vernietigende devaluering van de leer.  
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De relatie met de leer op rijp ego niveau 
Het vroege regel/rol niveau (de eerste fase van ego ontwikkeling) is 
conformistisch en onrijp is valt zeker niet samen met de ego-fase zoals ik die 
hier ga typeren Ik sla de bespreking daarvan over om het betoog te 
vereenvoudigen.  
Het ego niveau zoals ik het hieronder ga beschrijven is een rijp ego niveau, 
waarin er een heldere grens is tussen zelf en ander, en de persoon een eigen 
‘ruimte’ heeft waarin hij kan ontspannen. Er is een sterk ontwikkeld 
stuurmanschap ten opzichte van de impulsen en gevoelens uit de pre-ego 
dimensies. Ze worden erkend en welwillend bejegend, maar de stuurman is 
de baas. Er is een gevoel van competentie over het eigen leven, je leeft je 
leven volgens je eigen keuzes. Het mooie in het leven wordt niet 
geïdealiseerd, het lelijke in het leven niet ontweken. Al met al een nuchtere, 
realistische en competente optiek.  
Hoe benadert een rijp ego ‘de leer’?  
De leer wordt niet als ‘verlossingsleer’ benaderd, maar als instructies voor 
levenskunst, waarbij het vanzelfsprekend is dat deze kunst beoefend moet 
worden en dat het tijd kost om de kunst eigen te maken.  Oefening baart 
kunst.  
De leer wordt onderzocht, bevraagd en getoetst aan eigen ervaring.  
De leer wordt in de context gezien van andere stromingen, staat niet op 
zichzelf, maar is schatplichtig.  
De leer wordt wel gerespecteerd als een creatie van de geestelijke vader 
daarvan, dus ook niet gereduceerd tot de componenten: het is maar een 
samenraapsel van ……..  
De leer wordt gezien als een samenhangende set van principes en 
vaardigheden die jou helpen op jouw pad van levenskunst. Je levert zelf het 
voertuig en de brandstof. De leer levert de gebruiksaanwijzingen over het 
voertuig en de route die je kunt nemen,  
Je begrijpt dat het pad alleen effectief is als  

• Je je binnen de grenzen van dat pad beweegt.  
• Niet allerlei paden gaat mengen.  
• Ook oefeningen doet en dimensies verkent die jou aanvankelijk vreemd 

zijn of niet aanspreken.  
• Je volhoudt, ook als er schijnbaar geen vooruitgang is. 
• Je alle relevante informatie geeft aan de begeleiders van het pad, 

zodat ze jou inderdaad kunnen begeleiden.  
Op ego-niveau is er een realistische werkrelatie met ‘de leer’. Je weet dat je 
zelf de kracht moet opbrengen voor het werk en bent dankbaar voor de 
deskundige aanwijzingen die de leer jou daarbij geeft.  
Jouw eigen kritisch vermogen blijft intact en actief (zonder dat je de leer 
devaluerend hoeft te vernietigen zoals je dat in de pre-ego optiek doet als je 
wilt differentiëren).  
Je begrijpt dat je je niet hals-over-kop moet committeren aan het pad, maar 
deze moet onderzoeken, proeven en stap voor stap eigen moet maken. 
Je beseft dat ieder pad zijn sterke en zwakke kanten heeft en nooit naadloos 
op jou zal kunnen aansluiten. Jouw keuze voor de leer is dus gebaseerd op 
een realistische ‘goed genoeg’ beoordeling daarvan.  
Je weet dat het tijd, geld en toewijding gaat kosten.  
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De overdrachten zijn in de ego optiek niet sterk. De afhankelijkheid is namelijk 
niet onrealistisch groot. Er is wel ruimte voor allerlei positieve gevoelens over 
de kwaliteit en deskundigheid en negatieve gevoelens over fouten, 
slordigheden, tekortkomingen etc. in de leer, zonder dat dit laatste tot een 
crisis in de relatie hoeft te leiden.  

 

De spirituele relatie met de leer 
In de ego wijze van relateren aan ‘de leer’ zal deze nuchter en kritisch 
beoordeeld worden op zijn grondigheid, deskundigheid, innerlijke consistentie, 
toetsbaarheid etc. Het is een bijna wetenschappelijke benadering die daarbij 
ook een zekere distantie impliceert.  
Deze distantie wordt in de Spiritrelatie met ‘de leer’ weer opgeheven doordat 
de student de leer hier benadert als een Spirit communicatie. De leer is een 
boodschapper en vertolker van de zuivere, heilige subtiele Spirit dimensie. 
De afstemming is muzisch, minnend.  
Dat wil zeggen de student  is in devotionele openheid naar de leer, zijn hart is 
open, er hij heeft een fijnzinnige afstemming op dat wat woorden en uitleg 
overstijgt. Op wonderbaarlijke manier kan een enkel woord, een enkel inzicht 
het Licht doen aangaan en een complete transformatie bewerkstelligen van de 
atmosfeer. Alsof alles baadt in een licht,  soliditeit wegvalt en schoonheid, 
heiligheid en puurheid verschijnt.  
‘De leer’ is nu als de Gestalte, een schijnbaar buiten jou bestaande spirituele 
vorm, die jou liefdevol aanschouwt, zegent en wijsheid communiceert. 
De leer is transmissie, zij communiceert de vrije staat aan jou, wekt die bij jou 
tot leven en activeert jouw eigen Wijsheidsgeest.  
De studie van de leer brengt de student in een meditatieve staat, waarbij de 
inzichten die eerst dode-letter-op-papier waren, nu levend-weten zijn 
geworden, voorbij conceptuele begrenzing.  
Het ‘weten’ wat zo opgewekt is heeft een eigen helderheid en wijsheid, 
waarbij moeiteloos door verwarring heengekeken kan worden, verbanden 
geien worden en er een ruime, niet veroordelende blik is. Het is het Licht van 
Gewaarzijn zelf, wat nooit gevangen is geraakt in de stolling van de psyche. 
De Spirit leeft niet in de wereld van gestolde concepten, maar heeft haar 
eigen lichtende, pure en tijdloze bestaansruimte: het 'huis van Zijn', de 
mandala van verlichting.  
Als de student contact maakt met de transmissie van de leer gaat hij 
participeren aan de subtiele en vreugdevolle communicatie waarvan de 
Spiritwereld, het 'huis van Zijn'  gemaakt is. Dee communicatie zijn de 
boeddhakwaliteiten, die je niet kunt bezitten, maar die ruimte in jou krijgen als 
je in communie bent met de Spiritwerkelijkheid. 
 

Onderscheid pre-ego en Spirit relatie met ‘de leer’.  
In de Spirit afstemming op de leer ga je in communie met de Spiritdimensie 
die daarin gecommuniceerd wordt. Je gaat ook ‘wonen’ in het 'huis van Zijn'.  
Dat lijkt allemaal verdacht veel op de eerder beschreven versmolten pre-ego 
omhulling.  
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En inderdaad kunnen pre-ego versmelting en trans-ego communie 
gemakkelijk met elkaar verward worden. Er zijn echter cruciale verschillen:  
In de Spirit afstemming zal vroeger of later de ervaring ontstaan dat je zelf een 
Spiritwezen bent. Als Spiritwezen ben je niet bang of behoeftig en woon je niet 
in een omhulling, maar in de ruimte van (gewaar)Zijn.  
Omdat ‘de leer’ niet als omhulling benaderd wordt, hoeft ze niet 
vastgehouden, verdedigd of gedevalueerd te worden. Er zal geen binnen-
buiten grens gecreëerd worden naar andere ‘leren’, met de daarbij horende 
vijandigheid en diskwalificaties.  
Tegelijkertijd zullen ook de verschillen niet verdoezeld worden (we willen 
allemaal hetzelfde) of gemeend worden dat je allerlei leren door elkaar heen 
kunt volgen. Dat zijn pre-ego posities. 
De onbewuste toeëigening van de leer zoals de narcist dat kan doen, waarbij 
hij uit beeld zet dat hij zijn kennis en vaardigheden heeft overgedragen 
gekregen van een levende leraar en doet alsof hij het zelf verzonnen heeft, zal 
ook niet plaatsvinden, omdat de student ongegeneerd dankbaar is naar de 
leer. Die dankbaarheid opent zijn hart voor de transmissie. Zonder die reële 
(ego niveau) en spirituele (Spirit niveau) dankbaarheid wordt de leer verplat 
tot de pre-ego interpretaties daarvan.  
In de spirituele afstemming ben je niet uit op verlossing, je hebt vrede 
gesloten met je tragisch existentiële positie, je hoopt nergens meer op, en 
bent daardoor gevoelig voor de heelheid die aanwezig is in hoe-het-is. Dit is in 
grote tegenstelling tot de pre-ego projecties op de leer als verlossing- en 
heilsleer.  
De Spiritafstemming maakt de straling van je non-duale aard wakker, 
waardoor de Spirit niet iets is wat dáár is als een object om je mee te 
verbinden (de pre-ego reflex), maar in alle vormen van subject en object in 
even grote mate aanwezig is. Daardoor zullen de begeerte en agressie 
reflexen, die een afstand veronderstellen tussen jezelf en het object niet 
geactiveerd worden. Alles is al schoonheid en straling, waar zou je je dan nog 
mee verbinden of van distantiëren? 
De ego optiek relatering aan de leer vormt het fundament voor de spiritrelatie 
met de leer. Alleen als de student vanuit volwassenheid, verantwoordelijkheid 
en realisme zich met de leer verhoudt, kan hij de Spirit kwaliteiten zien in hun 
eigen ruimte en niet als troost en escapisme inzetten. De spiritkwaliteiten 
dienen nergens voor, ze zijn geen antwoord op de pre ego verlangens naar 
liefde en competentie. Ze zijn geen pappa of mamma, het zijn subtiele 
manifestaties die door jou geliefd worden vanwege hun schoonheid.  

De non duale relatie met de leer 
In de non duale afstemming op de leer, wordt je door de leer geïntroduceerd 
in je non duale aard. Die introductie kan alleen plaatsvinden als het 
Spiritkanaal open is en er dus een devotionele relatie met de leer is.  
In die zin bouwt de non duale afstemming voort op de Spirit afstemming. Het 
verschil met de Spirit-afstemming is dat de nadruk meer ligt op de grond van 
alle verschijnselen en minder op de heilige Spirit manifestatie daarvan. 
Kunnen de Spiritvormen nog enigszins ingepast worden in de tijd-ruimte 
coördinaten van onze conceptuele geest, de non duale grond gaat voorbij 
ieder referentiepunt, houvast, ijkpunt of oriëntatie.  
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Is er in de Spiritafstemming nog sprake van dialoog, kwaliteiten, vervoering, 
proces van openbaring, belichaming enzovoort, in de non duale introductie 
lijkt er eigenlijk niets te gebeuren. De geest rust hier voorbij het vormenspel in 
de openheid van gewaarzijn.  Je bent niet meer gericht op vormen, 
processen, kwaliteiten, staten, maar op Zijn zelf.    
De subtiele hechting-aan-ervaring die nog aanwezig kan zijn in de 
Spiritafstemming (en die ons geruststelt: we ervaren, dus we bestaan) wordt 
volkomen doorgesneden in de non duale realisatie. Er is ervaring, maar 
niemand die dat ervaart. Ervaring is het spel van Gewaarzijn en wordt door 
niemand waargenomen.  
Dit is verlichting, de volkomen vrije, open staat van Zijn, die spontaan en 
onverwoestbaar aanwezig is als de grond van jouw bewustzijn. Als je dit hebt 
ervaren weet je: zo is het echt, zo is het altijd geweest, zo zal het altijd zijn.  
Je benadert de leer nu als verlichte leraar die jou introduceert in jouw verlichte 
aard. Als de dharmakaya boeddha Samanthabadra waar je altijd mee identiek 
geweest bent. Je bent daarmee niet in communie, je bent er identiek aan.  
De leer, de leraren, de spirituele sangha, de subtiele Spiritwerelden zijn 
allemaal boodschappers en helpers geweest om jou thuis te brengen in waar 
je altijd al was. Hun functie houdt hier op. Je onthecht jezelf van de 
hechtrelatie die je met hen hebt opgebouwd. Zij hebben nooit werkelijk 
bestaan, jij hebt nooit werkelijk bestaan.  De leraar, leer en sangha, het pad, 
jouw student schap zijn uiteindelijk illusoire vormen.  
Je bent nooit van huis geweest, je bent nooit op het pad geweest, je bent nooit 
gearriveerd, er is alleen verlichting, verlichting bestaat niet.  
 
Is het pad hiermee beëindigd? Hebben we de drie juwelen niet meer nodig?  
Ja, in absolute zin wel, maar als we realistisch zijn weten we dat we condities 
voor onszelf moeten scheppen om de actualisatie van verlichting mogelijk te 
maken. En dus nemen we de disciplines van het pad op ons en beschouwen 
die nu als een verlichte expressie van de non duale realisatie.  
We verenigen ons muzisch minnend met de Spiritmanifestaties,  laten deze 
opkomen uit de leegte van ons verlichte Gewaarzijn en daarin weer oplossen.  
We bestuderen de leer en gaan daar steeds meer Spirit en verlichting in 
ontdekken.  
 

Tenslotte 
Er is iets eeuwigs aan ‘de leer’.  
De leraar gaat dood, de sangha is veranderlijk, maar Spirit en non duale 
transmissie van ‘de leer’ blijft dezelfde. Ze overleeft de leraar en de 
veranderlijkheden van de sangha.  
Ze rust in spiritueel opzicht op inzichten en  waarheden die tijdloos en 
onveranderlijk zijn. Die identiek zijn met wie wij ten diepste altijd al zijn.  
Er zijn daarnaast ook veranderlijke aspecten van de leer. de psychologische 
inzichten, de verwoording van principes, de voorgestelde disciplines, de 
accenten die gelegd worden, de selectie van wat wel en niet erin opgenomen 
wordt, de culturele jas waarin het gestoken is, de visie op levenskunst.   Dat is 
allemaal betrekkelijk, voorlopig en beperkt mensenwerk. Daar mag en moet 
allemaal over gediscussieerd worden, dat mag nooit een status van onfeilbaar 
en onveranderlijk krijgen.  
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Ikzelf vind dat er veel te weinig discussie over en onderzoek naar de leer van 
Zijnsoriëntatie plaatsvindt. Ik ben bang dat dat wijst op een pre-ego relatie met 
de leer en waarschijnlijk niet op een Spirit en non duale relatie. Ik wil de 
studenten oproepen om een volwassen en kritische houding aannemen naar 
de leer zoals die zich inmiddels heeft ontwikkeld. Zowel de leer als de student 
wordt daar sterker van.  
Dit kritisch onderzoek is iets anders dan pre-ego devaluatie, afzetten, of je 
willen ontworstelen aan de benauwdheid die de beperking van de leer bij je 
oproept doordat je van de leer een baarmoeder hebt gemaakt. Als je het idee 
hebt dat de leer jou beperkingen oplegt of onvoldoende spiegelt is dat vrijwel 
zeker een teken van pre-ego projecties op de leer.  
Als we ‘de leer’ zelf aan het woord laten, hoe wil de leer dan benaderd 
worden? 

Onderzoek mij, proef mij,  
Denk over mij na,  
discussieer over mij. 
 
Probeer mij uit 
Volg mijn aanwijzingen  
Laat mij je binnenvoeren in de ruimte van je geest 
 
Neem deel aan de Spirit communie 
Voel de nabijheid van de inspiratie van alle tijden 
Herken jezelf als Spiritwezen 
 
Sta toe dat ik je voorbij geboorte en dood voer 
In de ongeboren stralende aard van jouw Gewaarzijn 
Kom thuis in je aard. 
 
Hou mij in jouw hart, want ik ben jou 
Herinner mij wanneer je maar kunt 
En dien daarmee de mensheid. 

 
 
Hans Knibbe 
Augustus 2014 
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7. De boeddhistische leer als 
leefwereld voor haar beoefenaren 

Omgang met de leer in verschillende fasen van 
het boeddhisme 

Daan Goedhart, augustus 2014 

 

Inleiding: de vraag en opzet van dit stuk 

‘Omgang met de leer’ 
Voor de studiedag over de leer en vooral hoe we daarmee omgaan vroeg 
Hans Knibbe mij iets te schrijven over de omgang met de leer in het 
boeddhisme. Dat is een korte vraag met een lang antwoord. Of met 
verschillende antwoorden. 
De boeddhistische leer is niet één ‘iets’, maar een eeuwenlange ontwikkeling 
van visies, die zich door Azië en de wereld hebben verspreid. Hierover kort in 
hoofdstuk 1, een – zeer – korte historie en sociologie van de omgang met de 
boeddhistische leer.  
 

Historie - en de leer als levenswereld(en) voor haar beoefenaars 
In een historische beschouwing van de omgang met de leer in het 
boeddhisme ligt het voor de hand om na te gaan hoe de leer met zichzelf is 
omgegaan. Hoe wordt bijvoorbeeld de ontwikkeling van het boeddhisme 
gerechtvaardigd na de dood van de Boeddha? Op zijn minst is het van belang 
om na te gaan welke versies van de leer er waren en hoe latere versies 
omgingen met eerdere versies, hoe zij zichzelf rechtvaardigden terwijl zij in 
tijd verder verwijderd waren van de historische bron van de leer.  
Bij zo’n historische beschouwing plaats je echter de boeddhistische leer in 
een westers materieel en historisch wereldbeeld en bekijk je haar van 
buitenaf, waarschuwt Tarthang Tulku (2002). Zo begrijp je de boeddhistische 
leer nog niet van binnenuit. Dat wil ik hier juist wel doen. 
Interessanter vind ik het daarom te kijken naar de verschillende 
wereldbeelden die de boeddhistische leer in haar verschillende vormen 
schetst. De historische opvolging van versies van de boeddhistische leer is 
dan de ingang om van binnenuit, vanuit de wereldbeelden van die versies te 
gaan kijken. 
De wereldbeelden in het boeddhisme verschillen sterk van ons westerse, 
materiële wereldbeeld. Doordat de boeddhistische leer beoefend wordt, gaan 
haar wereldbeelden veel verder dan een theorie of ‘een leer’ te zijn. Ze zijn de 
levenswereld, of zoals ook wel wordt gezegd, het universum, voor haar 
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beoefenaars. Als beoefenaar van zo’n visie kun je dus in die visie leven. De 
leer is zo een levenspad. 
Hierbij viel me tijdens het schrijven op dat het woord ‘Dharma’, leer, tegelijk 
‘werkelijkheid’ betekent, waardoor het voor beoefenaren van de Dharma 
vanzelfsprekend is dat de leer hun werkelijkheid is.  
 

Verlichte levenswerelden 
En dan gaat het bij de boeddhistische leer om verlichting: de boeddhistische 
leer schetst dus verlichte levenswerelden waar je als beoefenaar in kunt 
leven. Dat is wat mij mateloos fascineert aan het boeddhisme. Binnen die 
levenswerelden wordt ook een andere dan historische, een verlichte herkomst 
van de leer gezien.  
Die levenswerelden, waartoe de leer aan haar beoefenaars toegang biedt en 
die de geleefde betekenis van de leer vormen, wil ik schetsen in hoofdstukken 
2 tot en met 5.  Onder nummer 6 vind je een heel kort overzicht van de grote 
lijn die ik er nu in zie. 
 

1. Korte historie en sociologie van omgang met 
de boeddhistische leer 

Vormen en verspreiding van de boeddhistische leer 
De boeddhistische leer dateert van de verlichting van de Boeddha (528 v.C.2). 
De Boeddha hield leerredes en dialogen, trok rond met zijn monniken die voor 
hun eten bedelden en daarbij de leer te verspreidden. Dat was een succes. Er 
ontstonden kloosters waar men in de regentijd verbleef en de Boeddha 
bekeerde enkele lokale vorsten en er ontstond een boeddhistische staatsvorm 
(waarover iets in de volgende paragraaf) die echter onder de erfgenamen van 
deze vorsten instortte. 
Direct na de dood van de Boeddha (483 v.C.) werd de leer gecodificeerd uit 
het hoofd geleerd in een concilie van 500 monniken. De boeddhistische leer 
heeft zich echter ook in fasen na en soms lang na het leven van de Boeddha 
ontvouwd.  
In een tweede concilie van volgelingen, honderd jaar later ontstond een 
afsplitsing tussen hen die de oude leer, Theravada, aanhingen en een 
vernieuwingsbeweging, Uit deze vernieuwingsbeweging ontstond (rond 200 
v.C.) een nieuwe leer, het Mahayana of ‘grote voertuig’ (die aan de oude leer 
de schampere naam van ‘klein voertuig’, of Hinayana gaf).  
Binnen het Mahayana heeft zich (rond 600 n.C.) in Noord-India het 
Tantrayana of Vajrayana gevormd, waarbij tantrische praktijken uit het 
Hindoeïsme werden overgenomen.  
Iets eerder heeft zich in Tibet Dzogchen gevormd en (rond 800 n.C.) op de top 
van het Vajrayana gevestigd als Atiyoga. Een vorm van Dzogchen zou al 
eerder hebben bestaan in het Tibetaanse sjamanistische Bön-geloof.  
De Theravada vestigde zich uiteindelijk in Sri Lanka, Myanmar, Thailand, 
Laos en Cambodja. Het Mahayana verspreidde zich naar Tibet en, als Ch’an 
                                                
2	De	precieze	jaartallen	neem	ik	over	uit	Schumann	(1997);	de	op	eeuwen	afgeronde	uit	Renard	
(2005).	
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en Zen naar China en Japan. Onder invloed van de Britse kolonisatie van 
India begon de Theravada zich vanaf het einde van de 18e eeuw sporadisch 
naar Europa te verspreiden. Invloeden hiervan zijn te vinden bij Goethe en 
Schopenhauer. In het begin van de 20e eeuw waagden zich ook reizigers naar 
Tibet en kwamen terug met verhalen over het boeddhisme. Vanuit Tibet kwam 
na de opstand tegen de Chinese bezetting 1959 Een verspreiding van leraren 
en de leer op gang naar het westen. Ook Zen verspreidde zich na de tweede 
wereldoorlog vanuit Japan naar het westen.  
 

Omgang met de leer in boeddhistische landen 
De Boeddha zelf slaagde erin enkele lokale vorsten in de Gangesvallei te 
bekeren en vestigde een boeddhistische staatsvorm. Hierin werden de 
monniken en de bevolking door de koning beschermd, gaven de monniken 
met het preken van de leer ethische leiding aan de koning en aan de 
bevolking, en betaalde de bevolking belasting aan de koning en de monniken. 
Enkele eeuwen later (265-232 v.C.) was er in India een boeddhistisch 
koninkrijk onder koning Asoka. In Tibet werd het boeddhisme na 800 n.C. 
hersteld door Padmasambhava en een vast onderdeel van de feodale 
staatsvorm die bestond tot aan de bezetting door China vanaf 1950 
In alle landen van Azië waar het boeddhisme wortel heeft geschoten en tot op 
heden heeft overleefd, wordt de leer met grote eerbied behandeld, met 
uitzondering van de volksrepubliek China en Noord Korea. Welke vorm van 
het boeddhisme, de oude of latere vormen, daar dominant is, maakt daarin 
geen verschil. Wel lijkt er een verschil gemaakt te worden waar een 
dominante en minder dominante vorm van het boeddhisme aanwezig is, zoals 
in Japan het Zenboeddhisme (dominant) en het Zuiver-land boeddhisme 
(minder dominant). Zen wordt (ook in het westen) chiquer gevonden dan het 
Zuiver-land boeddhisme dat wordt betiteld als volksgeloof.  
Het respect voor de leer of juist het ontbreken daarvan in de genoemde 
landen heeft nu niet te maken met de vorm van het boeddhisme zelf, maar 
met de vraag welke vorm dominant is of niet. Interessant is in dat verband de 
westerse interesse voor het boeddhisme, die weliswaar mogelijk is door de 
tanende invloed van de kerk onder intellectuelen, maar daardoor nog niet 
verklaard wordt. 
 

2. De levenswereld van de Boeddha en de oude 
leer 

De hindoeïstische achtergrond van de Boeddha en zijn leer 
In de tijd van de Boeddha, rond 500 v.C. leefde India al ruim tweeduizend jaar 
in de cultuur van het Hindoeïsme dat het universum verklaarde en de 
maatschappij vormgaf volgens haar leer of dharma. ‘Dharma’ is tegelijk het 
woord voor leer, moraliteit, waarheid, realiteit en ‘dingen’. Zo gold de Hindoe-
cultuur als ‘wereld’. In het Hindoeïsme zijn er een groot aantal goden en heeft 
iedereen een eeuwige ziel die leven na leven reïncarneert. Hoe je reïncarneert 
wordt bepaald door de wet van karma. Op grond van goede en slechte daden 
in een eerder leven word je wedergeboren in één van de vier sociale kasten 
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die je in je leven niet kon verlaten. Je karma bepaalde je horoscoop en zo de 
gebeurtenissen in je leven.  
De hoogste kaste van Brahmanen, priesters, bepaalde alle evenementen in 
het sociale leven waarvoor zij de noodzakelijke rituelen beheerste. De 
krijgsliedenkaste leverde de talloze vorsten en hun legers. Het gewone volk 
bevond zich in  de kaste van koop- en ambachtslui en in de kaste van de 
onaanraakbaren die voorbestemd waren het onreine werk te doen dat de 
anderen niet ‘konden’ om hun goede karma niet te verspelen. Zo waren de 
Brahmanen makkelijker tot goede, karma-verbeterende, daden in staat dan 
onaanraakbaren, omdat de eersten de ‘reine’ en de laatsten de ‘onreine’ taken 
hadden.  
Het Hindoeïsme heeft behalve de wet van karma en het kastenstelsel ook 
diepe filosofisch-religieuze teksten opgeleverd, zoals de Veda’s en 
Upanishaden, volgens welke de ziel zich van haar wereldse smetten kan 
ontdoen. Door in de leer te gaan bij een goeroe, te mediteren en op universele 
vragen te contempleren, kon je ziel opstijgen naar volkomen zuiverheid: 

“Wie stuurt de geest uit om ver weg te zwerven? Wie drijft het leven om 
zijn reis te beginnen? Wie beweegt ons om deze woorden te spreken? 
Wie is de ziel achter oog en oor?  
Dat is het oor van het oor, het oog van het oog en het Woord van 
woorden, de geest van de geest en het leven van het leven. Zij die 
wijsheid volgen, overstijgen het uiterlijke, en als zij de wereld verlaten, 
worden zij onsterfelijk” (Kena Upanishad, 1, in Mascaró 1988) 

Deze geestelijke studie en zuivering echter aan de Brahmanen 
voorbehouden. 
In de tijd van de Boeddha was een religieuze vrijheidsbeweging gaande van 
bezit- en kasteloos rondzwervende ascetische bedelmonniken, de Samana, 
die in opstand kwam tegen het verstikkende ceremoniële en religieuze 
monopolie van de Brahmanen. In die beweging ontstonden allerlei 
meditatiepaden en heilsleren, waaronder het Jainisme en het Boeddhisme, 
die beide geen goden vereren en geweldloosheid beoefenen.  
 

De leer van de Boeddha als een breuk in de hindoe leefwereld: er is 
geen zelf! 
Gotama Sakyamuni werd in 563 v.C. geboren in de krijgerskaste, zoon van 
een het hoofd van de Sakya-clan dat regeerde over een aantal dorpen in het 
noorden van de Gangesvallei. Gotama werd verwend en binnen gehouden 
want volgens zijn horoscoop zou hij zijn familie verlaten en als asceet gaan 
rondzwerven. Op zijn 28e wilde hij de buitenwereld zien en op die tochten 
kwam hij oog in oog met een zieke, een oude man en een dode. Deze 
ontmoetingen sloegen in als een bliksem, ze doorbraken Gotama’s beeld van 
zijn veilige leven. Hij ging zichzelf en zijn vader vragen stellen over het 
waarom van ziekte, ouderdom en dood en kreeg geen bevredigend antwoord. 
Daarop verliet hij zijn ouderlijk huis, vrouw en pasgeboren zoon en ging als 
ascetisch rondzwervende monnik op zoek naar de waarheid. 
Na een tijd in de leer, o.a. bij een goeroe die hem op ‘niets’ leerde mediteren 
en een ascetische sekte waar hij zich uithongerde, zag Gotama dat hij zo de 
waarheid niet vond en ging weer eten. Aangesterkt en zeven jaar na zijn 
vertrek van huis besloot hij zijn eigen weg te gaan en beschouwde in 
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meditatie de wet van karma. Hij zag een reeks van eerdere levens, ontdekte 
hoe die karmisch met elkaar in verband stonden, beschouwde toen de 
werking van karma voor alle wezens in de wereld en beschouwde tenslotte de 
ware aard van de wereld. Daarop raakte hij verlicht, hij werd een ontwaakte, 
de Boeddha  (Conze 1984, p. 49-50). 
Wat had de Boeddha gezien? Dit vertelde hij na zeven weken zwijgen in zijn 
eerste leerrede over de vier edele waarheden: 
1. De waarheid van het lijden. We lijden door geboorte, ziekte, ouderdom, 

dood: want alles wat samengesteld is – zoals je lichaam, vermogens, 
relaties, bezit; alles waar je je identiteit aan ontleent – zal  weer 
uiteenvallen. 

2. De oorzaak van het lijden. We lijden doordat we ons hechten aan zaken 
die uiteenvallen en die wij niet vast kunnen houden; zo zullen wij nooit echt 
‘hebben’ wat wij willen en alles en iedereen tragisch verliezen. 

3. Het einde van het lijden. De boeddha zag in dat wat samengesteld is – dus 
ook wat wijzelf denken te zijn – geen authentiek, blijvend zelf heeft. Dit 
inzicht leidt tot onthechting, waardoor karma loslaat en je niet meer 
incarneert: nirwana. 

4. Het achtvoudig pad naar de beëindiging van het lijden. Dit is de omgang 
met de leer: door een discipline van juiste visie, juiste beslissing, juist 
spreken, handelen, juiste levenswijze,  inspanning, aandacht en meditatie 
beoefen je de waarheid van zelfloosheid. 

Als we ons inleven in de verlichting van de Boeddha blijkt dit een 
verbijsterende deconstructie van de wereld waarin de hindoes leefden, maar 
ook van die waarin wij nu leven. Het blijvende zelf, de eeuwige ziel die in het 
hindoeïsme de draad is die al je levens en jou en je karma aan elkaar 
verbindt, de draad die het hindoe-universum bij elkaar houdt, werd in de 
verlichting van de Boeddha doorgesneden. Ook wij geloven dat we zelf 
bestaan, dat we hechten aan wat echt bestaat en dat we lijden aan 
omstandigheden die ook bestaan. Maar in de leer, de werkelijkheid van de 
Boeddha lijden we juist omgekeerd, aan de onwetendheid dat zo’n vast zelf 
niet bestaat, onwetendheid waaruit de emotionele aandoeningen van 
begeerte (willen hebben) en woede (niet krijgen en niet kwijt willen raken) 
vanzelf opkomen. We leven in en maken ons druk om een omgekeerde 
wereld. We leven in een waan. De Boeddhistische leer is hiervoor een 
geneesmiddel. 
 

Een kuur van sceptisch onderzoek en onthechting  
De vorm van de vier edele waarheden komt overeen met hoe in de hindoe-
geneeskunst kwalen en hun genezing worden besproken (kwaal, oorzaak, 
genezing en geneesmiddel). Het achtvoudige pad van de Boeddha is niet een 
eredienst, maar een kuur waarin je de waan dat jij en alles een vast zelf heeft, 
herkent als de onwetendheid die jouw lijden oproept, zodat je die waan en dat 
lijden kunt loslaten. Maar dan moet je afkicken. 
Hierbij is meditatie (shamata) één middel. Opvallend is echter dat de eerste 
twee stappen op het pad ‘juiste visie’ en ‘juiste beslissing’ zijn. Voor de juiste 
visie die wordt opgevolgd door de juiste beslissing, is het nodig zelf 
introspectief onderzoek te doen (vipassana of inzicht-meditatie), waarbij je 
jezelf vragen stelt over de aard van verschijnselen en van je zelf, zoals de 
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Boeddha deed. De dialogen van de Boeddha met zijn leerlingen zijn te lezen 
als inzicht-meditaties. 

Nu, wat denken jullie, broeders? Is vorm [het lichaam], of een ander 
bestanddeel van de persoonlijkheid, [sensatie, waarneming, opwellingen, 
bewustzijn] bestendig of onbestendig? 
- Onbestendig, Heer! 
Leidt onbestendigheid tot lijden of tot gemak? 
- Tot lijden, Heer 
Maar is het juist om dat wat onbestendig is, lijden brengt en gedoemd is 
zich om te keren, te beschouwen als: “Dit is van mij, ik ben dit, dit is mijn 
zelf”? 
- Nee, zeker niet, Heer! 
Daarom, broeders, welke vorm of bestanddeel van persoonlijkheid er ook 
mag zijn – […] moet door echte wijsheid worden gezien zoals het werkelijk 
is, namelijk: “Dit alles is niet van mij, ik ben dat niet, het is niet mijn zelf”. 
De onderrichte, heilige volgeling die dit ziet, walgt van vorm en de andere 
bestanddelen tot en met bewustzijn. In walging laat hij zijn hebzucht voor 
deze dingen los en dan weet hij ook dat hij bevrijd is. “Geboorte is 
uitgedoofd, het heilige leven is voltooid, wat er te doen was is gedaan, er is 
verder niets te doen” – zo weet hij wijselijk. (Conze 1984, p.188) 

 

De Arhat, de Abidharma en het Nirwana van de Boeddha in de oude leer 
De volgeling die de Boeddha hierboven beschrijft is het model van de Arhat, 
de monnik die niet enkel de juiste visie heeft, maar de boeddhistische leer 
voor zichzelf realiseert doordat hij heeft beslist op grond van die visie te leven. 
Zo leeft hij in de leer, in plaats van in zijn waan. De onthechting van de Arhat 
is het realisatie-ideaal in de tijd van de Boeddha.  
Het vroege Boeddhisme was dus gericht op onthechting van het zelf. Uit de 
woorden van de Boeddha stelde de leerling Shariputra een psychologie op, de 
Abidharma, waarin het ‘zelf’ wordt verklaard als een etiket dat op de 
onbestendige bestanddelen van de persoonlijkheid: vorm (lichaam), sensatie, 
waarneming, opwellingen en bewustzijn, is geplakt. Het zelf is leeg (shunya, 
nul of ‘hol’) en bestaat slechts als de naam waaraan ervaringen worden 
toegeschreven. (Conze 1975, p. 107). Shariputra die kort voor de Boeddha 
stierf, gold hiermee als de briljantste leerling van de Boeddha en met de 
Abidharma begint de traditie van boeddhistische filosofie. 
Boeddha Sakyamuni stierf op 80-jarige leeftijd (483 v.C.). Hij voorzag zijn 
dood maar had geen opvolger aangewezen. Toen hij zich te ruste legde, 
sprak hij hierover met zijn trouwe leerling en verzorger Ananda. De Boeddha 
zegt dat hij de leer heeft uiteengezet zonder iets achter te houden; met de leer 
en elkaar als toevlucht, is de monnikenorde niet op hem aangewezen. 
(Schumann, p.53-54 concludeert hieruit dat in het boeddhisme niet een 
Leraar, maar de leer, de dharma of waarheid, de autoriteit is). 
Hierop gaat de Boeddha in meditatie en gaat het Parinirwana binnen, de 
toestand van verlossing van het lijden na het afleggen van het lichaam. Wat 
houdt dit laatste Nirwana van de Boeddha nu in, in termen van zijn eigen leer? 
In een laatste woord zegt hij “De persoonlijkheidsbestanddelen zijn aan de 
wet van vergankelijkheid onderworpen”. Daarmee verwijst hij naar de 
Abidharma. Hij maakt geen uitzondering voor zichzelf; ook de naam en vorm 
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van de Boeddha zijn een tijdelijke combinatie van verschijnselen zonder een 
blijvend zelf. Juist de uitdoving van de waan van een zelf is de bevrijding 
waarmee de kringloop van karma (en het Hindoe-universum) voorgoed wordt 
verlaten. Enkel de leer blijft over. 
Na de crematie worden er niettemin relikwieën verdeeld, waarover onenigheid 
ontstaat.  
Een eerste concilie van monniken komt bijeen direct na de dood van de 
Boeddha. Aan Ananda wordt gevraagd te vertellen wat de Boeddha heeft 
gezegd en 500 monniken repeteren dit. Dit is de tekst van de oude leer die 
bewaard blijft als de Pali-canon van de Theravada. 
 

3. Mahayana, het grote voertuig 

Een nieuwe, grotere leer van de Boeddha, hoe is dat mogelijk? 
Honderd jaar na de dood van de Boeddha en het eerste concilie, blijkt in een 
tweede concilie verdeeldheid te ontstaan. Er is een vernieuwingsbeweging, de 
Mahasangha (grote gemeenschap), die naast celibataire monniken, ook 
huishouders wil toelaten, en die meer punten in de leer ruimer ziet. Er 
ontstaan buiten de oude canon in de loop van eeuwen steeds meer nieuwe 
teksten waar de Boeddha sprekend wordt opgevoerd en nieuwe dingen zegt. 
Historisch interessant is hoe het verschijnen van nieuwe tekst van de 
Boeddha, honderd jaar en langer na zijn overlijden wordt verklaard. In die 
uitleg wordt een ruimere leer geschetst, die opnieuw een leefwereld wordt 
voor de boeddhisten die haar beoefenen.  
De discrepantie met de oude teksten wordt uitgelegd met het argument dat de 
verborgen leer van de Boeddha’s (meervoud) te diepzinnig was om te 
begrijpen voor de Arhats; ten bate van hen zou de Boeddha ‘skillful means’ 
hebben toegepast door pragmatisch simpele methodes aan te reiken. Aan de 
Boeddha of Boeddha’s worden buitengewone eigenschappen zoals 
alwetendheid en een transcendent bestaan toegeschreven. Maar heeft de 
Boeddha dan gelogen? Dit wordt tegengesproken met de vergelijking met een 
man die zijn kinderen uit een brandend huis lokt door te roepen dat hun 
speelgoed-bokkenwagen buiten staat, en als ze buiten zijn, hen een mooie 
grote ossenwagen geeft. Heeft zo’n man gelogen? Nee, hij heeft met een 
pragmatische waarheid zijn kinderen uit het vuur gered. Hiermee zijn ook 
namen ‘klein voertuig’ (Hinayana) en ‘groot voertuig’ (Mahayana) 
gepresenteerd en gerechtvaardigd (Conze 1984, p. 204). 

Een nieuw begrip van wat de Boeddha is en waar hij is gebleven 
Al beroept het Mahayana zich ook op de historische Boeddha, haar leer en 
wereld is heel anders dan de zijne. Juist waar bij de historische Boeddha de 
leer (Dharma) van zelfloosheid en uitdoving, leegte, te vinden is, het niet-
bestaan van de Boeddha, verschijnt In het Mahayana een complete 
transcendente dimensie. Hoe is die verandering te begrijpen? De leer van 
zelfloosheid wordt nu niet enkel opgevat als waarheid, maar als een 
werkelijkheid (eveneens ‘Dharma’). De ontwikkeling van het Mahayana kun je 
zo zien als het resultaat van de omgang met de leer van de Boeddha als een 
werkelijkheid. Tegelijk spreekt er een grote devotie uit om aanwezig te willen 
zijn in de Boeddha’s niet-bestaan. Door op die manier de meditatie van de 
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Boeddha na te volgen is blijkbaar de beleving mogelijk van aanwezig te zijn in 
diens zelfloze dimensie.  
Het Nirwana dat bij de Boeddha slechts uitdoving betekende, wordt nu 
beschouwd als ‘de ongeconditioneerde Dharma’ (Schumann, p. 125), de 
zelfloze maar eigenlijke (absolute) dimensie van de werkelijkheid, die bestaat 
naast de geconditioneerde persoonlijkheids-bestanddelen die steeds een 
relatieve werkelijkheid voorspiegelen. Deze omslag begint met de soetra’s 
over de volmaakte Wijsheid, Prajnaparamita. Deze volmaakte wijsheid is nu 
zowel de zelfloosheid van de Boeddha in het Nirwana als de zelfloosheid van 
de onbestendige persoon. Beiden delen dezelfde boeddhanatuur, namelijk 
zelfloosheid. Deze volmaakte wijsheid wordt gezien als de ‘moeder van de 
Boeddha’s’, een zelfloos scheppend principe dat voorafgaat aan de Boeddha. 
Ook deze wijsheid, de leer, is zonder zelf en bestaat dus niet: ze is een 
onuitsprekelijk mysterie waarmee niettemin communie mogelijk is (Hixon 
1993). In het Mahayana wordt wijsheid nu zelf  een pad naast het achtvoudige 
pad. 
Het begrip van de boeddhanatuur werd uitgewerkt in het stelsel van de ‘drie 
lichamen’, de Trikaya. De zelfloosheid van de Boeddha, opgevat als 
werkelijkheid, is de diepste, verlichte, dimensie: ‘het lichaam van de Dharma’, 
Dharmakaya, dat zonder vorm of bestaan is. Daaruit verschijnt het 
Sambhogakaya, het lichaam waarmee Boeddha’s verschijnen in de meditatie 
van hen die subtiel en zelfloos genoeg zijn om het waar te nemen. Tenslotte 
verschijnt af en toe een Boeddha met een voor iedereen waarneembaar 
lichaam, Nirmanakaya. 
 

Positieve zelfloosheid: de Bodhisattva 
Het achtvoudige pad van de Arhat is nog wel beschikbaar in het Mahayana, 
maar het wordt zeer moeilijk en ook egoïstisch gevonden; daarbij staat juist 
het streven naar verlichting voor jezelf, de realisatie van zelfloosheid in de 
weg. Met de inzichten over de boeddhanatuur en de Trikaya, ziet men in het 
Mahayana het zelfloze wezen van de Boeddha, zelfs van meerdere 
Boeddha’s aanwezig in de dimensies van Dharmakaya en Sambhogakaya. 
Hier verschijnen ook de Bodhisattva’s (Wijsheidswezens) die hun complete 
uitdoving uitstellen en zich toewenden naar de wereld om alle wezens te 
redden van het lijden. 
Wie naar verlossing van het lijden en verlichting streeft kan zo de hulp van 
een Bodhisattva aanroepen, bijvoorbeeld Avalokitesvara (de Boeddha van 
compassie), Amida (die wie hem tienmaal aanroept opneemt in zijn Zuivere 
Land), Samantabhadra (de alom zegenrijke of volledig positieve beschermer 
van wie de boeddhaleer prediken) en Maitreya (de liefdevol-vriendelijke 
toekomstige Boeddha).  
Wie, geholpen door een Bodhisattva, iets terug wil doen, doet dat het beste 
door te helpen alle wezens te redden en ook het pad van de Bodhisattva te 
gaan. Daarbij beloof je je eigen Nirwana uit te stellen tot je alle wezens hebt 
gered: je geeft je over aan zelfloos mededogen. Zo wordt zelfloosheid 
beoefend, waarbij een ladder van volmaakte deugden wordt beklommen: 
vrijgevigheid, discipline, geduld, wilskracht, meditatie en de Wijsheid van 
zelfloosheid. Op dit punt kan de Bodhisattva het Nirwana ingaan, maar in 
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plaats daarvan wordt hij een transcendent wezen dat na zijn dood doorgaat 
wezens te helpen.  
Het Bodhisattvapad is dus de beoefening van zelfloosheid Dat gebeurt op 
twee manieren. In hun mededogen zetten Bodhisattva’s zich geheel in om alle 
wezens van hun lijden te verlossen en tegelijk zijn zij zich bewust dat er niet 
een zelf bestaat dat verlost kan worden noch een zelf dat een ander kan 
verlossen. Voor wie in zijn ik-wereld gevangen zit, zijn lijden en verlossing 
niettemin echte ervaringen (Schumann, p.169). En zo zijn lijdende wezens de 
moeders van de Boeddha’s (Hixon, p. 9). Terwijl in het Theravada de nadruk 
ligt op verlossing, ligt zo in het Mahayana de nadruk op de boeddhanatuur, 
het al verlost zijn van alle wezens. Samsara of nirwana worden bepaald door 
je houding tegenover het leven. 
 

Het grote hart, bodhichitta 
Op het bodhisattvapad is het niet meer mogelijk gevoelens te mijden door, 
zoals de Arhat, de vergankelijkheid ervan in te zien en hechting door te 
snijden. Want je trekt je niet terug in eenzaamheid maar gaat juist de wereld in 
om wezens te redden uit hun lijden. Daarbij heb je een ruim hart nodig om de 
wereld te omvatten, bodhichitta. Bodhichitta betekent ‘ontwaakt hart’ of 
‘ontwaakte geest’. Met de wijsheid van zelfloosheid wordt bodhichitta als 
geest getraind, maar voor de training van bodhichitta als hart is het nodig 
gelijkmoedigheid, vreugde, mededogen en liefde te trainen en beoefenen tot 
op het niveau waarop ze niet meer voorwaardelijk optreden, als ‘vier 
onmetelijke gevoelens’. Door die onvoorwaardelijkheid wordt je gevoelsleven 
losgemaakt van de wisselvallige situatie van je zelf. Je gevoelsleven wordt 
zelfloos.  
Het bodhisattvapad vraagt zo precies wat nodig is voor de beoefening van 
zelfloosheid. Je hebt als bodhisattva gelijkmoedigheid nodig om niet uit het 
veld geslagen te worden, je hebt vreugde nodig om te stralen, je hebt 
mededogen nodig om je te laten raken door het lijden en je hebt liefde nodig 
om je zelfloos in te zetten. Je hebt die gevoelens nodig om niet te weg te 
zinken in je eigen negatieve en egocentrische gevoelens en die van de 
wezens die je wilt redden.  
Bij de training van bodhichitta worden tal van oefeningen toegepast, waarvan 
een belangrijke is dat je alle wezens ziet als je moeder die jou het leven heeft 
gegeven, verzorgd en gevoed. Daarnaast is een belangrijke oefening jezelf te 
verwisselen met de ander, bijvoorbeeld in tonglen, waarbij je het leed van 
anderen inademt en geluk uitademt. 
 

Tantra en Vajrayana 
Visualisaties spelen een belangrijke rol op het bodhisattvapad. Ook was het 
mogelijk in meditatie op het niveau van sambhogakaya in contact te staan met 
verschijningen van Boeddha’s en bodhisattva’s. Rond 600 n.C. ontstond in het 
boeddhisme, mogelijk onder invloed van vergelijkbare beoefeningen in het 
hindoeïsme, de praktijk van tantra. De naam Tantra duidt aan dat de teksten 
hier niet de woorden van de Boeddha weergeven, maar directe transmissies 
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zijn vanuit Dharmakaya en Sambhogakaya door daar aan adepten 
verschijnende Gestaltes (Namkhai Norbu, 1994). 
Omringd met allerlei rituelen werd daarbij zo’n Boeddha of bodhisattva actief 
gevisualiseerd en was communie daarmee mogelijk, goeroe-yoga. In 
aansluiting hierop ontstond een praktijk waarbij je jezelf tegenover de 
gevisualiseerde gestalte in stadia laat oplossen in leegte en je leegte 
visualiseert als de betreffende Boeddha of bodhisattva. Zo ‘word’ je 
bijvoorbeeld de Boeddha van Compassie (Lama Yeshe, 2003). Met tantrische 
visualisaties is het mogelijk de energie van negatieve mentale toestanden, 
onwetendheid, hechting en woede – direct te transformeren in (of te herkennen 
als) de heilige kwaliteiten van de daarbij gevisualiseerde vreedzame, 
genietende of toornige boeddha’s (Namkahi Norbu 1994, p. 35).  
Uit de tantrische teksten en oefeningen ontstond een pad, het Vajrayana 
(‘diamanten voertuig’) met drie niveaus van beoefening of yoga (eenwording). 
Tantrische visualisaties komen eigenlijk steeds neer op het belichamen van 
leegte en zijn daardoor een opstap naar de hoogste niveau in de Vajrayana, 
namelijk Atiyoga of Dzogchen. 
 

4. Filosofische scholen: een wereld in je geest 
Waar het in de boeddhistische leer steeds gaat om het juiste inzicht en dit de 
basis van je leven te maken is het opvallend hoeveel verschillende 
filosofische scholen er zijn geweest in de loop van de tijd, met name in het 
Mahayana. Toch was de Abidharma die Shariputra uit zijn leer destilleerde, de 
basis van die hele ontwikkeling. Vanuit de dialogen van de Boeddha met zijn 
leerlingen ontwikkelde zich een serieuze debatcultuur waarin naar het 
voorbeeld van de Abidharma allerlei aannames werden onderzocht. Zo kwam, 
bijvoorbeeld bij Nagarjuna (2e eeuw n.C.) elk naïef realisme (de aanname dat 
‘dingen bestaan’) ter discussie te staan en bleek dit uiteindelijk onhoudbaar 
als een slechts relatieve, schijnbare, realiteit.   
Daarop was open wat nu wel werkelijk was en bij het verklaren daarvan 
ontstonden de verschillende scholen terwijl de historische Boeddha wars was 
van wereldverklaring. Ik kan hier niet volledig zijn maar vanuit de Abidharma 
zijn wel twee stromen te volgen die uiteindelijk bijeenkomen in de filosofie van 
Dzogchen. 
De Abidharma voerde de verschijning van de persoon terug op het samenspel 
van de onbestendige bestanddelen van de persoon: vorm (lichaam), 
sensaties, waarneming, opwellingen, bewustzijn (denken). Het geheel dat uit 
het samenspel van die componenten verschijnt is slechts schijnbaar een 
bestaand zelf. De Boeddha had aangetoond dat wat samengesteld is, ook 
weer zal uiteenvallen en dus niet werkelijk een zelf heeft. Hij doorsneed de 
aanname van een zelf dat de bron van alle leed is. In plaats daarvan is er 
geen zelf. Wat is er nu wel? 
Een eerste filosofische stroming is de hierop gebaseerde Madhyamika-
filosofie. Deze poneert geen positieve stellingen, maar vervolmaakt de 
analyse van alles wat ‘iets’ lijkt in haar onderdelen, waarna het geanalyseerde 
samengestelde ‘iets’ niet in die onderdelen te vinden is, noch los daarvan: het 
verschijnt weliswaar, maar is leeg. Dit procedé staat bekend als ‘leegte-
analyse. Door de leegte-analyse te beoefenen als inzicht-meditatie kun je 
inderdaad duizelingwekkende en ongemakkelijke leegte-ervaringen hebben. 
Tarthang Tulku vertelt dat een met hem bevriende Lama hem zei dat wie 
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bekend is met de leegte-analyse, Dzogchen makkelijk zal begrijpen (Tarthang 
Tulku, p. 74). De Madhyamika-filosofie is de dominante filosofie in het 
Tibetaans boeddhisme. 
Een tweede stroom gaar door op de Abidharma door ook de componenten 
waar iets uit bestaat, te analyseren in componenten. Zo kwam men 
aanvankelijk tot een atomistisch wereldbeeld, waarin alleen ‘punt-momenten’ 
(die niet verder gesplitst konden worden) voor werkelijk werden gehouden, en 
de gehelen die wij erin zien, als onze interpretatie werden geduid. Een stap 
verder werd gezet door de Chittamatra (enkel-geest)-school die wat wij ook 
maar beleven ziet als iets dat enkel in onze geest gebeurt: we leven volledig 
binnen onze interpretaties en kunnen niet buiten onze geest kijken. 
Zo zeggen de belangrijkste scholen in het Mahayana dat als je goed kijkt, er 
enkel leegte is, of dat wat je ziet, enkel interpretatie is. Je leert systematisch te 
twijfelen aan je naïeve geloof in het bestaan van een zelf en dingen. Toch 
wordt in het Mahayana mededogend omgegaan met de relatieve 
levenswereld waarin wezens leven die geloven in het echt bestaan van een 
zelf.  
 

5. Dzogchen: leegte als gewaarzijn 

Dharmakaya: leegte als ruimte en als je eigen gewaarzijn 
Dzogchen is tot ons gekomen in tantra’s, openbaringen uit Dharmakaya en 
Sambhogakaya. De eerste mens in de Dzogchen-lineage was Garab Dorje, hij 
ontving de leer van Vajrasattva, een Sambhogakaya-boeddha, die haar 
ontving van Samantabhadra, de boeddhanatuur zelf die in Dharmakaya 
verblijft. Zo wordt Dzogchen gezien als vertolking van Dharmakaya-wijsheid, 
bemiddeld door Vajrasattva en geactualiseerd door Garab Dorje. 
Dzogchen of Atiyoga is de yoga of vereniging van de adept met 
Samantabhadra, de geest in zijn oorspronkelijke staat, bodhichitta. Deze 
geest wordt vergeleken met een spiegel: in essentie leeg, volkomen helder 
van aard en met een energie die alles vertoont.  
Deze oorspronkelijke geest is non-duaal: hij heeft wezenlijk geen scheiding 
tussen binnen- en buitenwereld. Om dit te begrijpen is de filosofie van het 
Chittamatra nodig, die stelde dat ons hele leven zich afspeelt in onze geest en 
dat buiten onze geest niets te beleven is. Alles wat we beleven zijn immers 
samengestelde verschijnselen en juist wat wij geloven dat ze zijn, hun 
samengestelde geheel, is in werkelijkheid nergens te vinden (het is niet te 
vinden bij de componenten van zo’n geheel, noch buiten die componenten).  
In het Chittamatra werd echter aangenomen dat de geest enkel uit 
denkbeelden, interpretaties, bestaat. Dzogchen kijkt dieper, naar aard van de 
geest, de aard van denkbeelden. De aard van de geest is leeg, zoals alles 
volgens de Madyamika-leegte-analyse geen zelf heeft. Maar het verschil met 
leegte in de leegte-analyse is dat de lege aard van de geest bewust blijkt. Ook 
zonder denkbeelden is er bewustzijn dat dan enkel bewust is van zichzelf, 
zonder ‘iets’ te zijn. Dit wordt Gewaarzijn genoemd en dit is de oorspronkelijke 
staat van de geest, die aanwezig is bij alle andere evenementen in de geest, 
aanwezig nog vóórdat we de scheiding tussen binnen en buiten, onszelf en de 
wereld maken. Deze aard van de geest is nu tegelijkertijd bewustzijn, leegte 
en het Dharmakaya zelf, oftewel onze boeddhanatuur of bodhichitta en 
tegelijk de essentie van de werkelijkheid. Longchen Rabjam (2001) vergelijkt 
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deze met ruimte. Dit is de yoga met Samantabhadra en met alle goeroes die 
in zijn lineage staan, zoals Padmasambhava (rond 800 n.C.) en Longchen 
Rabjam of Longchenpa (1308-1363). 
 

Alles verschijnt in, en is dus van, leegte of gewaarzijn 
Nu zegt Padmasambhava (2010) nog iets anders over Gewaarzijn of 
bodhichitta:  

Zie hoe de wortel van alle fenomenen besloten ligt in jouw eigen 
bodhichitta-bewustzijn. De oorspronkelijke puurheid van non-arising.  

Gewaarzijn is hier niet enkel de oorspronkelijke staat van je geest, maar alle 
fenomenen, de hele wereld van verschijnselen, spruit eruit voort, terwijl 
Gewaarzijn zelf geen vorm aanneemt. 
Hiermee komt Dzogchen uit op een positie die je omgekeerd of 
complementair kunt noemen aan die van de historische Boeddha. De 
Boeddha bood verlossing uit de wereld die hij aanduidde als zelfloze 
verschijning. Padmasambhava laat zien dat die verschijningenwereld zelf 
oprijst vanuit de dimensie van de Boeddha’s verlossing, het Dharmakaya dat 
door Dzogchen herkend wordt als Gewaarzijn. Ook Longchen Rabjam (2001) 
demonstreert hoe alles in Gewaarzijn verschijnt en daardoor zelf nergens 
anders uit kan bestaan dan uit Gewaarzijn. De verschijnselenwereld waar de 
historische Boeddha aan leerde ontsnappen is nu niets anders dan de 
onbegrepen vertoning van Gewaarzijn zelf. Alles blijkt nu plaats te vinden 
binnen de Dharmakaya, de verloste toestand van de Boeddha. Als je dit ziet 
blijkt alles al volkomen perfect (de vertaling van ‘Dzogchen’). 
 

Gewaarzijn als creatief principe: geen werkelijkheid  
Hoe radicaal het zicht van Dzogchen is, begon me te dagen toen ik bij 
Longchenpa (2010, p.23) de volgende regels las uit de tantra die wordt 
aangeduid als de worteltekst van Dzogchen (Kunyed Gyalpo). Hier is 
Gewaarzijn zelf aan het woord:  

Dus, als je mij kent – de intelligentie van het universum –  
zul je de onbegrijpelijke waarheid kennen. 
Als je mij kent – de majestueuze creativiteit in alles –  
zul je de realiteit van al het andere kennen en er vrede mee hebben. 

Gewaarzijn wordt in deze tantra beschreven als de creativiteit die alle 
verschijnselen voortbrengt, als de intelligentie van het universum. Dit betekent 
dat er niet een ‘werkelijkheid’ is, maar dat we ieder moment, bij alles, oog in 
oog staan met de creativiteit van ons Gewaarzijn. Er is daar niets, behalve de 
onbegrijpelijke tovenarij van Gewaarzijn. Er is niet echt een werkelijkheid die 
we vast kunnen maken, voorspellen en berekenen. Ook al willen we dat, het 
gaat altijd anders. Het leven is één groot, intelligent, creatief, mysterie waar 
we alleen maar mee in contact kunnen blijven, door al onze 
vooronderstellingen opzij te zetten. Alleen in overgave aan het contact met dit 
Wezen dat ons eigen wezen is, hebben we vrede. 
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6. Overzicht: omgaan met niets als steun 
De Boeddha’s Dharma, zijn leer en de werkelijkheid volgens die leer zijn een 
fascinerende paradox. De Boeddha zei dat de dingen (dharma) zonder een 
zelf zijn, zonder een werkelijke steun (dharma). De Dharma zelf is zonder 
Dharma. De omgang met en de ontwikkeling van de leer is bepaald door om 
te gaan met dit niet-bestaan. De Boeddha heeft zichzelf als een steen in een 
vijver geworpen en waar hij verdwenen is kaatsen de kringen heen en weer, 
wijzend naar zijn leegte. In de loop van eeuwen is door talloze beoefenaars 
die er hun leven aan gaven, in deze leegte gekeken en de leegte heeft hen 
allemaal op hun eigen manier opgenomen. Grote geesten hebben hun 
levenswerk gewijd aan de filosofie van dat niets dat alles draagt, van alles dat 
niets is en van niets dat alles is. Dit niets, het Nirwana of het Gewaarzijn van 
de Boeddha zelf is de leefwereld waar de toegewijde beoefenaar van de leer 
zichzelf terugvindt. 
 

Openheid leven 
Wat blijft er over als je leefwereld niet echt blijkt te bestaan? Die openheid 
leven. Dilgo Khyentse sprak niet over Dzogchen als een leer, maar als ‘de 
ontdekking van ruimte’: 

Wanneer we ons bezighouden met de praktijk van de ontdekking van 
ruimte, zouden we het gevoel moeten ontwikkelen dat we onszelf 
volledig openen naar het gehele universum. We zouden onszelf 
moeten openen met absolute eenvoud en een naakte geest. Dit is de 
krachtige en alledaagse praktijk van het laten vallen van het masker 
van zelfbescherming. 
 

*** 
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8 .De leer van Zijnsoriëntatie - 
 Stellingen en Beoefeningen 
Door: Els van Ginneken en Marianne Bellingwout  
 
Opmerking vooraf van Hans: Ieder volgt zijn interpretatie van Zijnsoriëntatie, en dat 
is niet persé Zijnsoriëntatie. Meestal is je interpretatie defensief, zodat iets van jou 
niet aan de orde hoeft te komen. Er zijn dus verschillende leren afhankelijk van je 
optiek. Hij riep ook op om eerbiedig te zijn naar de leer, maar niet conformistisch. Of 
zoals Daan het formuleerde: Zijnsoriëntatie (of boeddhisme) gaat niet over het 
installeren van een nieuwe waarheid, maar om steeds opnieuw de oude waarheden in 
vraag te stellen. 
 

Zijnsoriëntatie is een pad van deconstructie van je 
werkelijkheidsprojecties en het wijzen naar vrijheid. 
 

• Het is de ontmanteling van de naïeve werkelijkheidsbeleving zoals die 
gegenereerd wordt door je conditioneringen. 

• Het is herkenning van inherente vrijheid en rijkdom. 
• Het behelst het doorbreken van de logica van lineariteit, voorwaardelijkheid 

en causaliteit.  (eerst moet er dit... voordat...; ik voel me Zijnsoriëntatie 
omdat.... enz.). Dit is ‘de breuk’ en vormt de grondslag van ons werk.  

• De leer is uitgewerkt in drie perspectieven. Hans heeft voor elke perspectief 
een aantal stellingen geformuleerd, zonder compleet te willen zijn. 

• De perspectieven bij Zijnsoriëntatie zijn als een ladder van deconstructie van 
de werkelijkheid: 

o 1e perspectief: Kind  → volwassen afhankelijkheid =  deconstructie 
van je kinderlijke zelfbeelden en de daarbij horende aannames over 
hoe anderen zijn: het 'huis van de ouders'.  

o 2e perspectief: deconstructie van stolling → straling 
o 3e perspectief Deconstructie van alle ietsheid; alles is al vrij 

Gewaarzijn. 
• Zijnsoriëntatie is Zijnsoriëntatie een ladder van meesterschap over je leven. Je 

wordt steeds vrijer van de aannames over je leven. 
• Het is ook een ladder van empathie omdat je steeds meer kan spiegelen en je 

psyche (en die van anderen) begrijpen vanuit hogere optieken. 
• Het is tevens een ladder van compassie omdat je steeds ruimer wordt. 

 
 

1e perspectief –  vrijheid is de deconstructie van je kinderlijke 
aannames en herkennen dat je in volwassen afhankelijkheid 
bestaat. 

Stellingen 
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• Je leeft in de wereld van reële volwassen afhankelijkheid (ipv in Huis van de 

Ouders). Dit is een ontwakingsmoment: je bent geen kind meer maar de 
volwassen creator van je leven (ipv slachtoffer van je verleden). 

• Je bent rijk maar maakt jezelf arm. 
• Je psyche is defensief naar openheid → dus vijandig naar het appèl van 

Zijnsoriëntatie 
• Je identificeert je met wat je niet bent en weert je ware aard/je grootsheid af. 
→ Wat ben je dan wel? 

• Je bent een volwassen, seksueel wezen die zijn seksuele potentie castreert 
doordat je ontbrekende  voeding en steun zoekt. Je hoeft dus geen seksueel 
wezen te worden, je bent het al! 

• Je bent de creator van je emotionele wereld → die wordt door jou 
gegenereerd. Gevoelens overkomen je niet! Je bent geen slachtoffer van je 
verleden maar een actor in het Nu → je bent compleet verantwoordelijk én je 
voelt nooit dat je de benen hebt om die verantwoordelijkheid te dragen  

• Je bent meester over je leven. Jij bent de stuurman/vrouw. En dat is 
verschillend van wie je gelooft dat je bent. 

• Je kan op ieder moment een breuk maken met acting out van je onbewustheid  
• Ontwijk je je levensopdracht, dan verval je in regressie en verzwak je jezelf. 

Stel de uitdaging van je leven niet uit!  Doe NU wat je te doen hebt. Dit hoeft 
geen 'groot iets' te zijn → wat ligt er nu voor je neus?! Wat zou nu kloppen in 
je leven? Doen! Wanneer je ontwijkt wat je te doen hebt, heeft je beoefening 
waarschijnlijk een escapistisch karakter. 

• Doen wat je wilt, is volwassenheid leven in de wereld van relaties. 
• Er is geen verlossing → onze worstelingen liggen op dit punt!!! Dit is de 

tragisch-existentiële positie. Er is geen bevrijding van geweld, pijn, irritatie, 
neurose etc. 
 

Beoefeningen 
 

• Het doorzien van de splitsing TZ/SZ en hoe dat je neurotisch drijft om in 
kinderlijke afhankelijkheid (zoals een 2-3 jarige peuter) de liefde die je gemist 
hebt, alsnog te krijgen. 

• Acceptatie van verlies. Je mist dus niets: het ontbrekende hoef je niet alsnog te 
krijgen voordat je tot vorm kan komen. Leegte is hetzelfde als het niet tot 
vorm gekomen zijn, en dat vraagt om daar te zijn (en niet om tot vorm te 
komen). 

• Je ziet bewust af van moederlijke/vaderlijke omhulling en steun. Je heft je 
onaffe rekeningen op naar alle belangrijke anderen: zij hoeven je niets meer te 
geven. (Anders kwel je hen met je rancune en vijandigheid, blijf je hen haten 
omdat het nooit goed genoeg is). 

 
 

2e perspectief: vrijheid krijgt vorm als herkenning van je 
spiritaard 
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Stellingen 
 

• Je bent een Spiritwezen in een pure, heilige wereld. 
• Stolling is gecreëerd, straling is spontaan. 
• Conditionering kan de puurheid van de Spirit niet aantasten. 
• Psyche = verwarring / Spirit = echt 
• Je bent niet gemaakt van vlees maar van verrukkingslicht: tijdloos, extatisch, 

onbeperkt, rijk aan kwaliteiten. 
• Je leeft in het Huis van Zijn, in extatische communie met de inspiratie van alle 

tijden. Je communiceert met alles in zijn heilige vorm. 
Het gaat niet alleen om visualisaties – het is je leefwereld! Is dus erg vergaand! 

• Stolling is de kunstmatige reflex van je psyche om zichzelf houvast te geven. 
Stolling is de invouwing van Spirit. Stolling en Straling zijn dus een 
continuïteit van elkaar. 

• Je kan stolling laten uitvouwen tot Spirit door devotionele openheid. 
• Je neurose is de schatkamer van Spirit-kwaliteiten. 

 

Beoefening 
 

• Je herinnert je de heilige blik door mantra’s, gestaltes, visualisaties en 
dergelijke oefeningen → wennen aan straling, extase, geluk, houvastloosheid 
etc 

• Het is een intens loslatings- en openingsproces op alle niveaus (oa energetisch 
en lichamelijk)  

• Er wordt een proces gegenereerd, je verandert lichamelijk en energetisch naar 
straling. Het is een transmutatie van stolling naar straling, van lood naar goud 
zoals de alchemisten zouden zeggen. 

 

3e perspectief: Zie, je bent al vrij 

Stellingen 
 

• Je bent nooit geboren als iets. 
• Alles is een vorm van non-duaal gewaarzijn en als zodanig al volkomen open 

en puur → je hoeft niets meer te doen, het is al vrij. Is selfliberation: het is al 
vrij bij het ontstaan, bij het zijn en bij het oplossen. 
 

Methode 
• Non distracted non-meditation 
• Dit is beyond mind: het is geen positie binnen je Geest 
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Oefen ing  –  v ragen  van  Hans  ivm de  
leer  van  Z i jnsor iëntat ie  

 
De drie perspectieven van Zijnsoriëntatie vormen een ladder van deconstructie, een 
ladder van meesterschap over je leven, een ladder van empathie, een ladder van 
compassie waarbij je op elk niveau van de ladder (1e, 2e en 3e perspectief) de wereld 
anders benadert.  
Probeer deze ladder met de drie niveaus als één beeld voor je te zien en beantwoord 
dan de volgende vragen:  
 

• Wat is voor jou de lastigste stelling? Waar wil je omheen? 
Wat stel je daarmee veilig? Welke leefwereld mag daar niet gedeconstrueerd 
worden? 
Welke consequenties heeft dat voor jou en je naasten? 

 
• Wat gebeurt er met het bouwwerk wanneer je elementen in je psyche 

(gevoelens,	 impulsen,	 inschattingen,	 verlangens,	 emoties)	 de status van 
'echt' geeft? 

 
• Wat gebeurt er als je aanneemt dat de vrijheid van het 2e / 3e perspectief nog 

niet beschikbaar zijn voor je omdat je eerst nog..... 
 

• Wat gebeurt er als je een van de perspectieven uit de ladder trekt? 
 

• Wat gebeurt er als je zegt dat de visie 'open source' is, dat iedereen ermee mag 
doen wat hij wil, zoals bijvoorbeeld iets toevoegen uit andere leren? 
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9. De leer Zijnsorie ̈ntatie  
 

Toelichting en vragen door Hans  
 
Verschil lende leren, afhankeli jk van de optiek  
Ik	heb	een	stuk	geschreven	over	de	leer	en	daarin	duidelijk	gemaakt	dat	de	leer	
niet	één	ding	is	maar	meebeweegt	met	de	leefwerelden	waar	je	in	zit.	Het	is	
belangrijk	om	je	dat	te	realiseren,	want	als	we	met	elkaar	praten	dan	hebben	we	
het	vaak	over	Zijnsoriëntatie	alsof	dat	één	ding	ís,	maar	dat	is	niet	waar.	
Zijnsoriëntatie	is	niet	één	ding	en	soms	kom	je	er	tot	je	schrik	achter	dat	je	in	een	
kring	zit	met	mensen	die	allemaal	zeggen:	“Ja,	ik	volg	Zijnsoriëntatie”,	maar	
iedereen	volgt	eigenlijk	zijn	eigen	interpretatiesysteem,	zijn	eigen	wereld,	
ruimte,	die	hij	schept	met	de	leer	en	waar	hij	uit	de	leer	pakt	wat	voor	hem	goed	
past.	En	meestal	wordt	de	leer	een	instrument	wat	je	op	je	netwerk	aansluit.	Dat	
was	ook	mijn	insteek	in	het	schrijven	van	het	stuk	over	de	verschillende	
verhoudingen	met	de	leer.	Ga	er	maar	van	uit	dat	je	de	leer	onwillekeurig	altijd	
incorporeert	in	je	geconditioneerde	plattegrond.	Niet	omdat	je	dat	wilt	of	omdat	
je	zo	dom	of	onwillig	bent,	dat	zijn	automatische	reflexen.	Dit	betekent	niet	dat	je	
het	daarbij	moet	laten,	maar	het	is	een	goed	beginpunt	van	je	onderzoek	over	
hoe	je	je	verhoudt	met	de	leer.	Dus	wees	er	niet	al	te	zeker	van	dat	je	nou	echt	
Zijnsoriëntatie	volgt	als	je	denkt:	“Ik	volg	Zijnsoriëntatie”.	Je	volgt	jouw	
interpretatie	van	Zijnsoriëntatie.	En	daarom	zijn	ook	de	leraar	en	de	kring	
belangrijk,	om	in	frictie	en	confrontatie	met	elkaar	en	met	de	leraar	helder	te	
krijgen	hoe	je	altijd	het	aanbod,	de	leer,	op	een	bepaalde	manier	defensief	
interpreteert,	zodat	iets	voor	jou	niet	aan	de	orde	hoeft	te	komen.	Ga	er	maar	van	
uit	dat	je	dat	doet.	
Dus	dat	is	het	onderwerp	dat	ik	heb	willen	meegeven	met	mijn	pleidooi	om	te	
zien	dat	het	niet	één	leer	is,	maar	verschillende	leren,	afhankelijk	van	de	optiek.		
 
Ego niveau van relateren is beslissend  
En	mijn	tweede	pleidooi	is	dat	je	eerbiedig	bent	naar	de	leer,	als	ik	de	woorden	
van	Daan	mag	overnemen,	maar	nooit	conformistisch.	Dus	uiteindelijk	lost	de	
leer	weer	op	omdat	het	waar	is.	Ik	kan	het	niet	beter	zeggen	dan	Daan.	Dus	de	
leer	is	ook	niet	iets	wat	dáár	staat	op	een	afstand	van	jou.	Als	het	goed	is,	en	dat	
is	de	bedoeling	van	de	leer,	is	het	een	spiegel	voor	wie	jij	al	bent.	Dat	betekent	
dat	op	een	gegeven	moment	de	leer	als	een	zelfstandig	iets	wat	dáár	is,	ook	
oplost	in	wie	jij	bent.	Maar	voordat	dat	dit	zo	is	moet	daar	een	bepaald	soort	
verwerkingsproces	plaatsvinden.	Dat	is	dus	een	groot	verschil	met	de	leer	
inslikken,	je	daarin	hullen	en	dat	beoefenen	zonder	het	eigenlijk	goed	bekeken	te	
hebben.	Daarmee	zijn	de	egofuncties	buiten	beeld	gebracht.	Mijn	grote	pleidooi	
is	om	die	egofuncties,	dus	jouw	eigen	kritische	vermogen	en	het	echt	bestuderen	
van	de	leer,	het	vergelijken	van	wat	er	gezegd	wordt	-	wat	ik	bijvoorbeeld	zeg	
met	wat	andere	mensen	zeggen	-	het	plaatsen	van	wat	ik	zeg	in	andere	tradities,	
het	voor	jezelf	testen.	Klopt	dit	nou,	ben	ik	het	ermee	eens?	Dus	die	wat	kritische	
distantie	en	proeverijen:	om	die	heel	serieus	te	nemen.	Omdat	ik,	hoe	langer	ik	er	
naar	kijk,	zowel	naar	de	leer,	de	leraar	als	de	sangha,	hoe	meer	ik	zie	dat	het	ego-
niveau	van	relateren	beslissend	is.	Beslissend	of	je	pad	gefundeerd	is,	of	het	niet	
escapistisch	wordt	en	of	je	niet	in	een	positieve	overdracht	terechtkomt	die	dan	
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altijd,	áltijd	omslaat	naar	negatieve	overdracht.	Wat	altijd	ook	zeer	doet	en	
beschadigt	als	je	dit	niet	goed	hanteert.	We	hebben	niet	zoveel	tijd	samen	en	we	
moeten	die	tijd	goed	besteden.	De	beste	manier	om	die	tijd	goed	te	besteden	is	
om	wat	je	doet	op	een	goede	ego-basis	te	zetten.	Je	wordt	naar	de	leer	
toegetrokken	vanuit	resonantie,	verleiding	en	dat	is	allemaal	prima,	maar	dat	is	
geen	basis.	De	basis	is	je	eigen	kritische	vermogen,	je	eigen	aannemen	van	je	
disciplines,	je	eigen	toetsing	en	je	eigen	volwassen	relateren	aan	je	mede-
padlopers,	aan	de	leraar	en	aan	de	leer.	Dat	is	mijn	pleidooi	in	dat	stuk	wat	ik	
geschreven	heb.		
	
 
De leer zelf  
De fundamenten van de leer  
In	het	stuk	wat	ik	geschreven	heb,	heb	ik	eigenlijk	niets	gezegd	over	de	leer	zelf.	
Ik	heb	een	tweede	voorbereiding	gemaakt,	deze	is	wat	korter	en	schetsmatiger,	
maar	ik	vond	het	zelf	wel	fijn	om	te	doen.	Om	ook	iets	te	laten	zien	over	de	leer	
zelf	en	hoe	dat	in	elkaar	steekt.	Ook	omdat	het	te	maken	heeft	met	je	omgang	met	
de	leer.	 
Mijn	tekst	zal	niet	zo	heel	uitgebreid	zijn	en	op	een	gegeven	moment	krijg	je	ook	
vragen	mee.	Er	komen	vragen	die	terug	gaan	slaan	op	de	stellingen	die	ik	poneer,	
want	ik	ga	een	aantal	stellingen	poneren.	
Mijn	stellingen	zijn	niet	uitputtend	of	de	enige	dingen	die	je	kunt	zeggen	over	
Zijnsoriëntatie.	Ze	zijn	in	anderhalf	à	twee	uur	opgeschreven	en	vormen	dus	ook	
in	zekere	zin	een	weerslag	van	wat	op	dat	moment	bij	mij	vooraan	was.	 
Wat	is	de	leer	van	Zijnsoriëntatie?	Mijn	eerste	gedachte	daarover	is	dat	het	gaat	
over	de	ontmanteling	van	de	naïeve	werkelijkheidsbeleving	zoals	die	
gegenereerd	wordt	door	jouw	conditionering.	Dat	is	één	pijler:	de	ontmanteling.	
De	tweede	pijler	is	herkenning	van	inherente	vrijheid	en	rijkdom.	Die	horen	
natuurlijk	bij	elkaar	maar	het	is	ook	belangrijk	om	ze	apart	te	noemen.	Het	is	niet	
alleen	deconstructiewerk,	het	is	ook	wijzen	naar	vrijheid.	Dus	dat	zijn	
fundamenten	van	de	leer.		
 
De drie perspectieven  
De	leer	is	uitgewerkt	in	drie	perspectieven	en	die	ga	ik	met	jullie	doornemen.	En	
dan	zul	je	zien	hoe	deze	uitgangspunten	in	die	drie	perspectieven	uitgewerkt	
worden.		
 
Eerste perspectief  
Wat	is	de	leer	nu	in	het	eerste	perspectief?	Dat	is	wat	mij	betreft	dat	je	niet	leeft	
in	het	huis	van	de	ouders	maar	in	een	wereld	van	reële	volwassen	
afhankelijkheid.	Er	is	een	ontwakingsmoment	in	het	eerste	perspectief	en	dat	is	
dat	je	geen	kind	meer	bent	maar	een	volwassen	creator	van	je	leven.	Dat	klinkt	
erg	voor	de	hand	liggend,	maar	degenen	die	met	zichzelf	gewerkt	hebben	die	
snappen	wat	ik	bedoel.	Dus	vanuit	de	conditionering	zie	je	jezelf	altijd	in	een	
lineaire	lijn	met	je	ouders	en	in	die	zin	ben	je	kind	van	je	ouders.	Als	je	ontwaakt	
in	het	eerste	perspectief	zie	je	dat	dat	niet	waar	is,	maar	dat	je	in	feite	een	
volwassen	creator	bent	van	je	leven.	Dat	is	ontzettend	belangrijk.	 
Je	bent	geen	slachtoffer	van	je	verleden,	je	bent	een	creator.	Dat	is	iets	wat	
buitengewoon	ongemakkelijk	is.	
Een	ander	uitgangspunt	wat	hierop	aansluit:	je	bént	rijk	en	je	máákt	jezelf	arm.	
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Dat	is	ook	iets	wat	niet	aan	te	sluiten	valt	op	je	bestaande	bedrading.	
Ander	uitgangspunt:	de	psyche	is	defensief	naar	openheid	en	vijandig	naar	het	
appèl	van	Zijnsoriëntatie.	Dus	je	houdt	van	de	leer	en	de	leraar	natuurlijk,	maar	
dat	is	niet	het	enige.	
Als	laatste,	en	dan	ga	ik	het	nog	verder	specificeren:	je	identificeert	je	in	de	
psyche	met	wat	je	niét	bent	en	je	weert	je	ware	aard,	vrijheid,	grootsheid,	af.	Dat	
is	de	visie	van	Zijnsoriëntatie	op	jouw	psyche.	 
Ik	heb	het	eerste	perspectief	nogal	uitgesponnen.	Van	kinderlijk	afhankelijk	naar	
volwassen	afhankelijk.	Een	van	de	uitgangspunten	daarin	is:	je	bént	een	
volwassen	seksueel	wezen,	dat	hoef	je	niet	te	worden,	dat	bén	je.	
Dat	moment	van	inzicht	in	het	eerste	perspectief:	“Oh,	dát	is	wat	ik	bén”.	Het	gaat	
steeds	over	het	verschil	tussen	wat	je	gelooft	dat	je	bent	en	wat	je	bent.	 
Nu	komen	een	aantal	statements	over	wat	je	bent.		
 
1.	Je	bént	een	volwassen	seksueel	wezen	die	zijn	seksuele	potentie	castreert	doordat	
je	ontbrekende	voeding	en	steun	zoekt.		
2.	Een	ander	punt	wat	ik	al	kort	genoemd	had	en	wat	cruciaal	is	in	het	
Zijnsgeoriënteerde	eerste	perspectief,	is	dat	je	herkent	dat	je	de	creator	bent	van	
jouw	emotionele	wereld.	De	gevoelswereld,	je	gevoelsruimte	waarin	je	leeft,	de	
levenssfeer	waarin	jij	je	bevindt,	wordt	door	jou	gecreëerd.	Dus	je	bént	de	creator	
hoewel	het	voelt	of	al	die	gevoelens	jou	overkomen	en	ook	dat	het	voelt	alsof	het	
allemaal	écht	is.	Dat	is	onze	naïeve	werkelijkheidsplek:	“ik	voel	wat,	ik	heb	emoties,	
ik	ben	verdrietig,	ik	ben	kwaad,	ik	ben	jaloers,...“.	Dat	gebeurt	jou,	denk	je.	Nee,	in	
Zijnsoriëntatie	zeggen	we:	dat	is	een	gevolg	van	jouw	creatie,	een	creatie	van	
jouw	hele	overdrachtssysteem,	de	objectrelaties,	het	huis	van	de	ouders.	Dus	de	
herkenning	dat	je	een	creator	bent	van	jouw	emotionele	wereld.	Die	emotionele	
wereld	of	het	huis	van	de	ouders	wordt	door	jou	gegenereerd.	Dat	is	ook	iets	
belangrijks,	het	is	niet	zo	maar,	het	wordt	door	jou	gegenereerd.	En	dit	is	altijd	
een	erg	lastig	punt,	maar	ook	een	bevrijdend	punt.	Je	bent	in	die	zin	geen	
slachtoffer	van	je	verleden	maar	een	actor	in	het	nu.	En	in	die	zin	ben	jij	compleet	
verantwoordelijk	voor	jouw	leven	en	je	voelt	nooit	dat	je	de	benen	hebt	om	die	
verantwoordelijkheid	te	dragen.	Maar	je	bent	ondertussen	verantwoordelijk.	 
3.	En	dat	sluit	aan	bij	het	volgende	punt.	In	Zijnsoriëntatie	gaan	we	er	van	uit	dat	je	
de	meester	bent	over	je	leven.	Jij	bent	de	stuurman/stuurvrouw,	dus	daar	wordt	je	
op	aangesproken.	Dat	is	wie	wij	zien	dat	je	bént	en	dat	is	niet	wat	jij	zelf	gelooft	dat	
je	bent.	Dit	kan	je	niet	aansluiten	op	je	bestaande	bedrading,	dit	is	altijd	al	een	
ontwaken	t.o.v.	jouw	conditionering.		
4.	Een	ander	cruciaal	punt	hierin	(je	zult	me	haten)	is	dat	je	op	ieder	moment	een	
breuk	kunt	maken	met	het	acting	out	van	je	onbewustheid,	met	de	trip	waarin	je	zit.	
Als	mensen	zeggen;	“ja	maar	ik	ben	zo	bang,	nou	kan	het	niet,	of	ik	ben	zo	verdrietig	
of	moe,	nou	kan	het	niet”,	dat	is	niet	het	uitgangspunt	van	Zijnsoriëntatie.		
	
Merk	je	trouwens	dat	het	steeds	over	een	breuk	gaat	met	de	bedrading.	Dit	is	dus	
vrijheid,	vertaald	op	het	niveau	van	waar	we	normaal	gesproken	geïdentificeerd	
zijn	met	conditionering.	De	breuk	van	conditionering	naar	vrijheid,	maar	nu	op	
eerste	perspectief	niveau.	Dus	het	is	heel	consequent,	maar	het	gaat	nog	verder	
en	je	zult	merken	hoe	ijzingwekkend	consequent	het	steeds	is	om	dit	te	doen	en	
daarom	de	leer	een	bij	elkaar	horend	geheel	is.	 
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5. Het	volgende	punt	is	meer	doen	wat	je	wilt:	stel je uitdagingen in je leven niet 
uit. Veel	mensen	denken	dat	als	ze	bij	ons	komen	in	begeleiding	of	op	het	pad:	
“Nou	weet	je	wat,	op	het	pad	raak	ik	een	beetje	gevoed,	krijg	ik	de	liefde	en	steun	
die	mij	ontbeerd	is	en	dan	ga	ik	groeien	en	als	ik	later	groot	ben,	dan	ga	ik	in	het	
leven	doen	wat	ik	te	doen	heb”.	Dat	is	verwarring,	dat	is	het	doorgaan	met	de	
conditionering.	En	het	statement	is	hier:	doe	nú	wat	je	te	doen	hebt.	Stel	niet	uit.	
Het	punt	is	hier	dat	als	je	aan	jezelf	werkt	en	dus	eigenlijk	het	leven	een	beetje	op	
de	pauzestand	zet,	dan	bevindt	je	je	in	een	staat	van	regressie	en	verzwak	je	
jezelf.	Terwijl	je	je	levensopdracht	om	als	volwassen	stuurman/stuurvrouw	je	
leven	in	te	richten	ontwijkt.	Het	‘doen	wat	je	wilt’	beschouw	ik	dus	als	
volwassenheid	in	de	wereld	van	relaties.	En	dat	is	zelfactualisatie.	En	daarmee	
ontworstel	je	je	aan	de	macht	van	de	conditioneringen.	En	mijn	statement	is:	
zonder	dat	heeft	jouw	spirituele	beoefening	waarschijnlijk	een	escapistisch	
karakter.	Als	je	ontwijkt	wat	je	levensopdracht	is.	Je	moet	zelf	maar	kijken	wat	
het	is,	het	hoeft	niet	heel	groots	te	zijn:	wat	ligt	er	voor	je	neus,	welke	stappen	
moet	je	eigenlijk	maken,	wat	zou	nu	kloppen	in	je	leven,	dat	‘doen	wat	je	wilt’	en	
je	seksuele	volwassenheid	leven.	Dat	‘doen	wat	je	wilt’	is	uiteraard	zeer	
bedreigend,	als	je	dat	dus	niet	doet	maar	je	wel	op	een	spiritueel	pad	beweegt,	
dan	heb	je	grote	kans	dat	dit	spirituele	pad	een	escapistisch	karakter	heeft	t.o.v.	
de	opdracht	die	je	hebt.	Kort	samengevat:	als	je	niet	doet	wat	je	wilt	ben	je	
escapistisch.		
 
6.	Een	ander	cruciaal	punt	in	het	eerste	perspectief	is	wat	ik	tegenwoordig	de	
tragisch	existentiële	positie	noem	en	dat	is	het	besef	dat	er	geen	verlossing	is,	geen	
paradijs	en	geen	vrijheid	van	irritatie,	pijn,	geweld,	neurose.	Dat	is	cruciaal.	Als	dat	er	
niet	in	is	valt	de	hele	Zijnsoriëntatie	weg.	Maar	dat	geldt	voor	al	deze	punten.	Pijn	en	
geweld	niet	speciaal	in	je	zelf,	maar	ook	de	gewelddadigheden	om	je	heen,	gewoon	
het	pijnlijke	van	het	leven.	Maar	ook	je	eigen	gedoe.	Als	je	verlangt	om	daar	een	
soort	ruimte	te	hebben	waar	dat	niet	gebeurt	dan	is	dit	ook	escapistisch.		
Je	merkt	dat	deze	statements	al	verlichting	zijn	in	zekere	zin.	Het	is	al	zó	
doorsnijdend	en	zó	anders	en	zó	dwars	op	je	conditionering.	Dit	is	ook	het	grote	
werkpunt	voor	ons.	De	tweede	en	derde	perspectief	practices	zijn	zeer	fijnzinnig	
en	diep	en	ontmantelend	en	openend,	maar	onze	werkingen	en	onze	
worstelingen	liggen	op	dit	punt.	In	die	zin	is	het	eerste	perspectief	toch	echt	ook	
een	fundament	van	het	werk.	Als	dit	er	niet	is	dan	denk	ik	dat	er	geen	sprake	kan	
zijn	van	een	effectief	pad.	 
Ik	heb	het	nog	even	kort	over	de	beoefeningen	van	het	eerste	perspectief.	
Bepaalde	kerndingen.	
Wat	heel	belangrijk	is	in	het	eerste	perspectief	is	het	doorzien	van	de	splitsing	
strategisch	en	teruggetrokken	zelf	en	hoe	jou	dat	neurotisch	drijft.	Zodat	jouw	
leven	bepaald	wordt	door	niet-geïnspecteerde	en	herkende	kinderlijke	
behoeftes,	om	de	gemiste	aandacht,	liefde	en	erkenning	alsnog	te	krijgen.	Dat	is	
een	schrikbarende	conclusie	voor	iedereen.	Als	je	diep	kijkt	is	het	net	alsof	je	
volwassen	bent	maar	eigenlijk	wordt	jouw	emotionele	leven	aangestuurd	door	
een	tweejarig	kruipend	en	blèrend	wezentje.	En	dat	weet	je	zelf	niet	zo	goed,	
maar	dat	trekt	aan	alle	strategische	draadjes	waarmee	jij	in	je	wereld	operatief	
bent.	Dát	systeem	moet	je	doorzien,	want	dat	drijft	jou	dus	emotioneel	
gesproken.		
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Daarbij	hoort	dus	de	acceptatie	van	verlies,	het	binnengaan	van	leegte,	het	
ontdekken	van	de	rijkdom	daar,	je	míst	dus	niks.	Dus	de	logica	van	de	psyche	is	
dat	het	ontbrekende	alsnog	gegeven	moet	worden.	En	daarin	staat	
Zijnsoriëntatie	een	beetje	alleen,	maar	voor	mij	is	het	cruciaal:	het	ontbrekende	
hoef	je	nooit	alsnog	te	krijgen.	Het	idee	dat	je	de	liefde	of	de	erkenning	of	steun	of	
spiegeling	nog	nodig	hebt,	voordat	je	...huppeldepup,	dát	is	je	neurose.	Dat	is	je	
uitstel	van	je	leven,	dat	is	het	voortduren	van	je	kinderlijkheid.	 
Dus	acceptatie	van	verlies	hoort	hierbij	en	de	leegte.	Het	niet	gevuld	zijn	en	het	
niet	tot	vorm	gekomen	zijn	vraagt	niet	zozeer	dat	je	nu	tot	vorm	komt,	het	vraagt	
om	precies	daar	te	zijn.	En	wat	je	dan	altijd	merkt,	dat	kennen	jullie,	dat	is	de	
rijkdom,	Je	mist	dus	niets.	Dat	leidt	tot	het	volgende	punt:	je	ziet	dus	bewust	af	
van	moederlijke	en	vaderlijke	steun,	omhulling,	liefde	en	voeding.	Ik	heb	het	
eigenlijk	net	gezegd.	Daar	zit	een	belangrijk	punt	aan.	Je	heft	je	onaffe	rekening	
op	naar	alle	belangrijke	anderen.	Wat	is	de	onaffe	rekening?	Dat	je	het	nog	steeds	
moet	krijgen.	Die	hef	je	op	naar	alle	mensen	om	je	heen.	Je	partner,	je	leraar,	de	
leer,	kinderen,	je	begeleider,	dat	is	een	discipline.	Stel	je	nou	voor	wat	er	gebeurt	
als	je	dit	niet	doet.	Ik	heb	hier	geschreven	“je	kwelt	hen	met	jouw	rancune	en	
vijandigheid”.	Dat	is	waar	hè?	Dit	zijn	een	paar	pijlers	van	de	leer,	een	paar	
axioma’s,	uitgangspunten,	principes,	give	it	a	name,	wat	het	eerste	perspectief	
werk	stuurt.	Je	zou	kunnen	zeggen	dat	is	verlichting	in	zijn	omgang	met	de	
conditionering	en	hoe	je	daar	een	breuk	aan	geeft	en	hoe	je	daar	de	vrijheid	vorm	
geeft	op	dat	niveau.	Duidelijk?	Oké.		
 
Tweede perspectief  
Nu	krijgen	we	de	leer	in	het	tweede	perspectief.	Hier	is	het	uitgangspunt	dat	de	
vrijheid	vorm	krijgt	als	herkenning	van	je	Spiritaard.	Herinner	dat	in	het	eerst	
perspectief	de	vrijheid	vorm	krijgt	als	volwassene	in	volwassen	afhankelijkheid	
en	creatorschap.	In	het	tweede	perspectief	wordt	vrijheid	begrepen	als	
herkenning	van	Spiritaard.	 
Wat	is	het	zicht?	Zie,	je	bent	een	Spiritwezen	die	in	een	pure	heilige	wereld	leeft.	
Wat	is	hier	ook	een	belangrijk	axioma?	Dat	stolling,	dus	de	geconditioneerde	
waarneming,	is	gecreëerd	en	de	straling,	die	puurheid,	heiligheid,	en	
lichtkwaliteit,	die	is	spontaan.	Straling	is	spontaan,	stolling	is	gecreëerd.	 
Nog	een	uitgangspunt:	de	conditionering	kan	de	puurheid	van	de	Spirit	niet	
aantasten.	Nog	een	uitgangspunt:	je	psyche	is	verwarring	en	je	Spirit	is	echt.	Dit	
is	de	werkwijze	van	het	tweede	perspectief.	Nog	een	aanname	die	denk	ik	ook	
heel	dwars	is:	je	bent	niet	gemaakt	van	vlees,	je	bent	gemaakt	van	
verrukkingslicht.	Als	dat	verrukkingslicht	ben	je	tijdloos,	extatisch,	onbeperkt	en	
rijk	aan	kwaliteiten.	Waar	leef	je,	wat	is	je	leefwereld?	Het	huis	van	Zijn.	Je	leeft	
in	het	huis	van	Zijn,	in	de	extatische	communie	met	de	inspiratie	van	alle	tijden	
en	de	heilige	dimensies.	Het	klinkt	misschien	een	beetje	dik,	maar	goed,	dat	is	
het.	Wat	ik	wil	benadrukken	is	dat	je	altijd	in	communie	leeft.	Er	is	altijd	een	
communicatie	gaande	tussen	alles	in	zijn	heilige	vorm,	de	heilige	dimensies.	Het	
gaat	ver	hè,	het	tweede	perspectief.	Het	gaat	veel	verder	als	alleen	maar	een	
visualisatietje,	het	is	echt	een	leefwereld.	Van	Spirit	tot	stolling	dat	is	een	
belangrijk	iets.	Je	herkent	het	principe	van	stolling	en	ziet	dat	stolling	een	
artefact	is,	iets	kunstmatigs.	Wat	onze	psyche	reflexmatig	doet	met	de	
“werkelijkheid”	om	zich	een	houvast	te	geven.	 
5	 
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Dus	hier	is	het	uitgangspunt:	om	te	beginnen	is	het	straling	en	de	psyche	stolt	
het.	Dat	doet	hij	om	hechtvlak	te	creëren.	Dus	dit	is	hoe	Spirit	stolt	en	het	andere	
is	dat	je	dus	stolling	kunt	begrijpen	als	invouwing	van	Spirit.	En	dat	is	best	uniek	
voor	Zijnsoriëntatie,	in	ieder	geval	de	manier	waarop	het	uitgewerkt	is.	De	
continuïteit	tussen	psyche	en	Spirit	die	vind	ik	heel	goed	uitgewerkt	in	
Zijnsoriëntatie.	Dus	dat	psyche	gestolde	Spirit	is.	En,	dit	is	misschien	niet	strikt	
genomen	tweede	perspectief,	maar	ik	heb	het	hier	bijgezet,	je	kunt	dus	ook	weer	
de	stolling	tot	Spirit	laten	uitvouwen.	Hoe	doe	je	dat:	devotionele	openheid.	Een	
van	de	pijlers	in	het	tweede	perspectief	en	eerste	perspectief	(dat	hoor	hierbij)	is	
dat	je	neurose	de	schatkamer	van	Spirit	kwaliteit	is.	 
Wat	is	dan	de	beoefening	in	het	tweede	perspectief?	Dat	is	de	herinnering	van	de	
Heilige	blik,	door	visualisatie,	energiewerk,	mantra,	guru-yoga	enzovoort.	Dus	je	
wekt	de	Spirit	wereld	tot	leven	en	dan	krijg	je	de	fase	dat	je	er	aan	went.	We	
wennen	aan	de	straling,	aan	de	extase,	aan	houvastloosheid,	aan	geluk	en	wat	
gebeurt	er	dan?	Het	is	een	intens	energetisch,	psychologisch,	lichamelijk,	
opening,	loslaat	en	verfijningsproces.	 
Het	punt	is	dat	er	inderdaad	een	proces	gegenereerd	wordt.	Dat	die	ont	stolling	
op	alle	niveaus	van	jou	gaat	plaats	vinden	in	deze	practice.	Dat	je	ook	
daadwerkelijk	verandert	in	allerlei	opzichten.	Lichamelijk,	energetisch,	geestelijk	
enz.	door	deze	practices.	Het	tweede	perspectief	werk	is	een	transmutatie.	Het	is	
een	transmutatie	van	stolling	naar	straling.	De	alchemisten	zouden	zeggen	van	
lood	naar	goud.	De	tantrische	kennis	eigenlijk.		
 
Derde perspectief  
De	leer	in	het	derde	perspectief	doe	ik	heel	kort.	Wat	is	hier	de	visie?	Het	eerste	
perspectief	was	de	visie	dat	je	een	volwassene	bent	in	een	volwassen	
afhankelijkheid	relatie	met	alles	om	je	heen.	In	het	tweede	perspectief	is	de	visie	
dat	je	een	stralend	wezen	bent,	een	Spiritwezen.	In	het	derde	perspectief	is	de	
visie	dat	je	al	vrij	bent.	Zie	je	bent	al	vrij.	Het	zicht	daarvan	is	dat	je	nooit	geboren	
bent	als	iets,	als	een	ietsigheid.	Ik	ga	heel	kort	hier	want	anders	wordt	het	te	lang.	
Het	zicht	is	dat	alles	een	vorm	van	non-	duaal	gewaarzijn	is	en	als	zodanig	al	
volkomen	open	en	puur.	Dus	wat	je	ook	ziet,	waarneemt,	voelt,	denkt,	binnen	of	
buiten,	het	wordt	in	dit	zicht	herkend	als	een	manifestatie	van	non-duaal	gewaar	
zijn.	Wat	al	vrij	is,	is	al	puur	en	daar	hoeft	dus	niets	mee	gedaan	te	worden,	het	is	
al	vrij.	Het	principe	wat	daar	dus	heerst,	is	wat	ze	in	Dzogchen	selfliberation	
noemen.	Je	hoeft	helemaal	niets	te	doen.	Het	is	al	vrij	bij	het	ontstaan,	vrij	als	het	
er	is,	het	is	al	vrij	terwijl	het	oplost:	selfliberation.	De	methode,	Tsoknyi	zegt	dan,	
het	is	non	distracted,	non	meditation.	Dat	kan	alleen	als	je	voorbij	de	duale	geest	
rust	in	de	openheid	van	je	gewaar	zijn.	Het	is	geen	positie	binnen	je	geest.	Het	is	
beyond	mind.	 
Dit	is	even	een	exposé	over	een	aantal	kenmerkende	posities	die	ik	in	
Zijnsoriëntatie	inneem	en	die	ik	heb	verdeeld	in	drie	perspectieven.	Terwijl	je	
waarschijnlijk	al	wel	een	gevoel	krijgt	dat	dat	bij	elkaar	hoort.	Dat	het	vrijheid	is	
wat	zich	op	verschillende	stollingsniveaus	manifesteert	en	daar	gaat	het	
volgende	stuk	over.	Deel	twee	en	dan	komen	er	vragen	en	kunnen	jullie	er	mee	
aan	de	gang	gaan.		
	
	
 
Vrijheid op verschil lende stoll ingsniveaus  
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Ik	zie	dus	de	drie	perspectieven	als	een	ladder	van	deconstructie	van	
werkelijkheid.	
In	het	eerste	perspectief	heb	je	de	deconstructie	van	de	geconditioneerde	
werkelijkheid,	wat	dus	kinderlijke	werkelijkheid	is,	naar	volwassen	
werkelijkheid.	In	het	tweede	perspectief	heb	je	de	deconstructie	van	die	gestolde	
werkelijkheidsaanname	tot	straling,	licht.	En	in	het	derde	perspectief	heb	je	een	
deconstructie	van	alle	ietsigheid-aanname.	Het	gaat	steeds	verder,	steeds	dieper.	
Snappen	jullie	dit	principe?	De	deconstructie	vordert.	Je	kunt	het	zien	als	een	
ladder	van	deconstructie.	Het	is	daarmee	ook	een	ladder	van	meesterschap	over	
je	leven.	Want	hoe	vrijer	je	bent	van	het	aanname	systeem	waarin	je	gevangen	
bent,	hoe	meer	meesterschap	er	ook	beschikbaar	komt.	Het	is	ook	een	ladder	in	
empathie.	Je	vermogen	om	iets	te	begrijpen	neemt	toe	naarmate	je	minder	
gevangen	bent	in	een	gestolde	optiek.	Dus	op	een	gegeven	moment	krijg	je	een	
methode	van	hoger	spiegelen	bijvoorbeeld,	die	is	gebaseerd	op	dat	je	al	in	de	
Spirit	optiek	kunt	verkeren	en	zo	begrijpt	wat	de	psyche	doet.	Dat	is	echt	andere	
koffie	dan	als	je	binnen	de	psyche	zelf	iets	probeert	te	begrijpen.	Dus	het	is	ook	
een	ladder	van	empathie.	 
Het	is	ook	een	ladder	van	compassie.	Want	als	je	iets	begrijpt	op	een	
geconditioneerde	manier	en	je	wilt	daar	voor	zorgen	dan	zul	je	dat	heel	anders	
doen	dan	als	je	ziet	dat	iemand	zichzelf	verwart	tot	een	geloofssysteem.	Je	zult	
het	ook	nog	anders	doen	als	je	ziet	dat	het	ingevouwen	Spirit	is	die	zich	wil	
manifesteren	in	dat	wat	de	persoon	daar	doet,	dan	krijg	je	ook	weer	een	andere	
vorm	van	compassie.	Tenslotte	als	alles	al	vrij	is	om	te	beginnen	is	je	compassie	
nog	ruimer	dan	dat.	Kun	je	dat	zien?	Er	zijn	ook	ladders	van	compassie.		
 
Vragen  
Nu	heb	ik	een	vraag	aan	jullie	en	gaan	we	een	beetje	met	je	geest	spelen.	Probeer	
de	ladder	van	optieken,	dus	het	eerste,	tweede	en	derde	perspectief,	eens	voor	je	
te	zien	als	een	soort	structuur.	Je	kunt	het	zien	als	een	ladder.	Onderaan	is	het	
eerste	perspectief,	zo	tekenen	we	dat	meestal,	dan	heb	je	de	tweede	perspectief	
methodes	en	dan	de	derde	perspectief	methodes.	Het	zijn	als	het	ware	drie	
gelaagdheden	die	in	de	leer	zitten	en	het	zijn	ook	drie	gelaagdheden	van	jou.	Ze	
corresponderen	ruwweg	met	body-speach-mind.	Houd	die	ladder	eens	in	de	
gaten	en	probeer	eens	in	die	ladder	alles	wat	ik	tot	nu	toe	gezegd	heb	zo’n	beetje	
te	plaatsen.	De	eerste	perspectief	principes,	de	tweede	perspectief	principes	en	
aannamen,	de	derde	perspectief	principes	en	aannamen.	Ik	verwacht	niet	dat	je	
dit	in	een	klap	kunt	maar	probeer	het	in	één	beeld	te	zien.	Dat	is	mijn	vraag.	Ik	
neem	aan	dat	je	dat	kunt	en	je	kunt	het	straks	nog	verder	proberen.	Ik	heb	een	
aantal	vragen	die	niet	allemaal	even	belangrijk	zijn,	maar	laat	maar	kijken.		
 
1.	Wat	vind	je	de	lastigste	stelling	uit	wat	ik	net	gezegd	heb?	Waar	wil	je	omheen	
kijken	of	wat	wil	je	uitstellen	of	niet	zo	serieus	nemen,	dat	komt	nog	wel,	of	dat	is	
voor	anderen.	Mijn	vraag	is	dan	ook	om	daarop	door	te	gaan.		
2.	Als	je	daar	omheen	kijkt	wat	stel	je	daarmee	veilig	bij	jezelf?	Welke	leefwereld	
mag	als	het	ware	daar	niet	gedeconstrueerd	worden?	En	dan	een	fijne	
gewetensvraag.		
3.	Welk	consequenties	heeft	dat	voor	jou	en	je	naasten?	Als	je	om	dat	stukje	van	de	
stelling	heen	gaat	en	je	stelt	zoiets	veilig,	wat	is	de	consequentie	van	het	veilig	
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stellen?	Daar	kunnen	jullie	straks	een	beetje	naar	kijken.	
Nu	heb	ik	een	vraag	die	wat	specifieker	is.		
4.	Wat	gebeurt	er	met	de	ladder	als	je	elementen	in	je	psyche,	gevoelens,	impulsen,	
inschattingen,	verlangens,	emoties	de	status	van	écht	geeft?		
5.	Wat	zou	er	gebeuren	als	je	aanneemt	dat	de	vrijheid	van	het	tweede	en	derde	
perspectief	nóg	niet	beschikbaar	is	voor	jou,	maar	dat	je	eerst	puntje	puntje	puntje...	
moet?	Wat	zou	er	gebeuren	als	je	aanneemt	dat	de	vrijheid	van	het	tweede	en	derde	
perspectief,	dus	de	Spirit	realisatie,	je	bent	al	vrij	realisatie	dat	dat	nóg	niet	
beschikbaar	is	voor	jou.	Dat	dat	er	nog	niet	is,	je	moet	eerst	nog	huppelepup...?		
Een	simpeler	gezegd	wat	gebeurt	er	als	je	één	van	de	perspectieven	uit	de	ladder	
wegtrekt?	Daar	kun	je	mee	spelen	in	gedachten.	Bijvoorbeeld	het	tweede	
perspectief,	dat	klinkt	zo	far	out:	ik	ben	een	heilig	Spirit	wezen,	leef	in	een	heilige	
wereld,	die	slaan	we	over.	Dat	ik	geconditioneerd	ben	dat	weet	ik	en	die	non-
dualiteit	lijkt	mij	ook	wel	aantrekkelijk.	Trek	die	ladder	er	tussen	uit.	Wat	gebeurt	er	
dan?	Of	ik	zit	nu	in	het	derde	perspectief	en	ik	wil	eigenlijk	niet	meer	geconfronteerd	
worden	met	mijn	conditionering.	Daar	kom	ik	niet	voor.	Je	trekt	het	eerste	
perspectief	eruit	enzovoort.	Speel	eens	met	als	je	een	perspectief	er	tussenuit	trekt.	
Of	het	eerste	en	tweede	perspectief	daar	kan	ik	nog	wel	wat	mee,	maar	dat	
allemaal	al	vrij	en	je	hoeft	niets	te	doen	dat	is	voor	monniken	in	Tibet.	Gewoon	
lekker	aan	de	slag.	Dus	speel	daar	mee.	 
Nu	een	lastige,	een	echt	lastige.	 
6.	Wat	gebeurt	er	als	je	zegt	de	visie,	leer	van	Zijnsoriëntatie	is	van	iedereen?		
Iedereen	mag	er	onderdelen	uit	andere	visies	en	stromingen	aan	toe	voegen	en	mag	
er	mee	doen	wat	hij	of	zij	zelf	wil,	open	source	Wat	gebeurt	er	met	de	ladder?	
Wat	gebeurt	er	met	het	lichaam,	leer	van	Zijnsoriëntatie?	Iedereen	wordt	stil.	
Wat	gebeurt	er	als	je	zegt	de	visie	of	leer	van	Zijnsoriëntatie	is	van	iedereen	en	
iedereen	mag	er	onderdelen	uit	andere	visies	of	stromingen	aan	toe	voegen	en	
mag	er	mee	doen	wat	hij	of	zij	wil?	Een	soort	vrijheid-blijheid	houding.	Het	is	
maar	een	samenraapsel	van	dit	of	dat,	zo’n	soort	attitude.	Dat	de	integriteit	van	
het	geheel	niet	zo	serieus	wordt	genomen.	Kijk	daar	eens	naar.	 
Dat	zijn	vragen	voor	jullie.	Je	gaat	ze	voor	jezelf	beantwoorden	en	als	je	zin	hebt	
bespreek	je	het	daarna	met	iemand.	Dan	komen	we	om	12	uur	bij	elkaar	om	er	
wat	over	terug	te	horen	en	dan	ga	ik	misschien	daar	ook	nog	wat	over	zeggen.		
 
Deelronde n.a.v. de vragen  
Wij	hebben	nog	een	half	uur	en	ik	vind	het	leuk	om	wat	terug	te	horen	van	jullie,	
wat	je	bevindingen	zijn,	wat	je	is	opgevallen.	Het	zijn	zes	vragen	met	
waarschijnlijk	twintig	antwoorden	per	vraag	en	dan	hebben	we	hier	ongeveer	
tachtig	mensen.	Volgens	mij	kom	ik	op	een	kleine	twee	duizend	antwoorden.	We	
kijken	gewoon,	het	is	een	beetje	spelen	met	reacties	en	ook	om	een	beetje	na	te	
praten.	 
Mijn	vraag	is	wat	heb	je	nu	net	gezien	naar	aanleiding	van	zowel	het	exposé	wat	
ik	gaf	over	de	stellingen	en	de	opbouw	van	de	drie	perspectieven,	maar	ook	je	
eigen	onderzoek	aan	de	hand	van	de	vragen.	Wat	is	voor	jou	belangrijk,	wat	heb	
je	gezien,	wat	is	tot	je	doorgedrongen?	Dat	lijkt	me	een	aardig	beginpunt.	Daarbij	
samenhangend	wat	was	misschien	ook	choquerend	om	te	zien?		
 
Wat	ik	zo	zag	was	de	samenhang	tussen	de	drie	perspectieven	door	ze	in	één	
beeld	te	hebben	en	als	je	daar	dan	een	perspectief	uithaalt,	voor	mij	was	dat	het	
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tweede	perspectief.	Spirit,	verrukking,	nou	dat	kan	best	een	beetje	minder,	doe	
nou	maar	gewoon.	Daar	ben	ik	dan	heel	mooi	langs	aan	het	manoeuvreren	
doorgaans.	Als	je	dat	eruit	haalt,	hoe	het	bouwwerk	dan	niet	meer	volledig	is	en	
hoe	de	integratie	met	de	andere	treden	dan	niet	meer	werkt.	Dat	vond	ik	dus	wel 
choquerend.	Onbewust	doe	ik	dat	dus	zo	door	mijn	conditionering.	Dat	wordt	zo	
helder,	daar	kan	ik	zo	niet	omheen.		
 
Ja,	je	ziet	dat	de	communicatie	tussen	het	derde	perspectief	en	het	eerste	
perspectief	ook	verloren	gaat	als	je	het	tweede	perspectief	ertussen	uit	trekt.		
 
Ja,	en	überhaupt	communicatie.	Nog	meer	dan	dat.	 
	
Ja,	speach	wat	jij	zet.	Dus	het	hoort	bij	elkaar.	 
	
Ja,	het	hoort	zó	bij	elkaar.	Mooi,	dank	je	wel,	geweldig.	 
	
Mijn	twee	belangrijkste	observaties	zijn	dat	ik	het	eerste	perspectief	eigenlijk	uit	
beeld	houd.	Hoewel	ik	het	erg	interessant	vind	intellectueel,	wat	er	dan	
psychologisch	allemaal	gebeurd.	Ik	herken	bij	mezelf	de	gedachte	dat	is	voor	
dummy’s,	je	wordt	pas	echt	Zijns	als	je	het	tweede	en	derde	perspectief	
beoefend.	Dat	doe	ik	dan	ook	heel	goed	(gelach).	Terug	naar	af,	Nou	dat	vond	ik	
wel	shocking.	Ik	realiseerde	me	ook	wel	hoe	belangrijk	de	basis	is.	Dat	is	een	
goede	les.	Het	tweede	punt,	het	tweede	en	derde	perspectief	weghalen,	hier	was	
mijn	eerste	reactie	armoede	en	toen	schreef	ik	op	de	redding	ontbreekt.	Ik	zag	
mezelf	dit	opschrijven	en	toen	dacht	ik	huh?	 
	
Zo	functioneert	dat	dus	in	je	geest?	 
	
Ja,	ik	ben	toch	niet	van	de	redding?	Blijkbaar	dus	wel,	heel	diep	down	toch.	Daar	
was	ik	wel	door	geschokt.	Ik	zal	het	nooit	toegeven,	maar	ja..	 
	
Chapeau,	ik	vind	het	heel	mooi	dat	je	dit	doet.	Heel	eerlijk	en	heel	kernachtig.	Ik	
denk	dat	je	iets	op	het	spoor	bent.	Heel	goed,	dank	je	wel.	Als	je	het	eerste	
perspectief	niet	goed	doet	dan	worden	het	tweede	en	derde	perspectief	
escapistisch.	Dan	wordt	dat	een	redding,	een	walhalla	of	een	nirvanische	
uitwijkmogelijkheid	van	de	issues	die	je	in	je	relationele	wereld	van	volwassen	
afhankelijkheid	hebt	en	probeert	te	ontlopen.	 
	
Ik	denk	altijd	dat	is	niet	voor	mij,	ik	ben	niet	escapistisch.	Maar	heel	diep	down	
toch	ergens	wel.	 
	
Ik	denk	dat	dat	een	toenemend	proces	is	voor	iedereen,	dat	je	gaat	ontdekken	dat	
je	veel	meer	dan	je	dacht	ook	in	een	pre-ego	relatie	met	de	leer	en	de	practice	en	
de	ervaringen	bent.	Dat	is	althans	mijn	conclusie	zo	over	de	jaren,	dat	dat	voor	
iedere	practitioner	geldt,	met	name	als	zij	denken	dat	vooral	het	derde	
perspectief	de	main	practice	is	en	dat	ze	heel	ver	gevorderd	zijn,	met	name	díe	
mensen.	Dat	is	een	verlossingsmentaliteit	die	pre-ego.	Die	zoekt	verlossing,	die	
zoekt	redding.	Ik	vind	het	daarom	zo	prettig	dat	je	dit	zegt	omdat	ik	zelf	hoop	dat	
we	een	cultuur	hebben	waarin	niemand	zich	ooit	schaamt	om	dat	te	erkennen.	
Dat	je	niet	moet	gaan	denken	van,	ik	ben	verder	op	het	pad	en	nou	geldt	dat	niet	
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meer.	Nu	ben	ik	niet	meer	uit	op	redding.	Ik	denk	eerlijk	gezegd	dat	het	
andersom	gaat.	Naarmate	je	verder	op	het	pad	gaat,	dat	zou	ik	betrouwbaar	
vinden,	heb	je	meer	en	meer	in	de	gaten	hoe	zeer	je	gedreven	wordt	door	dat	
soort	dingen	heel	diep	down.	Dan	begint	dus	de	helderheidsgeest	te	werken.	Die	
kan	daar	gaan	doordringen.	Dat	wens	ik	ons	allemaal	toe.	Dat	we	niet	een	soort	
opgetild	spiritueel	profiel	van	onszelf	schetsen,	maar	dat	we	dus	vrijheid	
beoefenen	volgens	alle	perspectieven.	Dat	is	enerzijds	een	buitengewoon	
ontmantelend	en	ontluisterend	proces,	waar	je	al	een	voorbeeld	van	geeft	en	
anderzijds	gaan	de	sluizen	er	ook	af	en	kan	de	energie	gaan	stromen	en	is	daar	
de	vrijheid.		
 
Dank	voor	je	zeer	doorsnijdende	vragen.	 
	
Ik	herken	me	wel	in	veel	ervaringen	na	vele	jaren	Zijnsoriëntatie	wat	dat	betreft	
Als	ook	nu	het	ontluisterende	zicht	op	hoe	pre-ego	mijn	hele	doen	en	laten	is.	
(verder	niet	goed	verstaanbaar)	 
	
Ja,	je	merkt	dan	dat	je	een	bepaald	gedeelte	in	tact	houdt.	Dat	je	wel	de	inspiratie	
leeft,	ook	daadwerkelijk	maar	dat	je	iets	apart	houdt	daarvan	als	ik	het	goed	
begrijp.	Dat	gaat	heel	diep	eigenlijk,	de	onaffe	rekening.	 
En	dan	ook	zien	dat	als	ik	één	steen	intact	houd	dan	houd	ik	alles	intact.	Het	is	
een	soort	gevorderd	inzicht,	maar	het	is	ook	een	inzicht	op	totale	blindheid.	 
Mooi	inzicht,	dank	je	wel.	 
	
Wat	ik	eigenlijk	ook	verbijsterend	vond	om	te	zien,	was	je	laatste	zin	van	wat	doe	
je	anderen	aan.	Als	je	hier	iets	mee	aan	het	doen	bent	of	juist	ontkent	dat	je	er	
iets	mee	zou	kunnen	doen	en	dat	op	elk	niveau	eigenlijk	en	de	heelheid	hiervan.	
Als	je	één	van	die	niveaus	niet	mee	neemt	wat	voor	akelige	consequenties	dat	
heeft.	Dat	herkende	ik	ook	direct	in	hoe	ik	acteer.	Ik	zie	mijn	eigen	onvermogen	
om	daarbij	te	kunnen	direct	vertaald	in	hoe	je	met	je	omgeving	om	gaat	en	waar	
bij	mezelf	de	verkrampingen	zitten.	Wat	voor	enorme	consequenties	dit	heeft	
voor	je	omgang	met	anderen.	Ik	vond	het	verbijsterend	om	dat	in	één	keer	zo	
helder	te	zien.	Dus	graag	die	heldere	blik	krijgen	en	op	alle	niveaus	ook	daar	mee	
aan	de	gang.	 
	
Dat	wat	je	niet	actualiseert	in	jezelf,	wat	je	niet	vrij	zet,	wat	een	enorme	tol	de	
omgeving	moet	betalen	daarvoor.	Dat	is	geloof	ik	wat	je	zegt.	 
Ja	en	ook	op	alle	niveaus.	Voor	mij	zit	daar	voor	een	groot	gedeelte	de	
ontkenning	dat	er	iets	symbiotisch	te	doen	zou	zijn	voor	mij.	Dat	kan	helemaal	
niet,	weet	ik.	Door	die	ontkenning	kom	je	zo	ver	niet	verder.	Ik	zie	dat	als	een	
enorme	uitnodiging	om	daar	iets	mee	te	gaan	doen.	 
Bij	jou	hoor	ik	dus	ook	van	hoe	belangrijk	het	is	om	zo	volstrekt	eerlijk	naar	
jezelf	te	zijn.	Rücksichtsloos	door	te	schouwen	wat	je	patronen	zijn.	Niet	iets	
veilig	te	houden	voor	dat	waarheidslicht	om	het	zo	maar	te	zeggen.	Alles	moet	
ontmanteld	worden.	 
	
Deconstructie	op	alle	niveaus.	 
	



	 109 

Ja,	deconstructie.	Mooi,	dank	je	wel.	Want	je	merkt	als	je	dat	niet	doet	dat	de	
schade	binnen	de	ladder	heel	groot	is	maar	dus	ook	voor	de	omgeving.	 
	
Ik	merkte	twee	dingen.	Ten	eerste	ben	ik	eigenlijk	begonnen	met	de	laatste	
vraag.	Wat	gebeurt	er	als	je	één	trede	ertussenuit	trekt?	Toen	ik	dat	deed	kreeg	
ik	meteen	het	gevoel	dat	de	hele	leer	zijn	openheid	verliest.	Het	wordt	meteen	
een	construct	wat	je	gaat	toepassen	naar	believen	van	daar	heb	ik	niet	zoveel	zin	
in	of	daar	kom	ik	toch	nooit	aan.	Daarmee	is	de	frisheid	weg	en	dan	is	het	meteen	
of	ik	ga	incorporeren	van	nou	dit	hoef	ik	niet	te	zien	en	als	ik	daar	maar	aan	werk	
dan	kom	ik	wel	op	het	einde	van	het	pad.	 
	
Ja,	je	krijgt	een	soort	instrumentele	gebruiksrelatie	met	de	leer	waar	je	dan	de	
dingen	uitpakt	die	jou	passen.	 
	
Je	incorporeert	het	in	je	ego,	je	gebruikt	het.	Daardoor	sluit	je	precies	af	waar	de	
leer	misschien	juist	jou	zou	kunnen	helpen	om	vrij	te	komen.	 
	
De	hele	frisheid,	de	hele	openheid	vervalt	gewoon.	 
	
Dat	is	eigenlijk	communicatie	wat	je	zegt,	frisheid	en	openheid.	Dat	het	niet	
gehinderd	is,	niet	ingepakt	is,	maar	dóór	stroomt.	 
	
Dit	klopt.	Heel	helder.	 
	
Het	andere	is	dat	je	vroeg:	wat	raakt	je	het	meest?	Dat	was	in	het	stukje	waar	je	
het	had	over	doen	wat	je	wilt.	Het	doen	wat	nu	nodig	is,	het	invullen	van	je	
levensopdracht	noemde	jij	dat.	Precies	dáár	zat	mijn	hele	moeilijke	punt	van	ja,	
wat	is	dat	eigenlijk?	Als	ik	daarover	doorga	dan	denk	ik	oké,	ik	kan	het	misschien	
wel	niet	weten	maar	elke	dag	heeft	zijn	eigen	uitnodiging.	Elke	dag	kun	je	
daarmee	vanuit	de	Spirit	optiek,	vanuit	hetgeen	je	geleerd	hebt,	hetgeen	je	weet	
wat	je	bent,	daarmee	door	gaan.	Het	niet	als	excuus	gebruiken	om	inderdaad	nog	
een	paar	boeken	aan	te	schaffen	en	je	nog	verder	te	verdiepen	én	stil	te	staan.	 
	
Exact,	heel	mooi	verwoord.	Dat	is	precies	wat	ik	bedoel	met	waar	“doen	wat	je	
wilt”	om	gaat.	Dat	je	niets	uitstelt.	Dat	je	in	de	luwteruimte	probeert	het	allemaal	
eerst	in	orde	te	maken	en	dan	verrijkt	en	in	vol	ornaat	het	leven	zou	kunnen	
binnen	stappen.	Want	al	die	tijd	onttrek	je	je	energie	aan	de	feitelijkheid	van	de	
situatie	en	leef	je	dus	eigenlijk	niet.	Dat	is	een	enorm	gevaar	als	je	met	dit	soort	
werk	bezig	bent.	Dat	je	het	eigenlijk	eerder	gebruikt	als	een	escape	ten	opzichte	
wat	je	te	doen	hebt	als	een	aanmoediging	daartoe.	 
	
Dat	voelt	ook	echt	als	een	energielek	aan.	 
	
Ik	vind	ook	mooi	wat	je	zegt	dat	je	het	doen	wat	je	wilt	niet	uitstelt.	Niet	ik	moet	
eerst	door	hebben	wat	het	dan	is	wat	ik	wil	en	dan	ga	ik	willen.	 
Dan	merk	ik	ook	dat	ik	aan	mezelf	ga	twijfelen.	Doe	ik	het	goede,	ben	ik	wel	goed	
genoeg,	allerlei	slingerwegen	en	je	komt	toch	weer	op	hetzelfde	punt	uit.	 
Dus	gewoon	beginnen.	 
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Ik	had	als	eerste	voor	mezelf	de	vraag:	wat	houd	je	erbuiten.	Toen	dacht	ik	dat	is	
het	eerste	perspectief,	dat	was	meteen	duidelijk	voor	mezelf.	Alle	antwoorden	
daarop	gegeven,	ik	ging	nog	eens	even	zitten	en	toen	dacht	ik	dat	is	helemaal	niet	
waar.	Ik	houd	het	derde	perspectief	erbuiten.	Want	dat	geeft	mij	toch	nog	ergens	
een	achterdeurtje	van	toch	nog	de	andere	kant	op	kunnen.	Dat	werd	voor	mij	
heel	duidelijk.	 
	
Als	je	het	derde	perspectief	erbuiten	houdt	dan	kun	je	nog	terug	in	de	betovering.	
Je	had	jezelf	om	de	tuin	geleid	daar	eigenlijk.	Het	radicale	van	het	derde	
perspectief	had	je	buiten	je	geplaatst.	 
	
Ja,	onbewust.	 
	
Ik	heb	een	vraag	aan	jullie.	De	overgangscommissie	vertelde	mij	dat	ze	bezig	
waren	geweest	met	wie	is	“de	leer”	nu	eigenlijk?	Het	is	een	beetje	raar	de	leer,	is	
een	abstract	lichaam.	Een	van	de	vragen	was	is	het	open	source?	Kun	je	er	naar	
believen	dingen	uit	halen	of	dingen	erin	stoppen?	Wat	is	daarop	jullie	antwoord?	 
	
Mijn	eerste	ingeving	is	prima.	Hoe	meer	openheid	hoe	beter,	meer	rijkdom.	De	
tweede	reactie	is	angst.	Blijft	het	dan	nog	wel	kloppen?	Straks	klopt	het	niet	
meer.	En	dan?	 
	
Ik	denk	dat	jullie	wel	zien,	wat	iedereen	ook	zegt,	dat	als	ik	er	een	bepaalt	
element	uit	haal	het	dan	op	de	een	of	andere	manier	helemaal	niet	meer	klopt.	
Dat	betekent	dus	dat	het	best	nauw	luistert.	Stel	je	voor	jij	hebt	die	leer	en	je	zegt,	
weet	je	wat,	we	gaan	buurten	bij	Almaas,	waar	ik	trouwens	heel	veel	respect	
voor	heb.	Dit	gaan	we	erin	doen.	Als	je	je	dat	probeert	voor	te	stellen.	Hoe	werkt	
dat?	 
	
Ik	moet	denken	aan	als	je	allemaal	mooie	kleuren	door	elkaar	doet	dan	krijg	je	
altijd	bruin	(gelach).	 
	
Ja,	een	mooi	antwoord.	Kunnen	jullie	proeven	dat	iets	van	die	helderheid,	ik	hoop	
dat	jullie	hebben	kunnen	zien	dat	al	die	stellingen	op	elkaar	aangrijpen.	Het	
eerste	perspectief	is	verlichting	op	dat	niveau.	Dat	is	al	een	verlicht	pad.	Het	
tweede	perspectief	is	een	verlicht	pad	en	het	derde	perspectief	is	een	verlicht	
pad.	Ze	hebben	elkaar	nodig	denk	ik.	En	ik	denk	dat	het	voor	iedereen	duidelijk	is	
dat	als	je	er	één	perspectief	uithaalt	dat	op	een	of	andere	manier	het	verarmt	en	
stolt,	een	soort	construct	wordt.	Dat	juist	die	perspectieven	bij	elkaar	het	fris	
houden.	Want	elk	perspectief	ontmantelt	namelijk	de	aannames	van	het	vorig	
perspectief.	En	andersom	kun	je	zeggen,	elk	perspectief	is	de	belichaming	van	het	
hoogste	perspectief.	Dus	als	je	er	nou	eentje	uithaalt	dan	ga	je	de	belichaming	en	
de	ontmanteling	missen.	Dan	komen	daar	breukvlakken.	Bovendien	zie	je	dat	die	
aannames,	met	name	van	het	eerste	perspectief,	ik	weet	niet	wat	jullie	vinden,	
maar	ze	zijn	ook	buitengewoon	ongemakkelijk.	Het	eerste	perspectief	is	een	
klote	perspectief	op	een	bepaalde	manier.	Het	is	zo	niet-empathisch	naar	jouw	
situatie.	Dat	je	je	er	met	handen	en	voeten	tegen	zult	verzetten.	En	heb	ik	dus	een	
beetje	naar	voren	gehaald,	hoe	lastig	de	verlichting	in	het	eerste	perspectief	is.	
Hoe	dwars	dat	is,	hoe	we	dat	niet	willen	eigenlijk.	Dat	we	ons	het	liefst	een	beetje	
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inhullen	in	de	schoonheid	en	glans	van	het	tweede	en	derde	perspectief.	Maar	
het	hele	pijnlijke	en	angstige	werk	van	manifestatie	in	de	volwassen	relationele	
wereld	willen	we	het	liefst	ontlopen	natuurlijk.	En	tegelijkertijd,	als	je	dat	dus	
zou	doen	dan	is	spiritualiteit	geen	spiritualiteit,	dan	is	het	een	pre-ego	of	een	
fopspeen.	Het	gaat	dus	over	de	integriteit	van	de	leer,	dat	was	mijn	beginvraag.	 
	
Ja,	en	of	je	zomaar	iets	kan	toevoegen,	naar	believen.	Omdat	er	zo	ontzettend	veel	
goede	kennis	is,	buiten	Zijnsoriëntatie,	er	ontzettend	veel	goed	ontwikkeld	
wordt.	 
	
Er	zijn	enorme	kennisvelden	om	ons	heen.	 
	
Ik	doe	ook	een	beetje	verslag	van	ons	subgroepje.	Wij	worstelden	met	de	
uitspraak	van	het	eerste	perspectief:	je	creëert	je	eigen	emotionele	wereld.	Toen	
begonnen	wij	met	ja,	dat	is	waar,	maar...	Sommigen	hebben	een	zodanig	
verleden,	die	hebben	een	amygdala	die	sneller	geactiveerd	wordt	dan	bij	
anderen.	 
	
Ja,	die	hebben	een	handicap	in	de	amygdala.	 
	
Of	het	voorbeeld	als	je	getraumatiseerde	ouders	hebt	verandert	het	DNA	van	het	
kind.	Hoe	zo,	jíj	de	creator	van	je	emotionele	wereld?	Dat	doet	mijn	DNA	en	mijn	
amygdala.	Daar	is	een	speciaal	begeleidingsprogramma	nodig.	En	we	ontdekten	
twee	dingen:	Je	bent	de	creator	van	je	eigen	wereld.	Dat	vond	ik	zo	mooi	in	de	
inleiding	van	Daan.	De	leer	is	een	deconstructieleer,	dus	iets	wat	je	heel	diep	
gelooft,	weerspreekt	die.	En	deze	uitspraak:	je	creëert	je	eigen	emotionele	
wereld	deconstrueert	“sommige	dingen	zijn	zo	echt,	daar	heb	je	het	maar	mee	te	
doen”.	 
En	toen	waren	we	na	aan	het	gaan	wat	doen	we	dan	met	zulke	kennis?	Kennis	die	
goed	is,	over	de	werking	van	de	amygdala	en	het	DNA.	We	gebruikten	die	kennis	
eigenlijk	om	deze	radicale	uitspraak	te	ontkrachten.	En	de	kennis	is	goed,	maar	
hoe	wij	hem	gebruikten	was	om	de	uitspraak	te	ontkrachten.	En	waarom	
ontkrachtte	ik	hem	bijvoorbeeld:	omdat	als	ik	hem	zo	hoor:	je	bent	de	creator	
van	je	eigen	emotionele	wereld,	en	mijn	amygdala	is	ook	wat	actief	geweest,	kan	
ik	het	alleen	maar	horen	als	een	kritische	stem.	Jij	bent	fout,	jij	creëert	dat	en	jij	
kan	ook	anders.	Dus	de	deconstructie	uitspraak	“je	creëert	je	eigen	emotionele	
wereld”	waardoor	je	vrijheid	kan	zien	werd	alleen	maar	een	superego	stem	die	
zegt	dat	ik	fout	bezig	was	in	plaats	van	nog	de	helderheid	te	zien	van	de	
deconstructie.	En	daarop	doordenkend,	als	je	dat	bij	je	houdt.	Ja,	je	creëert	dat,	
en	soms	heb	je	last	van	een	overactieve	amygdala	maar	wat	betekent	dat	als	je	
toch	die	stelling	blijft	volgen?	Namelijk	dat	jij	nu	vrij	kunt	zijn,	en	dat	jij	dat	kunt	
hanteren.	Wat	niet	wil	zeggen	dat	alle	agitatie	weg	is,	of	alle	angsten	weg	zijn	of	
dat	alle	woede	weg	is,	dat	niet.	Maar	jij	bent	aan	zet	om	na	te	denken,	wat	moet	ik	
doen	om	tot	rust	te	komen.	Dit	is	mijn	creatie.	Niet	als	schuld	maar	als	zien,	dit	is	
iets	wat	ik	meeneem	van	mezelf	en	over	de	werkelijkheid	leg.	Maar	het	is	niet	de	
werkelijkheid.	En	als	je	dan	zegt	over	kennis	toevoegen,	die	kennis	kan	je	
toevoegen	over	de	werking	van	de	amygdala	en	de	DNA	als	het	uitgangspunt	in	
tact	blijft.	En	niet	als	bewijs	dat	het	uitgangspunt	niet	klopt.	 
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En	met	name	dus	niet,	en	ik	denk	dat	dat	het	cruciale	punt	is,	om	dat	wat	je	lastig	
vindt	aan	de	leer,	daar	waar	komt	“dit	is	wel	écht	waar,	dit	is	zo	waar	dat	het	een	
andere	benadering	vraagt	dan	de	deconstructie	approach	van	Zijnsoriëntatie”.	
Als	je	zo	gaat	mengen	dan	wordt	het	bruin.	Terwijl	jij	en	ik,	trouwens	iedereen	
die	ik	ken	op	de	school,	zijn	zintuigen	uitheeft	en	leest	over	allerlei	vakgebieden.	
Het	is	niet	zo	dat	wij	Zijnsoriëntatie	afsluiten	van	informatie	en	kennis.	Maar	
deze	principes	moet	je	ook	op	de	plekken	waar	je	denkt	dat	ze	niet	geldig	zijn	
gaan	doordenken.	Dat	is	bijvoorbeeld	het	werk	van	de	volwassen	egofuncties.	Je	
kunt	het	op	mijn	gezag	aannemen	maar	dat	is	kinderlijk.	Je	kunt	ook	eens	
doordenken,	werk	er	eens	mee	door,	hoe	kan	dit	eigenlijk	bedoeld	zijn?	En	in	dat	
proeven	en	verwerken	van	die	statement	wordt	je	zicht	dieper,	en	dan	heb	jij	iets	
gezien.	En	dat	is	ook	een	voorbeeld	hoe	ik	zou	willen	dat	er	met	de	leer	
omgegaan	wordt.	 
	
Ik	weet	niet	wat	in	mij	er	tegenaan	loopt,	je	mag	er	mee	doen	en	laten	wat	je	wilt	
maar	ik	merk	dat	ik	heel	blij	ben	met	wat	je	zegt	omdat	het	mij	helpt	het	zuiver	te	
blijven	bekijken.	De	vraag	is	al	zo...	 
	
Suggestief,	ja.	Maar	ik	vind	het	wel	een	belangrijke	vraag	om	mee	bezig	te	zijn.	
Omdat	het	leeft	in	de	kring.	Hoe	ga	je	nou	om	met	Zijnsoriëntatie	ten	opzichte	
van	allerlei	andere	kennisgebieden	en	methodes.	Daar	moeten	we	ons	dus	ook	
mee	uiteenzetten.	 
	
Maar	de	toevoeging	helpt	mij	om	af	te	stemmen	op	de	vraag,	meer	dan	de	vraag	
zelf.	 
	
Goed.	Dit	is	dan	dus	een	begin	en	ik	heb	die	vraag	gesteld	en	houd	hem	bij	je	zou	
ik	zeggen	en	werk	ermee.	Kijk	daar	goed	naar.	 
	
Het	zit	volgens	mij	al	in	heel	de	ontwikkelingsgeschiedenis	van	Zijnsoriëntatie,	
dat	je	op	een	open	source-achtige	manier	kennis	integreert.	Maar	het	vraagt	
altijd	toetsing	denk	ik.	 
 
Precies.	Daar	gaat	het	om.	Die	toetsing	is:	past	het	in	de	communicatie	van	de		
drie	perspectieven.	Ik	ben	van	huis	uit	klinisch	psycholoog	en	psychotherapeut.	
En	ik	heb	heel	erg	veel	werk	gedaan	om	de	ervaringsmatige	methodes	die	ik	had,	
de	suggesties	die	daarin	zitten	die	niet	passen	binnen	de	drie	perspectieven,	deze	
vrijheidsleer,	om	die	er	allemaal	uit	te	halen.	Op	heel	praktisch	niveau	maar	ook	
op	inhoudelijk	niveau,	hoe	ik	erover	schrijf.	Dus	alles	wat	ik	aanbied	wordt	
steeds	getoetst	op:	past	dit?	Is	het	derde	perspectief	er	tevreden	mee,	is	het	
tweede	perspectief	er	tevreden	mee?	Past	het	in	alle	stellingen	van	het	eerste	
perspectief.	En	wat	gebeurt	er	dan	met	die	kennis	als	die	in	die	communicatielijn	
wordt	gezet?	Vaak	veranderen	er	essentiële	punten	in.	Dus	lijkt	het	of	het	alleen	
maar	toevoeging	is	maar	ondergaat	het	ook	een	veranderingsproces	in	deze	
verwerking	van	die	kennis	binnen	deze	visie.	 
	
Ja,	ik	heb	niets	toe	te	voegen	(gelach)	 
Het	is	geen	rommeltje	deze	visie.	Heel	nauwkeurig	past	het	bij	elkaar.	En	ik	denk	
dat	je	er	dus	ook	zo	mee	moet	omgaan	dat	de	verschillende	elementen	‘make	
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sense’	binnen	dat	geheel.	En	dan	nog	steeds	is	het	wel	veranderlijk.	Er	komt	van	
alles	in,	ik	leer	van	jullie,	ik	leer	van	buiten.	We	hebben	het	erover	met	zijn	allen,	
er	zijn	interacties	dus	het	is	geen	statisch	iets.	Maar	er	is	wel	precisie,	er	is	veel	
toetsing.	 
	
In	die	zin	is	het	wel	voor	iedereen.	 
	
Ja,	iedereen	wordt	ook	uitgenodigd	om	zich	er	mee	uit	een	te	zetten.	Je	kunt	niet	
zomaar	een	stukje	er	uithalen	en	de	rest	laten	of	er	iets	bijdoen	en	zeggen	dit	is	
mijn	versie	van	Zijnsoriëntatie.	Daar	pleit	ik	tegen.	Dat	is	een	veel	te	slordige	
manier	en	niet	nauwkeurig	genoeg.	Ik	pleit	voor	arbeid	op	dit	punt.	Er	is	veel	
arbeid	te	verrichten	voor	dat	je	zomaar	andere	kennisgebieden	hierin	kunt	
integreren.	 
	
Het	is	een	ontwerp	van	een	pad.	En	dat	pad	zit	wel	geheid	in	elkaar.	En	ik	denk	
dat	je	daar	met	een	zeker	respect	voor	hoe	het	samenhangt	mee	moet	omgaan.	
Dat	is	mijn	pleidooi.	 
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Studiedag 4: 
Thema: Toetreden als lid  18 oktober 2014 
 
 

10. Intrede ritueel    door Hans Knibbe 
 
In dit document lees je de achtergrond gedachten rond het vormen van de 
‘Kring’ en in het verlengde daarvan het intrede-ritueel. Ik veronderstel dat je 
de artikelen gelezen hebt die voor de studiedagen geschreven zijn en die 
onder andere gepubliceerd zijn in ‘de Cirkel’. 3 
 
Deze tekst is tevens bedoeld als voorbereiding op de vierde studiedag.  

Waarom een Kring? 
De Kring is een van de kostbare en onmisbare juwelen, naast de leraar en de 
leer. Het is het groepslichaam van de gecommitteerde studenten, van 
degenen die verlichting een belangrijke plaats in hun leven willen geven en 
daarvoor dit pad, deze leraar, en deze leer kiezen.  
De drie juwelen (leraar, leer en kring) komen alleen in relatie met elkaar tot 
vorm. Alleen als er een kring is, kan de leraar zijn leraarschap uitoefenen. Als 
de kring spiritueel afgestemd is, kan in de ontvankelijk ruimte die zij vormt 
inspiratie incarneren en iedere participant (inclusief de leraar) op een hoger 
trillingsniveau brengen. In deze spirituele communie ont-stolt de kring van een 
-door de psyche gedomineerde- conventionele groep tot een spiritueel 
lichaam. Hieraan deelnemen is een zegening en een enorme katalysator van 
en steun op het pad.  

De gevaren en mogelijkheden van een Kring 
Nu ontstaat in iedere retraite die ik geef spirituele communie, daarvoor is dus 
geen vaste groep en structuur als de ‘Kring’ nodig.  
Het is zelfs zo dat een al langer bestaande kring remmend kan werken op 
spirituele communie omdat een doorgaande vaste groep binnen de psyche 
van de deelnemers ongemerkt een sterk hechtvlak kan worden omdat deze 
groep voor hen de functie krijgt van een spiritueel ‘thuis’. De patronen van het 
'huis van de ouders' worden dan onherroepelijk geactiveerd en het 
teruggetrokken zelf wordt onbewust en ongewild ondergebracht in de kring.  
Wat begonnen was met de intentie van spiritueel samenzijn, een Kring,  krijgt 
de functie van hechtobject, van gezinsvervangend tehuis. En net zoals in 
ieder gezin en groep is het daarmee een arena geworden van passies en 
agressies, ontkenningen daarvan, hechting en ontwijking, roddelen, bondjes 
vormen, afzetten tegen de machtige instituten als school en leraar, 
ondergronds gaan met wat je echt vindt, je superieur of inferieur opstellen 
enzovoort. De spirituele openheid kan heel makkelijk het onderspit delven als 
deze krachten gaan domineren.   
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Toch zou het ook niet kloppen wat mij betreft om daarom maar geen verband 
en verbond met elkaar aan te gaan, om zo deze spanningen en dit gedoe te 
ontwijken. De vrijblijvendheid in het ontwijken van verbinding zal de altijd 
aanwezige symbiotische en narcistische lagen in ons toedekken en zal dus 
eveneens als rem gaan werken op het spirituele pad. Want verlichting en 
verbinding-ontkennend-eiland-bewustzijn zijn elkaars tegenpolen.  
Een spiritueel pad is een pad van in-communicatie-zijn, de illusie van 
afgescheidenheid doorzien en daaraan wennen. Het is daarom passend en 
raadzaam om spiritualiteit te beoefenen in een sociale context. Het is zelfs de 
vraag of je überhaupt wel van een spiritueel pad kunt spreken als je je niet 
verbindt met een groep, een leraar en een leer. 
 
In mijn  nieuwe boek “ zie je bent al vrij” (Asoka, verschijnt in november) zeg ik 
hierover: 

Er is iets paradoxaals aan non-duale beoefening en het non-duale pad. Ieder 
idee van beoefening is vanuit het standpunt van oorspronkelijke vrijheid een 
misvatting. Toch zul je zonder beoefening een hulpeloos slachtoffer van je ik-
krampgewoontes blijven. 
Zo ook met het idee van een pad: het pad suggereert een doel en een 
uitgekiende samenstelling van hulpmiddelen om dat doel te bereiken. Ook dat 
is misleidend: oorspronkelijke vrijheid is nooit het resultaat van een pad met 
principes of methodes. 
En toch: als we geen pad gaan, als we ons niet verbinden met een leraar, een 
visie en een groep medebeoefenaren, lopen we een grote kans te verdwalen 
en onze neurose uit te leven. 
Door ons te verbinden met een pad worden onze psychologische 
hechtbewegingen geactiveerd. Aanvankelijk zal het pad waarschijnlijk een 
‘goede moeder’ voor ons zijn, waardoor we ons geaccepteerd en begrepen 
voelen. Vroeger of later zal het pad vervolgens de ‘slechte moeder’ worden 
van wie we niet onszelf mogen zijn, wat ons bang en boos maakt. Beide 
overdrachten (zo heet dit in psychologisch jargon) slaan de plank mis. Het 
non-duale pad kan geen hechtobject zijn, want vrijheid kan niet in de kleine 
ruimte van een (veilige) hechtrelatie leven. Oorspronkelijke vrijheid heeft geen 
veilige ruimte nodig om zich te ontwikkelen. Hij dient slechts herkend te 
worden. En zodra vrijheid herkend wordt, blijkt zij compleet, voldragen en 
volwassen te zijn. Vrijheid hoeft dus geen groeiproces mee te maken. Het 
non-duale pad is daarom geen pad dat op psychologische veiligheid en groei 
gericht is en dus positieve overdracht zou moeten stimuleren. 
Het jezelf bekennen tot een pad is ook nooit een belemmering (de aanname 
vanuit negatieve overdracht) voor oorspronkelijke vrijheid. De onvermijdelijke 
relatieve beperking van leraar, leer en kring zijn alleen beperkingen als de 
student zich daar hechtend mee verbindt. Vanuit oorspronkelijke vrijheid zijn 
beperkingen een verschijningsvorm van vrijheid, tot vorm geworden vrijheid. 
De psychologische hechtbewegingen die onherroepelijk tevoorschijn komen, 
zijn daarom een mogelijkheid voor de student om een dieper gelegen ik-
kramppatroon te herkennen, om er zodoende aan voorbij te kunnen gaan. Het 
pad dient niet als hechtobject; het pad dient om de oorspronkelijke vrijheid 
(die nooit gehecht is geweest), te herkennen terwijl hechtreacties 
plaatsvinden. Dus vrij te zijn terwijl je haat en bang bent. 
Chögyam Trungpa zei hierover: ‘Het pad dient om onze negativiteit 
tevoorschijn te brengen.’ In mijn termen: het pad is gebaseerd op liefdevol 
vertrouwen naar de leraar, de leer en de kring, waardoor (in tweede instantie) 
de negatieve overdracht wakker zal worden en je een kans krijgt de diepste 
kramp, die direct samenhangt met je identiteit, onder ogen te zien. Zoiets is 
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een diepgaand en verwarrend gebeuren. Helaas haakt een aantal studenten 
af, omdat ze de negativiteit die omhoogkomt niet toe-eigenen en 
subjectiveren, maar dit objectiveren en toeschrijven aan de tekortkomingen 
van de leer en/of de leraar. Daarmee vermijden ze hun eigen negativiteit 
onder ogen te komen; ze verlaten het pad en hopen elders een leraar te 
vinden waarbij deze negatieve overdracht (nog) niet speelt. 
De moeilijkheden op het pad – de onvermijdelijke hechtreacties en de 
positieve en negatieve overdracht die daarmee samenhangen – geven ook 
aan wat de bijzondere waarde is van een pad: je komt daarin jezelf tegen op 
het diepste niveau. Wanneer je praktiseert zonder je aan een pad te 
verbinden, ontloop je je hechtreacties. Dat is rustig en minder verwarrend, 
maar laat ook een cruciaal deel van je wezen onbelicht. Meestal is zo’n keuze 
defensief en heeft dat te maken met gekwetst vertrouwen. 
Kortom, het non-duale pad is een contradictio in terminis, maar ondertussen 
is het onmisbaar voor ons. In de Zentraditie bestaat de uitdrukking ‘het 
padloze pad’, wat ik een mooie term vind voor de paradoxale aard van het 
non-duale pad. 

 

We zijn schatplichtig aan de inspiratiekring 
De nieuw te vormen Kring wordt opgezet met de ervaring van ruim 15 jaar 
Inspiratiekring in het achterhoofd. De ervaringskennis die daar is opgebouwd, 
wordt vormgegeven in de nieuwe opzet.  
Een van de belangrijkste zaken die ik geleerd heb van mijn omgang met de 
Inspiratiekring is dat pre-ego motieven ongemerkt meeliften met oprechte 
spirituele motieven. En dat de gevolgen daarvan schadelijk zijn.  
Dit heeft me realistisch gemaakt over het gevaar wat we lopen als we ons op 
een naïeve manier ons met elkaar op spiritueel niveau (denken te) verbinden. 
Ik ben tot de conclusie gekomen dat we onszelf vaak overschatten wat betreft 
de stabiliteit van onze spirituele motivatie en dat we de kracht van de 
symbiotische en narcistische tendensen onderschatten.  
De Inspiratiekring is de werkplaats geweest waarin we hebben kunnen 
ontdekken wat het betekent om een moderne, westerse spirituele kring te zijn 
en wat dat dus nodig heeft.  We hebben vele prachtige momenten van 
spiritueel samenzijn gehad, er is door veel deelnemers hard gewerkt aan het 
creëren en besturen van de  kring om zo voor de  leraar en de studenten 
goede fysieke en spirituele condities te scheppen. Er heerste vaak groot 
enthousiasme over wat we hebben weten op te zetten, over het avontuur van 
verlicht leven. We zijn heel vaak heel blij met elkaar geweest. En iedereen 
heeft naar beste kunnen aan het grootse project Inspiratiekring meegedaan. 
Hier past dankbaarheid en respect. De nieuwe ‘Kring’ die nu gaat ontstaan is 
in hoge mate schatplichtig aan het pionierswerk van veel mensen van  de 
Inspiratiekring.  

Stappen die we nu zetten om realistisch te worden en zelfoverschatting 
te voorkomen  
De ‘Kring in het licht’ commissie was al voor de opheffing van de 
inspiratiekring aan de slag gegaan met het nadenken over manieren om de 
ondergrondse negativiteit -die zij signaleerden- boven tafel te krijgen. De 
overgangscommissie heeft dit stokje overgenomen en zich tot doel gesteld om 
een cultuur te stimuleren waarin de padlopers op zelfstandige, volwassen 
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wijze met elkaar, de leer en de leraar omgaan. Er is heel hard gewerkt  en het 
heeft tot een aantal concrete resultaten geleid: studiedagen, een opzet voor 
‘de Kring’ en het intrede ritueel.  

Studiedagen 
Eén aspect van de nieuwe cultuur betreft de ‘studiedagen’.  
We hebben ontdekt dat het voor veel studenten lastig is om zich te verhouden 
met een spiritueel aanbod, een spirituele leraar, de leer en de kring. We 
hebben daarvoor geen passende modellen in het westen (althans dat is mijn 
indruk) en moeten het wiel zelf beetje bij beetje uitvinden. We hebben niet 
alleen emotionele weerstand (het is een sekte, ik lever me uit, ik ben mijn 
vrijheid kwijt), er is ook veel onwetendheid, gebrek aan educatie en inzicht 
over wat een spirituele relatie inhoudt.  
De studiedagen richten zich met name op dit ego niveau van inzicht en 
kennis.  
De teneur van mijn artikelen die ik voor de studiedagen geschreven heb is dat 
het spirituele pad en ons samenzijn gefundeerd dient te zijn op een realistisch 
ego-niveau. 
We hebben op dit moment van schrijven 3 studiedagen achter de rug die zeer 
succesvol waren en druk bezocht (65 tot 85 deelnemers). Er is uitgebreid 
studiemateriaal ontwikkeld (zie de website van de stichting) en op de dagen 
zelf hebben ervaringsmatige verkenningen en discussies plaatsgevonden. Ik 
heb de indruk dat hierdoor iets blijvend is veranderd: meer inzicht, realistische 
informatie, minder naïviteit en romantiek.  
We hebben besloten om studiedagen een vast onderdeel van het aanbod te 
maken. Het idee is dat iedere student naast het ervaringsmatige, meditatieve, 
verkennende werk in retraites, zich ook blijvend moet scholen in het 
ontwikkelen van een juist begrip van en houding naar de drie juwelen van het 
pad.  

Bestuur met een vooral een pad-cultuur agenda 
De overgangscommissie buigt zich over allerlei aspecten van de cultuur, hoe 
studenten initiatieven kunnen ontplooien, hoe ze met elkaar kunnen omgaan, 
via een commissie of bestuur een gesprekspartner van mij kunnen zijn etc. 
Hoe minder passief en minder vanuit een consumenten houding de student 
zich opstelt, hoe meer volwassen ego er in het spel is en dus ook vanzelf 
minder overdracht.  
De overgangscommissie ziet het bestuur van de toekomstige Kring voor zich 
als een orgaan dat vooral de communicatie tussen de studenten onderling en 
tussen de Kring en de leraar faciliteert. De taak van de Kring is om een goede 
omgeving voor spirituele overdracht te creëren, de taak van het bestuur is om 
dat te bevorderen. Het bestuur laat alle overhead taken aan de school voor 
Zijnsoriëntatie en kan zich dus concentreren op deze zaken. De 
overgangscommissie zal aftreden na het intrede ritueel, het bestuur zal 
daarna gevormd worden. 

Het belang van openheid in de onderlinge relaties 
We zijn bij elkaar om het pad te lopen, niet omdat we zo op elkaar gesteld 
zouden zijn, ons verwant aan elkaar zouden moeten voelen, of welk ander 
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sociaal motief dan ook. We hebben een werkrelatie met elkaar. Binnen het 
kader van die werkrelatie maak je je afwegingen of je iemand wil aanspreken 
op wat jij als belemmerend of negatief ervaart in het kader van het samen op 
Pad zijn. 
Dat vraagt veel van alle deelnemers, je neemt een risico als je iets aan de 
kaak stelt, je maakt het voor jezelf en de anderen (tijdelijk) onveiliger. Hier 
heeft iedereen veel te leren: wanneer is het passend, wanneer teveel, hoe 
breng je het zodat de ander het kan horen, hoe kun je zelf kritiek aannemen? 
enzovoort. De overgangscommissie heeft de ontwikkeling van bewustzijn en 
vaardigheid op dit gebied hoog op de agenda bezet en beschouwt dit als een 
cruciale bouwsteen van een goed functionerende Kring. Zo zullen er twee 
‘opschonings’ dagen per jaar besteed worden aan het trainen van deze 
vaardigheden en het begeleiden van vastgelopen communicatie (zie onder bij 
praktiseergroepen). 

Nieuwe opzet praktiseergroepen 
We stappen af van het idee van regionaal georganiseerde groepen (voorheen 
‘regiogroep’) en stellen groepen voor die georganiseerd zijn rond een 
praktiseerthema’s zoals  

• meditatieve beoefening: vooral samen beoefenen 
• onderzoek vorderingen en blokkades op het pad: meer nadruk op 

psychologische verkenning. 
• studie: met name dzog chen teksten. 
• charitatieve projecten. Meesterschap of hogere optiek praktiseren rond 

het samen aan een project werken.  
 
De praktiseergroepen (de nieuwe naam voor de kleinere verbanden van ‘de 
Kring’ ) zijn verplicht voor alle deelnemers aan ‘de Kring’. Ze zijn niet open 
voor niet-deelnemers daaraan.  
Ook de praktiseergroepen kunnen gedomineerd raken door allerlei pre-ego 
motieven en een defensieve stijl ontwikkelen. In de opzet van ‘de Kring’ zijn er 
daarom twee maatregelen genomen om dit te helpen doorbreken:  

1. Ieder jaar zullen er twee ‘opschoningsdagen dagen georganiseerd 
worden waarin de praktiseergroepen onder begeleiding van een 
externe begeleider, de overdrachten onderzoeken en opschoningswerk 
doet. De externe begeleider is een goed gekwalificeerd toegewijd 
Kringlid. 

2. De praktiseergroepen blijven voor hoogstens twee jaar bij elkaar en 
stellen na een jaar hun groep open voor eventuele instromers. De 
gedachte hierachter is dat door minder lang met dezelfde mensen in 
een groep te zitten er waarschijnlijk minder vaste patronen zullen 
ontstaan.  

Kringlid zijn betekent cultuurdrager zijn 
We beseffen dat als we zo’n riskant project van een spirituele verbinding met 
elkaar aangaan, we voortdurende zorg moeten besteden aan opschoning van 
de relatie met de die juwelen. De kring vormt een uitdaging voor ons om de 
relationele reflexen en patronen die we hebben in het licht van de Spirit te 
zetten. De Kring is een onbarmhartige spiegel voor onze neurotische 
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patronen. Kun je op je kussentje nog geloven dat je enigszins evenwichtig en 
wijs bent, zodra je ‘een mensch’ in beeld krijgt, zul je je neurose activeren en 
ontdek je dat je kinderlijk, afhankelijk, haatdragend, kleingeestig, fobisch, 
agressief, competitief en isolerend bent. Door dit vanuit een Spirituele optiek 
te benaderen zul je de rijkdom van je wezen vrijmaken. Het zijn allemaal niet 
herkende boeddhakwaliteiten en kunnen van harte verwelkomd worden op het 
pad. Het stelt wel enorme uitdagingen aan ons, de passies komen vrij en 
kunnen je heel gemakkelijk in een primitieve optiek trekken. Dat is nu eenmaal 
de situatie op het Zijnsgeoriënteerde verlichtingspad dat op vrijheid en 
natuurlijkheid gericht is en niet op zelfverbetering en ego-controle.  
In de Tibetaanse traditie worden hele hoge eisen geteld aan de studenten (en 
leraar) voordat ze het tantrische en dzog chen pad mogen betreden. In de 
meeste gevallen zijn de studenten al uitgebreid getraind in de filosofie van het 
boeddhisme en hebben ze vele maanden en vaak jaren shamatha en 
vipassana meditatie en ngöndro practices gedaan.  
Dit alles omdat ze weten dat het pad grote krachten vrijmaakt en dus een 
goede ondergrond nodig heeft.  In tantra en dzog chen ga je voorbij de 
psyche, je betreedt de dimensie van de grenzeloze Spirit en alles-
ontketenend Gewaarzijn. Dan kun je maar beter een goed ontwikkeld ego 
apparaat hebben ! 
Wij doen het anders: we beginnen het Zijnsgeoriënteerde pad meteen bij de 
hoogste leer, de non duale visie , maken contact met de Spirit en werken 
ondertussen ook aan ego structuren via alle 1e perspectief oefeningen en 
begeleiding. Daar is veel voor te zeggen, maar het betekent wel dat de ego-
competenties blijvende versterking nodig hebben op het pad. We mogen niet 
aannemen dat die een gepasseerd station zijn omdat we al met de hoogste 
beoefeningen bezig zijn.  
Om de ontketening door de beoefening en de sluipende pre-ego bezetting van 
ons samenzijn in goede banen te leiden zijn heldere afspraken nodig over hoe 
we met elkaar omgaan. Een cultureel kader dus, waarin de ego competenties 
aangesproken worden.   
Het intrede ritueel krijgt dan de betekenis van een ritueel moment waarbij alle 
studenten die mij als hun spirituele leraar erkennen, hun onderlinge spirituele 
verbondenheid bevestigen en hun commitment uit te spreken om 
‘cultuurdrager’ te zijn. Dat wil zeggen deze spiritueel aan mij gecommitteerde 
studenten maken zich expliciet verantwoordelijk voor de het ontwikkelen, zorg 
dragen voor en het bewaken van de inhoud en de kwaliteit van de spirituele 
cultuur. Ze doen dat door daar op te studeren, daarover na te denken en te 
schrijven, de onderlinge relaties ‘schoon’ te houden, een voorbeeld te zijn 
voor niet-ingetredenen en door taken op zich te nemen in de Kring en 
gemeenschap.  

Niet iedere deelnemer aan een leergang hoeft Kringlid te zijn. 
De Kring bestaat uit deze gecommitteerden en is dus niet identiek met de 
deelnemers van de leergangen. Juist om iedereen de gelegenheid te geven 
om langzaam en weloverwogen tot het besluit te komen om een  spiritueel 
commitment met mij als hun leraar en de Kring als hun ‘sangha’ aan te gaan, 
is het belangrijk dat de leergangen open blijven voor niet-ingetredenen. Ook 
moet het gemakkelijk worden om je commitment aan mij als je belangrijkste 
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spirituele leraar ‘terug te geven’ terwijl je dan nog wel de leergangen of andere 
retraites kunt bezoeken.  

Voor wie is de Zijnskring geschikt? 
• als je je onder mijn leiding je pad van deconstructie en ontketening wil 

lopen en we daar een gesprek over gehad hebben. (veel studenten 
hebben dit al gedaan) 

• Als je aan de leergangen deelneemt of –als je daar een pauzejaar van 
neemt- de winter- of zomerretraite doet4. 

• als je beseft dat ‘de Kring’  jouw neurose zal belichten en je dat als 
onderdeel van je pad wilt zien. 

• als je de relatie met mij en de Kring beschouwt als een spirituele werk 
relatie. (wat dit inhoudt, wordt verderop uitgelegd) 

• als je ten alle tijde aangesproken wilt worden op het bewaren van de 
spirituele cultuur. 

• als je belooft dat je zelf cultuurdrager wilt zijn. 
• als je wilt bijdragen aan de Kring en de gemeenschap van 

Zijnsoriëntatie.  
• als je belooft op waardige wijze afscheid te nemen van mij en 

Kringleden als dat voor jou aan de orde is. 
 
Alle eisen zijn -zoals jullie kunnen lezen-geformuleerd op ego-niveau, dit is in 
lijn met de strekking van mijn artikelen over het pad, waarbij ik heb gesteld dat 
het ego-niveau van relateren het fundament vormt van het vrijheidspad.  
Het Kringlidmaatschap geeft je toegang tot:  

1. Praktiseergroepen 
2. Twee opschoningsdagen van die groepen  
3. padcoaching van mij,  
4. de persoonlijke retraite in Tazo.  
5. functies in school en gemeenschap  

Voor wie is de Zijnskring niet geschikt? 
Als je merkt dat je weerstand voelt tegen ‘regels’, of ‘ergens bijhoren’, twijfelt 
aan het spirituele kaliber van Zijnsoriëntatie of de leraar, gelooft dat je je pad 
net zo goed zonder lidmaatschap van de Kring kunt vormgeven, is het voor 
alle partijen beter dat je geen lid van de Kring wordt.  
 

  
 
 

                                                
4	Deze	zaken	zullen	in	de	toekomst	verder	uitgedacht	worden	door	het	bestuur	van	‘De	Kring’	
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Intrede ritueel 

Er zal ieder jaar een bijeenkomst georganiseerd worden van ‘De Kring’ waarin 
nieuwe studenten –nadat ze een gesprek met mij gehad hebben- kunnen 
‘intreden’ in de Kring van mede-padlopers. In diezelfde bijeenkomst kunnen 
de bestaande leden hun geloftes herinneren en bekrachtigen. En kunnen 
degenen die willen uittreden dit op rituele wijze doen.  

De vorm van het ritueel 

Degenen die willen intreden zijn feestelijk gekleed en vormen een kring.  
• Ik hou een kort praatje over de inhoud en het belang van de geloftes en 

de betekenis van de zijden lint.  
• Een senior toegewijde leest de geloftes (met microfoon versterkt) voor, 

de studenten lezen hardop mee. 
• We roepen de aanwezigheid van de lineage op met de vajra guru 

mantra (door iedereen gezongen)  
• Dan komt iedere student die wil intreden naar voren en ontvangt het lint 

als symbolische bevestiging van het verbond. (mantra zingen gaat 
door). 

 
Na het intrede ritueel wordt er ook een uittrede ritueel gedaan (pas volgend 
jaar), waarin de student de sjaal teruggeeft.  
 
Iedere student hernieuwt zijn gelofte ieder jaar. (biedt dan eerst zijn lint aan, 
dat dan opnieuw aangereikt wordt door de leraar). 

De geloftes 
 

Intentie 
Ik besef dat ik bevoorrecht ben dat ik kan participeren aan het 
spirituele lichaam dat ontstaat door het samenkomen van de 
leraar Hans Knibbe, de leer Zijnsoriëntatie en de Kring van 
toegewijde studenten. Ik realiseer me de kostbaarheid daarvan 
en beloof mijn best te doen om het spirituele lichaam wat door de 
drie juwelen gevormd wordt vanuit de hoogste optiek te 
benaderen, te koesteren en te behoeden voor beschadiging. Om 
deze belofte waar te kunnen maken zal ik de volgende 
disciplines beoefenen: 
 
Meditatie 

v Ik zal gemiddeld 45 minuten meditatie beoefening per dag 
doen. 
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In ere houden van de Leraar, Leer en Kring.  

v Ik zal de leraar in ere houden en de inspiratieverbinding 
bewaren. 

v Ik zal de leer in ere houden en als voertuig van vrijheid en 
verlichting benaderen.  

v Ik zal de Kring als holon en mijn mede studenten als 
padlopers in ere houden.  

 
Compassie 

v Ik zal mezelf liefhebben, waarderen en goed verzorgen. 
v Ik besef dat ik verbonden ben met de aarde en haar 

bewoners en zal mijn liefde en zorg naar hen uitstrekken.  
 
 

Achterliggende gedachtes en 
principes bij de geloftes 

De intentie 
Wanneer we in openheid bij elkaar zijn vanuit liefde voor de Spirit en non 
duaal Zijn kan er een tastbaar en prachtig Spirit veld ontstaan. Dat veld 
overstijgt de leraar, leer en kring en heeft een intense katalyserende werking 
op de participanten.  
Het samenzijn is dan een viering van openheid en psyche-overstijgend 
contact. In dit klimaat komen de leraar, leer en kring pas goed tot hun recht. 
Zowel de studenten als de leraar moeten zich inzetten om dit mogelijk te 
maken, door de disciplines te beoefenen en zich in het contact volledig te 
openen naar elkaar. Het laten versloffen van de disciplines werkt verstorend 
op de openheid in het contact en verzwakt het inspiratielichaam dat met 
elkaar gevormd kan worden.  
Het is belangrijk om te beseffen dat we bij elkaar zijn om de Spirit en onze 
non-duale vrijheid te realiseren. We zijn niet bij elkaar om ons psychologisch 
te ontwikkelen, onderzoek te doen naar onszelf, sociale vaardigheid op te 
doen, ons vakmatig te ontwikkelen, vrienden te maken, of alsnog een ‘thuis’ te 
vinden. Hoe belangrijk de psychologische ontwikkeling ook is, wanneer dit het 
belangrijkste motief en aandachtspunt is, wordt de spirituele communie 
onmogelijk. Het psychologische proces dat ondertussen natuurlijk ook 
plaatsvindt als je je opent, wordt van harte uitgenodigd in de spirituele ruimte 
en vindt daar vanzelf zijn vrije vorm als Zijnskwaliteit en speelse manifestatie 
van openheid.  
Wanneer deze spontane bevrijding niet plaatsvindt, is het aan de orde om 
daar psychologisch werk aan te verrichten in padcoaching of individuele 
zittingen bij een Zijnsgeoriënteerde begeleider. Ook is het ontwikkelen van 
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sociale sensitiviteit, zelfkennis, communicatievaardigheid, jezelf vanuit je 
wijsheidsgeest begeleiden enzovoort beter te leren in een kleine groep dan in 
de retraites. Breng deze ontwikkel-behoeftes dus niet onder in de retraites en 
neem zelf initiatief om begeleiding te zoeken als je merkt dat je stagneert.  

De meditatie discipline 
Het pad wordt gevormd door de disciplines van vrijheid. De meditatie 
discipline is daarin vooraanstaand omdat hierin direct doorgestoten wordt 
naar de ongeconditioneerde, vrije en non duale  aard. Door hier langdurig in te 
vertoeven onthecht je radicaal van het 'huis van de ouders' en bouw je een 
verlicht gewoontelichaam op. Om hierin succes te hebben moet je voldoende 
tijd hieraan besteden. Zonder voldoende tijdsinvestering slibben je gevoels-en 
spirituele energiekanalen dicht en raak je vergroeid met een kleine en 
defensieve psyche-ruimte. Incidentele spirituele ervaringen en inzichten 
zetten geen zoden aan de dijk als het erom gaat om open, fris, onbevangen 
en losjes in het leven te staan. Dat is een levenskunst die dagelijks beoefend 
moet worden en dwars tegen onze instincten-tot-zelfbescherming ingaat.  
We beoefenen meditatie in drie perspectieven die alle drie wezenlijk en 
onmisbaar zijn op het Zijnsgeoriënteerde pad van verlichting.  
De meditatie wordt in daartoe speciaal gereserveerde tijdsperiodes beoefend. 
(meditaties tijdens treinreizen, wandelen of fietsen horen daar niet bij, dat is 
‘integratie’). 

Wakkerte (1e perspectief) 
Stabiele en ontspannen aandacht naar een zelfgekozen onderwerp (meestal 
adem), Subcategorie hiervan zijn de energie-regulatie oefeningen: warmte in 
buik, grounding, ademverdieping, meditatie in beweging structuren.  

Spirit toewending en belichaming (2e perspectief ) 
Toewending naar Spirit aard (via 'Huis van Zijn' Gestalte, lineage 
visualisaties, en mantra zingen) 
Ontvangen van zegening 

 Belichaming van Spirit gedaante/Lichtlichaam 

Non duale beoefening (3e perspectief)  
Trekchö: doorstoten naar de onbeschreven aard, de dharmakaya grond 
Non meditation: moeiteloos zijn, zonder te fixeren in deze openheid.  
Niet afgeleid raken hiervan. Non-distraction.  

In ere houden van leraar, leer en kring 

Het eren van de leraar  
 
De spirituele verbintenis. 
De spirituele verbintenis met de leraar heet in het Tibetaans boeddhisme: 
Samaya. Het is een verbond tussen de leraar en student. Het bindt hen aan 
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elkaar. Verbreking van de samaya wordt als een heel ernstige misstap gezien 
die grote schade kan berokkenen aan zowel de leraar als de student. Je 
verbreekt de samaya als je je niet houdt aan de regels, adviezen en 
opdrachten van de leraar. Dat is het fysieke, concrete niveau. Er is echter ook 
een subtieler niveau van Spirit-verbinding die ik als volgt begrijp: door de 
verbinding met de leraar aan te gaan, verbind je je met het Spiritlichaam van 
de leraar, wat bestaat uit de zegenende invloed van de lineage, de kwaliteit 
van zijn eigen actualisatie, de levende kennis van verlichting en de liefdevolle 
toewijding van zijn studenten. De leraar laat jou als het ware binnen in zijn 
intieme Spirit ruimte en maakt zichzelf en alle beoefenaren die daarmee 
verbonden zijn kwetsbaar voor jouw invloed. Als je de samaya (vanuit 
negativiteit) verbreekt, beschadig je dit inspiratielichaam. 
Voor ons als postmoderne westerling is het niet vanzelfsprekend dat we 
zonder meer de adviezen van de leraar opvolgen of hem slaafs volgen in alles 
wat hij(of zij) zegt en doet. Die kant moeten we dus zeker niet op als we 
denken over ‘gelofte’. Iedere student moet de uitspraken en adviezen van de 
leraar toetsen aan de eigen ervaring en het eigen kritische vermogen. Toch is 
het ook nodig om een ontvankelijke houding te hebben, waarin je je 
eigenwijsheid –op z’n minst tijdelijk- parkeert en tracht de aanwijzingen van de 
leraar te volgen om je zo zijn manier-van-zijn eigen te maken.  
 
Er is hierover een mooie vergelijking over de leraar-student relatie in het 
Tibetaans boeddhisme: de student is als een theekop, en de leraar wil daar 
thee in schenken. Daartoe is het echter wel nodig dat  

a. Er geen gat zit in de theekop waar het water weer uitloopt. Dat 
houdt in dat de student de leringen ook werkelijk ter harte neemt 
en praktiseert. Anders ‘loopt’ de lering weg in vergetelheid.  

b. De theekop schoon is. Dat houdt in dat de student zijn 
opvattingen en ideologieën zoveel mogelijk loslaat en open 
aanwezig is. Als hij wat hij leert wil mengen met allerlei andere 
leersystemen en methodes raakt de thee ‘vervuild’ door 
oneigenlijke elementen.  

c. Dat de theekop niet ondersteboven staat. Dat houdt in dat de 
student ook echt iets moet willen aannemen van de leraar en 
niet zelfingenomen en gepantserd is naar de leraar.   

 
Zie verder bevindingen en aanbevelingen studiedag relatie met leraar: het 
uittreksel uit het boek van Berzin en mijn artikel “overdracht en transmissie”. 
Enkele elementen daaruit:  

• Besef dat jij je in een werkrelatie met de leraar begeeft: erken de 
volwassen rolverdeling leraar-student en besef dat je bij de leraar bent 
om je bewustzijnswerk te doen en niet om geliefd te worden of 
erkend/gezien te worden.  Je accepteert krenking en teleurstelling in de 
relatie als cruciale onthechtingsmomenten die jou kunnen her-enten in 
jouw tragisch existentiële positie en jou de waardigheid van 
fundamentele eenzaamheid doet herinneren. 

• Versterk genegenheid: beoefen realistische dankbaarheid, benadruk 
positieve aspecten t.o.v. negatieve. (sutra niveau van benadering van 
leraar zie Berzin)  

• Spirit  communie: bewaar de inspiratie verbinding, de uiterlijke leraar 
is verbonden met de overleveringslijn van inspiratie (lineage) en jouw 
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innerlijke leraar of wijsheidsgeest. Door de Spiritcommunie met de 
leraar gaande te houden in alle omstandigheden (ook bij irritatie, 
teleurstelling en boosheid) plaats je je existentiële zwaartepunt in je 
Spiritaard en ontstijg je de vernauwde en problematische oriëntatie van 
de psyche.  

• Mij als belangrijkste leraar erkennen. Dit laat jou uiteraard vrij 
om andere leraren te bezoeken, je door hen te laten inspireren en van 
hen te leren. Als een andere leraar spiritueel belangrijker wordt dan 
jouw spirituele relatie met mij, is deelname aan ‘de Kring’ niet meer 
passend, terwijl je ondertussen altijd welkom blijft in de retraites en 
leergangen. Geef op passende wijze je commitment aan de leraar 
terug,. 

• De relatie met de leraar kan negativiteit losmaken.  Dat 
betekent omgekeerd niet dat de relatie met de leraar en Kring de plek 
is om deze uit te werken. Bewaar ten alle tijde de inspiratie verbinding 
met de leraar en doe padcoach zittingen bij een Zijnsgeoriënteerde 
begeleider. Een gewone therapeut heeft geen kaas gegeten van wat 
een spirituele connectie met een leraar inhoudt . De kans is groot dat je 
verkeerd begeleid wordt.  

• Een cruciale gelofte aan de leraar is dat je deze zult 
vri jwaren van jouw negativiteit.  Agressie en razernij naar de 
leraar zijn een bekend en veel voorkomend fenomeen, waarschijnlijk 
onontkoombaar en zeer vruchtbaar als je wilt subjectiveren. Maar dan 
moet het je wel vanaf het begin duidelijk zijn dat het absoluut not-done 
is om de negativiteit te objectiveren, daar medestanders bij te zoeken 
en in woord en gebaar de leraar te beschadigen. Zonder deze gelofte 
wil ik mij niet met jou verbinden en lopen ook je mede padlopers teveel 
risico op emotionele beschadiging en spirituele teleurstelling.  

• Durf de leraar achter je te laten in de onbeschreven 
oorspronkelijke openheid van je geest. Ga voorbij al jouw 
conceptualisaties van de leraar jezelf en je relatie met hem of haar in 
het rusten on de ongeboren ruimte van je non duale aard. 

Het eren van de leer 
• Benader de theorie en principes van Zijnsoriëntatie met respect, als 

een vingerwijzing naar jouw verlichte aard. Dan kan de overdracht van 
wijsheid die daarin aanwezig is plaats vinden.  

• Besef dat de wijsheid van vele generaties, de lineage van het oosten 
en het westen daarin aanwezig zijn.  

• Besef dat het ook altijd voorlopige, tijd en cultuur gebonden, 
formuleringen van wijsheid zijn, die –in respect- mogen oplossen in 
openheid en zo ruimte scheppen voor een creatief vormingsproces van 
beter passende formuleringen en principes.  

• Studeer op de retraite verslagen en de Zijnsgeoriënteerde boeken.  
Daarnaast vooral dzog chen literatuur van Padmasambhava en 
Lonchenpa. Studie (en schrijven hierover) blijkt een belangrijke 
voorspeller te zijn van succes op het pad.  
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Het eren van de Kring 
Besef dat je bij elkaar bent om je vrijheid te herinneren en te vieren. 
De psyche bewegingen zijn gebaseerd op hechting en verhinderen de 
manifestatie van de spirituele openheid van de sangha. Daarom is het 
belangrijk om het doel van samenzijn goed in het oog te houden: de kring 
(evenals regiogroepen, studiegroepen etc.) dient niet jouw psychologische 
groeibehoefte, maar is gericht op de herinnering en versterking van je 
verlichte aard.  
Door in een groep te beoefenen neemt de concentratie en spirituele intensiteit 
toe.  Zo kun je sneller door blokkades heen werken en wordt je beoefening 
rijker.  
De groep kan je ook ondersteunen in de spirituele gerichtheid als jijzelf 
afgeleid bent geraakt.  
De Kring vormt het klankbord voor de Leraar en Leer, de plek waarin die tot 
communicatie kunnen komen. De kwaliteit van de Kring bepaalt in hoge mate 
de kwaliteit van deze overdracht.  
Daarom: 

• Ontsla de Kring van jouw hecht- en erkenningsbehoeftes. Je bent 
samen om jouw existentiële eenzaamheid, Spiritaard en 
ongeborenheid-als-iemand te herkennen. 

• Probeer geen psychologische groei of emancipatie proces te voltooien 
in de Kring.  
(wanneer je dat nodig acht kun je in een padcoachgroep gaan of 
individuele begeleiding zoeken) 

• Ondersteun de hoogste optieken in elkaar (existentieel, Spirit en non 
duaal) en weiger om mee te gaan in het uit-acten van lagere optieken 
(symbiotisch, narcistisch en regel-rol).  

• Draag bij aan een open inspirerend klimaat door je mede groepsleden 
aan te spreken op het uit-acten van lagere optieken, (kwaadspreken, 
bondjes vormen, objectiveren, te lage motivatie, spiritueel 
materialisme, etc.). Ieder Kringlid is behoeder van de spirituele cultuur.  

• Accepteer talent, senioriteit en hiërarchie in de Kring. Sommige 
groepsleden hebben meer spiritueel gewicht dan anderen. Sommige 
kringleden zullen door de leraar speciale functies en bevoegdheden 
krijgen.  

• Oordeel niet over elkaar, neem elkaar niet spiritueel de maat, zie de 
ander als reeds verlicht. Laat de ongeconditioneerde vrijheid 
belangrijker zijn dan de geconditioneerde patronen en persoonlijkheid.  

• Wees bijdragend naar de Kring en de Zijnsgeoriënteerde 
gemeenschap. Dit drukt zich uit in royaal zijn in geld en tijdsinvestering. 
Neem taken op je. Je kunt niet als ‘consument’ participeren aan de 
Kring.  

Compassie 

a. ik zal gezonde zelfliefde praktiseren 
b. ik zal zorg betrachten naar naasten 
c. ik besef dat ik verbonden ben met de aarde en haar bewoners 

en zal mijn liefde en zorg naar hen uitstrekken.  
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A Gezonde zelfliefde 
Gezonde zelfliefde is niet vanzelfsprekend of gemakkelijk. Veel studenten zijn 
geparentificeerd en zullen liefde voor zichzelf uitstellen totdat ‘de ander’ 
gelukkig is. Ook blijkt dat veel Zijnsgeoriënteerde beoefeningen vroeger of 
later onderdeel worden van het strategische zelf, waarbij je jezelf zoals-je-
bent overslaat en zelfs verwerpt.  
Zelfliefde werpt je ook uit het ouderlijk huis, je stelt je namelijk als volwassene 
op en ontslaat je ouders (en dus de hele wereld) van jouw (onbewuste) eis dat 
die voor jou moeten zorgen. Zelfliefde is de basis voor compassie en 
onmisbaar op het pad.  
 
Zelfliefde is opgebouwd uit verschillende ingrediënten: 

Zelfzorg op fysiek, sociaal, energetisch en spiritueel niveau.  

Fysiek niveau 
• verzorging van uiterlijk, kleding, goede woonomgeving 
• zorgen voor ontspanning, regeneratie, genieten 
• zorgen voor fysieke conditie, (sport, gezond eten) 

Sociaal niveau 
• zorg voor voldoende zinvolle sociale contacten 
• leun niet alleen op familie, maak ook vrienden en onderhoudt die 

contacten 
• sluit je aan bij verenigingen of bewegingen die bij jou passen, zodat je 

ergens bij hoort 

Energetisch niveau 
• zorgen voor een subtiel energetische balans en doorstroming. 

(meditatie, visualisatie, energiewerk) 
• grounding, loslaten, doorstroming van gevoel toestaan  
• warmte, weldadigheid opwekken  

Spiritniveau 
• opwekken van Spiritkwaliteiten  
• Guru yoga, zie jezelf in de lineage, in verbinding met de gemeenschap 

van geïnspireerden  
• nektar reiniging  
• herinnering van Spirit gedaante en je daarmee identificeren 

 

Verhoogde optiek training:  
• Zijnsouder aandacht opwekken en toestaan. 
• compassie beoefenen, vergeving en tong leng. Met name naar 

vijanden 
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• dankbaarheidstraining: realistische waardering naar ouders, leraren, 
verzorgers. (tegengif tegen pre-ego overdracht tendensen) 

 

Realistische zelfwaardering vanuit vervull ing van je rol  
• herinner je rol, je plaats in het relationele veld.  
• wees reëel in je beoordeling van de kwaliteit van je vervulling van je rol  
• (dus geen kwaliteiten toeschrijven aan een quasi zelfstandig ‘ik’. Dat 

werkt isolerend, narcisme bevorderend en is labiel) 
• kun je zien wat jouw bijdrage is aan het holon, of de ander? 

 

B. Zorg voor naasten 
• behandel je naasten zoals je zelf behandeld zou willen worden  
• herinner je je volwassen rol naar partner, kinderen, familie, werk  
• niet roddelen, kwaadspreken, bondjes vormen 
• heb een gevende rijkdom houding naar hen 

C. Zorg voor de aarde en haar bewoners 
• zie dat je intrinsiek verbonden bent met de aarde, de natuur en alle 

mensen. Je kunt geen verlichting realiseren als je je daarvan los denkt  
• draag je beoefening op aan het welzijn van alles en iedereen  
• beoefen mahayana motivatie: je doet je spiritueel werk om iedereen tot 

geluk en vrijheid te brengen  
• doe vrijwilligerswerk als dat passend is  
• wees milieubewust 

 

Tenslotte 
De regels en aanbevelingen die ik in dit document heb geëxpliciteerd kunnen 
gemakkelijk opgevat worden als een dwangbuis, of als een boodschap dat je 
niet deugt.  Ik ben me daarvan bewust, maar ben tot de conclusie gekomen 
dat het ego-niveau van ons samenzijn versterkt moet worden, willen we de 
kostbare en fijnzinnige openheid waar het ons allemaal om te doen, een kans 
geven ons te transformeren. We moeten voorbij onze isolerende symbiotische 
en narcistische eiland mentaliteit en ons realiseren dat we (altijd al) een 
deelnemer zijn aan een sociaal lichaam. Dat is bijna onzichtbaar voor onze 
normale stollende en isolerende waarneming, maar is onweerlegbaar evident 
bij nadere psychologische, sociologische, culturele en spirituele beschouwing. 
Het is gevoelsmatig wellicht een grote stap om jezelf te zien als onderdeel van 
een holon, maar je hebt nooit bestaan als een losstaand wezen. . 
Onze neiging zal zijn om regels te benaderen als een opdracht aan een 
geïsoleerd zelf, wat dan zelf wel zal bepalen hoe hij er mee omgaat. De regels 
worden zo tot een individuele zaak gemaakt. Dat vind ik een te lage optiek. 
De regels zijn geen individuele zaak, ze zijn het bezit van de groep. Ze 
vormen de ruggegraat van de groep, ze houden de vorm en de inhoud van de 
groep op zijn plaats.  
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Als je hebt besloten om je aan de Kring te committeren, geef je daarmee aan 
dat je een volwassen en verantwoordelijke houding aan zult nemen ten 
aanzien van die regels. De tijd van overtreden, negeren, saboteren, eigenwijs 
zijn, ‘ik maak dat zelf wel uit’ enzovoort is dan voorbij. Want je begrijpt dat het 
participeren aan het inspiratielichaam inhoudt dat je niet alleen meer ‘van 
jezelf’ bent, maar deel uitmaakt van een groter lichaam. En net zoals ons 
biologische lichaam zijn regels en behoeftes heeft, zo heeft het 
inspiratielichaam dat ook. Net zo min als je de ruggegraat en het 
bloedvatenstelsel kunt weghalen uit ons lichaam, kun je de regels en 
afspraken van de groep al naar gelang je stemming volgen of niet.  
Het bewust accepteren van de regels en disciplines (nadat je ze onderzocht 
hebt en het er mee eens bent) is een daad van volwassenheid en brengt jouw 
existentiële zwaartepunt hoger op de ladder van optieken. Je bent in ieder 
geval niet meer in de greep van de pre-ego optieken en begint enigszins 
realistisch te worden.  
Het leegte-principe dat niets op zichzelf bestaat krijgt dan (een begin van) een 
psychologische vertaling doordat je jezelf ziet in onderlinge afhankelijkheid 
van het sociale lichaam.  
Deze blik, en het daarmee zorg dragen voor het welzijn van het 
inspiratielichaam van de Kring zie ik als de voorwaarde voor het aangaan van 
de spirituele verbintenis met elkaar. 
Ik hoop van harte dat jullie gemotiveerd raken om deze uitdaging aan te gaan.  
Wat mijzelf betreft: ik ben al gelukkig en heb ‘de Kring’ , de school en het werk 
niet nodig om me rijk te voelen. Ik ben nu 65 jaar oud en wordt kieskeuriger 
waar ik mijn energie aan wil geven. Spiritueel gesproken wordt ik steeds meer 
de yogi die tevreden is waar hij is. Dat ik toch aan de opzet van de Zijnskring 
meewerk komt doordat ik geraakt ben door de inzet van de 
overgangscommissie, die zo integer en energiek aan de slag is gegaan om 
een ‘kring’ te bouwen. En zo is –voor het eerst in mijn geschiedenis als leraar- 
de sangha degene die het voortouw heeft genomen. En is het de sangha die 
mij verleid heeft tot het innemen van mijn leraar-rol in deze.  
Dat op zich is dus een mijlpaal en zou wel eens het begin van een volwassen 
spirituele cultuur kunnen betekenen. 
 
Hans Knibbe 
September 2014 
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Bijlage  

Delen uit het transcript van de 
retraite 3e perspectief, november 
2013 

De manier waarop wij nu bij elkaar zijn, is nieuw voor de school voor Zijnsoriëntatie. 
We zitten hier niet in de context van een meerjarig commitment aan Zijnstraining, 
Zijnspad of Inspiratiekring. Je doet een retraite die deel uitmaakt van een leergang. 
Deze setting geeft minder holding. Het heeft minder het karakter van een groep waar 
je vanzelfsprekend bij hoort omdat je elkaar veel ziet en omdat je geschiedenis maakt 
met elkaar. Ik heb gekozen voor een nieuwe structuur omdat ik zag dat in de 
Inspiratiekring de groep zelf een hechtobject werd voor de leden. Dat was geen 
bewuste intentie maar zo gaan die dingen. Door de Inspiratiekring te openen tot een 
ruimer en losser lichaam, zijn veel gevoelens en vragen vrijgekomen: wat is precies 
mijn betrekking tot Zijnsoriëntatie? waar word ik door gemotiveerd? Het goede 
daarvan is dat je kunt herontdekken waar het jou om gaat. Gaat het jou om de kring, 
gaat het jou om de situatie? Of gaat het jou om wat je weet dat ten diepste waar is en 
wil je daarin met anderen samen zijn? Dan zal het je uiteindelijk worst zijn of je in 
een gehechte situatie bent of in een losse situatie. Ik kwam tot de conclusie dat het 
niet moet gaan om de kwaliteit van een vaste groep want dan verlaagt je motivatie 
zich naar het sociale niveau. 

Het is heel mooi als er sociale kwaliteit is in ons samenzijn maar daar moet het 
zwaartepunt niet liggen. Het zwaartepunt ligt maar in één ding en dat is Verlichting! 
De condities die dat helpen spiegelen kunnen fijn zijn en naar zijn, maar dat moet je 
eigenlijk niets uitmaken. Ik ben van plan mij niet meer bezig te houden met wel of 
niet cateren van psychebehoeftes want daar gaat het niet over. We moeten ontwaken 
uit de onbewuste fusie van spiritualiteit en psychologische veiligheid. In de 
begeleidingscultuur waar we uit voortkomen is het vanzelfsprekend om beschermde 
ruimtes te creëren waarin je je kunt ontwikkelen. Dat idee zette ik impliciet voort in 
de structuren die ik aanbood op het spirituele pad. Dat wil ik nu niet meer doen. Je 
komt dus ook bij me om onveiligheid te ontmoeten en te leren zien dat onveiligheid 
net zo verlicht is als veiligheid. Ik zal alles doen wat ik kan om mezelf eraan te 
herinneren dat het om Verlichting gaat. Daarmee verlaten we de psychologische 
oriëntatie van een kring. De nieuwe kring en ons heilige samenzijn komen voort uit 
jullie commitment aan Verlichting en niet uit jullie commitment aan een groep. De 
Sangha bestaat uit mensen die verlichting willen leven en op die basis bij elkaar 
komen. Het doet er niet toe of dat één keer is, tien jaar lang, of de rest van je leven. 
Wat ertoe doet is dat de neuzen dezelfde kant op staan en dat daardoor een 
Boeddhaveld ontstaat. Iedereen moet dus ook heel goed nagaan waarom hij of zij hier 
zit. Zit ik hier om ergens bij te horen, of zit ik hier omdat ik gespiegeld wil worden in 
waar het mij om gaat? 

Het beginpunt is de algehele bekenning tot relatie, wat hetzelfde is als 
rijkdombewustzijn, wat hetzelfde is als rusten in Zijn. Dus het beginpunt is niet ‘wat 
voel ik, wat moet ik eraan doen?’. Het beginpunt is: de compleetheid van de situatie. 
Dan opent je geest zich tot voorbij de psyche-oriëntatie. Die open Geest is het hart 
van alle verschijningen en daarin laat je alle verschijningen ontspannen. Dan verrijkt 
jouw verlichting zich met elke ervaring die op dat moment manifesteert. 
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Je moet op dit verlichte pad dus nooit beginnen bij welk niveau van concreetheid dan 
ook. Gevoel is niet het beginpunt, jij bent niet het beginpunt. Het beginpunt is leegte, 
tijdloosheid, Zijn. Daar kom je niet als je begint bij enig niveau van concreetheid en 
daar je programmatuur op loslaat. Op het non-duale pad ontbreekt iedere intentie tot 
correctie. Pas als er niks meer aan de hand is, als je volkomen zorgeloos bent 
geworden, dan kun je misschien iets gaan doen. Die volgorde is belangrijk. Vergeet je 
die volgorde dan kom je nergens. 

Dus het hele pad is gebaseerd op verlichting, niet op het gáán naar verlichting, maar 
op verlichting zelf. Het begint en eindigt bij verlichting, het is verlichting, verlichting, 
verlichting. Het pad is beyond mind. Het is geen vaardigheid van het ‘ik’. Het is een 
zelfstandig stralende zon in je wezen, die helemaal los staat van de 
wederwaardigheden en de competenties van het ‘ik’. Vandaar ook dat je je hele 
hebben en houden geeft aan Verlichting. Als je dat niet doet, dan ben je je verlichting 
kwijt, dan ben je je Hart kwijt. 

Communicatie en relatie 
Je hart kan alleen maar opbloeien in communicatie. Je hart is devotioneel naar 
verlichting en je hart is compassievol naar de verschijnselen. Zodra je je isoleert van 
het relatieveld ben je de devotie en de compassie kwijt en ben je hooguit een vaardig 
wezen geworden. Je moet bereid zijn alles te geven, alles in het Licht te zetten, niets 
vast te houden, te onthechten, je bloedende hart te openen. Iedereen is gekwetst en 
niemand wil zijn hart openen want er is die automatische zelfbescherming. Maar je 
opent je in vertrouwen, niet wetend waar het je zal brengen, je doet het , je doet het, je 
doet het. Tot je voelt dat de straling en de warmte vrijkomen. Kijk je omhoog, dan is 
die straling verrukking en devotie, kijk je omlaag dan is het compassie. Het gaat om 
relatie, communicatie, alles herkennen als gebaar in relatie. Dat is empty appearance. 

Leren oriënteren vanuit de hoogste optiek 
we moeten leren nadenken vanuit de hoogste optiek. Als ik nadenk over een 
workshop of een retraite en als ik nadenk over de school, dan begin ik met 
optiekverhoging. Ik richt me tot de Gestalte en zet mijn onderwerp in het licht. 
Daardoor onthecht ik me van passies en verlangens die ik daarvoor nog wel had. Als 
ik dat niet doe, dan zijn er altijd passies en verlangens waarin ik geloof en die ik 
vastzet zodat het onderwerp een deel van mijn verhaal wordt. Dan moet ik 
bijvoorbeeld slagen of verder komen, wat natuurlijk een succesissue voor mijn ‘ik’ is. 
Het pad overstijgt deze oriëntatie, het pad is heilig en we moeten er alles aan doen om 
ons dat steeds te herinneren. Dit is mijn pleidooi: als je nadenkt over de kring, zet dan 
de Verlichting voorop, luister naar de Gestalte, vraag je zelf af wat een verlichte 
Kring wil, wat een verlichte Kring vraagt van ons. Dan ontdek je wat een verlichte 
Kring, een spirituele gemeenschap is. De hoogste optiek behouden is hard werken 
want er zijn veel invloeden die jouw blik naar een lager niveau trekken. 

Het verschil tussen een psyche en een spirit optiek 
Ik wil verder verhelderen hoe ik het pad, de Leraar en de kring zie. Als je lid bent van 
de kring en deelneemt aan retraites dan heb je je bekend tot een spiritueel pad. Dan 
benader je jezelf, mij en de kring vanuit een spirituele optiek. Er is een enorm verschil 
tussen een psyche-optiek en een spirituele of pure optiek. Als je die twee niet goed uit 
elkaar houdt, dan zal de spirituele optiek zal zich verlagen tot een psyche-optiek. In 
deze verlaagde optiek ben je belangengeoriënteerd. Dient deze situatie mijn belang? 
Dient de Leraar mijn belang? Dient de kring mijn belang? Benadering vanuit deze 
optiek schaadt de spirituele situatie. Je blokkeert de communicatie met de Leraar, 
waardoor spirituele transmissie onmogelijk wordt.  
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Discipline van de spirit optiek 
De spirituele discipline is om te allen tijde de spirituele optiek op nummer één te 
houden. Dus waarom zit je hier? Je zit hier niet om de psyche te dienen, je zit hier om 
de Spirit te dienen. En hoe moeilijk ik het ook vind om dit te zeggen: ik ben de 
representant van de Spirit, van Verlichting. Dat is the name of the game. Daarom 
zitten jullie hier en luisteren jullie naar mij. Ik weet dat ik tekortschiet in veel 
opzichten, zowel menselijk als spiritueel. Maar desalniettemin: als je kiest om mij als 
Leraar te volgen, dan is aan jou de kunst en de discipline om mij vanuit een spirituele 
optiek te benaderen. 

Er zullen dingen zijn die je mooi vindt en er zullen dingen zijn die je lelijk vindt. 
Mooi is: “Hm, dit past goed in mijn mandje”, lelijk is: “Wat flikt hij me nou?”. In het 
laatste geval ben je boos omdat je je niet bevredigd voelt in wat jij wenste te krijgen. 
De spirituele optiek is radicaal anders. Als je mooie ervaringen hebt dan offer je die 
ogenblikkelijk aan de Spirit want je zit hier niet om mooie dingen te krijgen. Als je 
lelijke dingen tegenkomt, dan denk je: “Ah, hier heb ik iets te leren, dit toont mij een 
niveau van hechting waar ik mij niet bewust van was. Dank je wel Leraar, dank je wel 
situatie! Ik ga onmiddellijk kijken waar ik aan vast zit en zonder me te beklagen of me 
af te wenden offer ik het aan de Spirit.” Door niet langer vast te zitten aan welk 
niveau van concreetheid dan ook, kun je jouw altijd al vrije aard realiseren. Dat is het 
doel van je spirituele practise. De psyche luistert mee, die heeft zijn eigen 
programmatuur, dat is nu eenmaal zo. Maar alles wat je aan psyche-optiek tegenkomt 
offer je, voortdurend. Je bent dankbaar als het mooi en je bent dankbaar als het lelijk 
is. 

Begrijpen jullie dit cruciale punt? Ik heb vreselijk geleden en ik lijd nog steeds aan de 
enorme negativiteit die rücksichtslos uitgeleefd wordt door mensen die mijn leerling 
zeggen te zijn. Mensen die op hun goede momenten wel in een spirituele relatie 
waren, maar zodra het wat moeilijker werd, maakten ze veel kapot door hun 
negativiteit uit te leven. Hoe mooi het ook is wat we hier doen, ik zit op de puinhopen 
van wat aangericht is door veronachtzaming van de spirituele discipline. Zo wil ik niet 
verder. Ik heb dit al eerder in de Inspiratiekring gezegd en ik zeg het nu opnieuw: 
neem dit serieus, want ik kan zo niet werken. Als je dit pad volgt, als je mij als 
spiritueel Leraar accepteert, dan is het noodzakelijk je psyche-oriëntatie te offeren aan 
de spirituele optiek. Dat is de enige manier waarop wij een Spiritlichaam kunnen 
vormen. Dat is de enige manier waarop jij een Spiritlichaam kunt vormen. Dit werk is 
geen catering voor jouw psychebehoefte. Dit werk is niet bedoeld om vriendjes te 
worden met elkaar. Dit werk is niet bedoeld om het fijn te hebben in een kring en het 
is niet bedoeld als een gezinsvervangend tehuis. Iedereen maakt dat er bij tijd en wijle 
van, zo werkt symbiotische hechting en dat neem ik niemand kwalijk. Maar het 
uitleven van negativiteit neem ik mijn studenten wel kwalijk. Dat hoor je niet te doen! 
Je hoort te weten waarom je hier zit en je hoort te zorgen voor mij, voor de kring en 
voor de leer. Wat je ook aan emotionele stormen meemaakt, deze verplichting kun je 
niet ontlopen. Als je dit veronachtzaamt, dan maak je jouw spirituele gedaante kapot. 
Dat moet je niet doen. Het is noodzakelijk dat we te allen tijde de spirituele optiek in 
ere houden. Als je dat niet wilt, dan moet je hier niet zitten. 

De psyche is dienstbaar aan de spirit 
Dit punt wordt totaal onderschat. Ik noem het elk jaar weer en toch blijft het misgaan. 
Ik denk dat jullie onderschatten wat een spiritueel pad is en dat onder de spirituele 
motivatie ongemerkt de psychemotivatie blijft spelen. Daardoor blijf je de situatie 
bekijken als iets dat jou moet dienen. In psychologisch opzicht dient het pad jou 
echter helemaal niet, integendeel, het is vaak stressvol en moeilijk. Het pad is gericht 
op bevrijding en dat is bij tijd en wijle heel pijnlijk omdat je afscheid moet nemen. 
Hou dus altijd in gedachten dat de psyche dienstbaar is aan de Spirit en niet 
andersom! 
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Cultuur 
Je verhouding met een spiritueel Leraar en de cultuur die daarbij hoort, behoren tot de 
belangrijkste dingen die je in een spirituele gemeenschap kunt leren. Hier komen 
psyche en Spirit op de meest intense manier bij elkaar. Ik denk dat het goed is om 
studiedagen te organiseren die gericht zijn op de relatie met de drie Juwelen. Het is 
een hoofdonderwerp, net zo belangrijk als de yogische practise. Het vraagt kennelijk 
veel van ons om de goede ruimte te creëren voor het yogische bewustzijnswerk. 

Dit geeft ook inhoud aan de betekenis van de Zijnskring. Die is niet alleen nodig 
vanwege mijn kwetsbaarheid, maar ook om drager van de cultuur te zijn. We 
constateren nu samen dat dit een belangrijke functie van de Zijnskring is. 

De Zijnskring dient om een situatie te creëren, waarin de leer door de Leraar 
doorgegeven kan worden. We zijn niet gewend dat er iemand de baas is, de spirituele 
baas. Ik denk dat veel van de negativiteit daarmee te maken heeft. In spiritueel opzicht 
is niets verstoord door de opheffing van de Inspiratiekring want ik ben nog net zo 
beschikbaar. Ik vlam meer dan ooit en ben niet terughoudend in mijn transmissie. Het 
is echt het gevolg van onze (postmoderne, consumentische) cultuur dat zoveel 
negativiteit is ontstaan. Ik ben blij dat jullie dit inzien en de cultuur willen veranderen. 
Denk niet dat je dit alleen voor jezelf doet! We nemen niet de feodale cultuur van het 
Tibetaans boeddhisme over maar we ontwikkelen een westerse, postmoderne, 
spirituele cultuur en dat doen we niet alleen voor onszelf! 

Samaya 
In die feodale Tibetaanse cultuur is het belangrijkste van je spirituele pad de samaya, 
het verbond dat je hebt met je spirituele Leraar. Dat is een heilig verbond en dat is het 
alpha en het omega van je spirituele ontwikkeling. Het ergste wat je jezelf en de 
spirituele Leraar aan kunt doen is het verbreken van de samaya. Dat gaat verder dan 
‘vergeten: je denkt er lelijk over of schendt de afspraken die gemaakt zijn. Hoe hoger 
de leer, hoe groter de negatieve impact van het verbreken van de samaya. Om dit te 
herstellen zijn verschillende dingen nodig: ten eerste inwendig berouw tonen en als 
het nodig is ook uitwendig berouw tonen om het weer goed te maken. Het vraagt dus 
inspanning om de relatie te herstellen. Het is eigenlijk heel simpel maar we zijn zo 
‘zelfstandig’ geworden dat we vergeten hoe je een verticale relatie vormgeeft. Dit 
gaat over verticale communicatie want jij, jouw psyche staat hiërarchisch onder de 
Spirit. Dat betekent dat je je hiërarchisch gehoorzaam en dienend moet opstellen. Dat 
zijn we niet gewend. Individualiteit en eigenwijsheid zijn heel goed maar we kunnen 
ons weer verder ontwikkelen door hiërarchie te erkennen. De Spirit is nu eenmaal 
subtieler, ruimer en niet verward. De Spirit is van een hogere orde dan je psyche. Je 
buigt je hoofd naar de hogere orde en je leert de gebaren die daarbij horen: 
dienstbaarheid, excuses aanbieden voor verbreking van samaya. Dat is de spirituele 
houding die we moeten leren. 

Het creëren van een verlichte gemeenschap 
Ik vind het een enorme uitdaging om in het Zijnsgeoriënteerde veld een heel nieuwe, 
verlichte organisatie te creëren met een verlichte cultuur. 

Wilber zei dat je vroeger verlicht kon worden op een berg en dat sinds de 
postmoderne samenleving alles een voertuig van verlichting is. De groep, de codes, 
het gedrag, de cultuur, de organisatievormen, het zijn allemaal dingen waar we het 
licht op moeten laten schijnen vanuit de Spirit. Dat vind ik een enorme uitdaging en 
een groot avontuur waar ik graag mijn steentje aan bij wil dragen. 

Ik vind dit een uitermate waardevol gesprek dat we niet alleen voor onszelf voeren 
maar ook voor de mensen die hier niet zijn. Ik zet het beste wat ik heb in hiervoor en 
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ik hoop dat jullie dat ook doen. Nee, ik wil dat jullie dat ook doen. Ik verwacht dat 
jullie dat ook doen.  

Ik sta erop dat jullie dat ook doen! 
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11. Waarden Leven in  de 
Zi jnskr ing  

Daan Goedhart, september 2014 
 
Voortbouwend op het werk dat in de Inspiratiekring en in mindere mate ook in 
de Zijnstraining en het Zijnspad is gedaan is de Sangha van de Zijnskring het 
afgelopen jaar ontwaakt. Door de studiedagen en het overleg in de werkgroep 
cultuur komen we er steeds meer achter dat de Sangha een lichaam met een 
eigen rijkdom en mogelijkheden is. In dit artikel bouw ik voort op de tweede 
studiedag over de Sangha en zet ik een stap verder xvi.  
 
In de cultuurwerkgroep wilde ik niet zomaar een lijst regels opstellen, maar 
kijken naar de waarden waaruit ze voortkomen en de motivatie waarmee je 
die waarden zou willen leven. Het idee om ‘waarden te gaan leven’ was al 
uitgesproken in de Inspiratiekring en dit vinden we zo belangrijk dat het 
nadere uitwerking vraagt. In dit stuk stel ik dat motivatie hierin een cruciaal 
scharnierpunt is: daar wordt je pad individueel, daar is het aan jou en ben je 
alleen. Enkel door je van jouw eigen motivatie bewust te zijn kun je de 
waarden en principes van de Zijnskring als zinvol ervaren en kun je kiezen om 
op die manier te leven. 
Ik wil het trouwens niet over ‘regels’, maar over manieren hebben. Regels 
kunnen een positief houvast zijn dat de groep beschermt tegen pre-ego-
aanvallen, maar als je enkel naar regels kijkt vernauwt je blik: ‘regels zijn 
regels’, zo snap je niet meer waarom ze er zijn (de regel-rol-optiek, op zich al 
hoger dan de symbiotische en narcistische optieken). Ik wil in de plaats van 
‘regels’ het woord ‘manieren’ gebruiken als verwijzing naar waarden. 
Manieren zijn de manier waarop je waarden belichaamt en beoefent, 
manieren gaan over onze omgang met elkaar en het woord suggereert 
verfijning en hoffelijkheid.  
 
Allereerst heb ik in de literatuur onderzocht welke waarden centraal staan bij 
Zijnsoriëntatie en hoe Zijnsgeoriënteerde principes en ‘regels’ – dus manieren 
– daarmee in verband staan. Geïnspireerd door de dag over de Sangha 
herkende ik de waarden die ik had gevonden in de woorden kostbaarheid en 
koninklijke vrijheid van Marion Beugels. Op basis daarvan maakte ik een kort 
lijstje van manieren waarop je die waarden belichaamt. Vervolgens stel ik dat 
het toepassen van die manieren draait om jouw motivatie om lid van de 
Zijnskring te zijn. Het is niet ‘omdat er regels zijn’ dat je je wilt gedragen zoals 
het hoort, maar vanuit respect voor waar deze groep mee bezig is en de wens 
om hier mee te doen. Dit respect en de wens die je voelt, zijn geen regels, 
maar jouw eigen motivatie. Dat is een kracht. Tot slot doe ik een poging de 
Sangha in een minder individuele en meer holon-blik op te vatten. 
 
 

1. Centrale waarden in Zijnsoriëntatie  
De Zijnsgeoriënteerde literatuur heeft wel hoofdstukken en paragrafen over 
principes en regels, maar niet over de waarden die daarmee gediend worden. 
In Zijn en Worden gaat het er juist om de waarden waaraan we ons 
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vasthouden, te overstijgen in de openheid van het waardevrije derde 
perspectief. Uit de Zijnsdimensie vormen zich dan spontaan waarden xvii. Door 
welke waarden wordt Zijnsoriëntatie nu het meest geïnspireerd? 
 
Openheid is de oriëntatie op Zijn zelf, een oriëntatie op niet iets, geen 
inhoud, geen richting, geen houding. Toch ‘werkt’ openheid als een waarde in 
de zin dat er Zijnsgeoriënteerde principes en zelfs gedragsaanwijzingen, 
manieren, aan gerelateerd zijn.  
Hierbij gaat het om waarachtigheid, appreciatie van onze onvoorwaardelijk 
volmaakte, authentieke en reeds gegeven aanwezigheid. Onze hele 
existentiële conditie met de edele waarheid van het lijden, onderlinge 
afhankelijkheid en leegte valt hierbinnen. Vanuit openheid zien we dan ook 
onze intrinsieke verbinding met al het bestaande. Deze principes en de 
manieren waarin die worden toegepast (hierna meer uitgewerkt) hebben de 
bedoeling openheid steeds opnieuw te helpen herkennen en beoefenen waar 
de psyche die steeds vergeet. Openheid kunnen we zo zien als de ‘meta-
waarde’ bij Zijnsoriëntatie. 
Zijnsoriëntatie kun je verder zien als beaming en beoefening van vrijheid en 
heelheid tegelijk, waarden die allebei uit openheid voortkomen..  
 
Vri jheid proef je in de erfenis van de humanistische psychologie (een 
uitloper van de Westerse verlichting) en in de traditie van Dzogchen, die geënt 
is op de bevrijdingsleer van de Boeddha. In Zijnsoriëntatie, met zijn wortels in 
het Westen, zien we vrijheid ruimer dan in de feodale structuren die het 
boeddhisme heeft aangenomen. We kennen echter ook de heilloze en 
schadelijke verdwaling in de psyche waar vrijheid regressief wordt opgevat als 
het afleren van psychische volwassenheid. Volwassenheid is daarom een 
kenmerkend en volstrekt onmisbaar principe in de Zijnsgeoriënteerde 
beoefening van vrijheid. 
 
Heelheid is ook een waarde die Zijnsoriëntatie doordrenkt. Als waarde is ze 
de erfenis van ons Westers therapeutisch verleden en tegelijk uit het 
Mahayana-boeddhisme, de innige wens om alle wezens te helpen en gelukkig 
te maken, compassie. In het Vajrayana wordt deze wens als reeds vervuld 
gezien in de pure, ongeschonden en ongeconditioneerde straling van je 
wezen. Dit inherente geluk is gevat in het Zijnsgeoriënteerde inzicht en 
principe van geen remedie, geen probleem, waardoor heelheid herkend wordt 
als onze reeds aanwezige natuur. Heelheid zie ik hier ook als de gegevenheid 
van verbinding; dat we al relatie zijn xviii. Deze aanwezige, hele natuur van 
alles is echter wat we vanuit onze psyche structureel niet zien en moet dus 
steeds opnieuw herkend, erkend en geëerd worden; daarom is het een 
waarde. 
 
Bij Zijnsoriëntatie zien we dat vrijheid en heelheid elkaar aanvullen.  

• Vrijheid – eigen vorm – verwordt makkelijk (narcistisch) tot luchtfietserij 
en afzondering, het negeren van de relaties waarin je je bevindt en tot 
splitsing in jezelf – wanneer je niet tegelijk de heelheid van alle situaties 
eert.  

• Heelheid – als verbinding – verwordt op haar beurt makkelijk 
(symbiotisch) tot harmonie zoeken, aan elkaar kleven, de groep als 
nestje gebruiken, geen verschillen toelaten, vaagheid, vormloosheid – 



	 137 

als je je niet tegelijk je vrijheid en dus je totaal eigen 
verantwoordelijkheid herinnert voor alles wat je (‘mee’)doet.  

Zonder tegelijk je vrijheid en je heelheid te herinneren sluit je je af voor 
anderen of voor je eigen verantwoordelijkheid. Dan ga je vanzelf anderen (in 
ons geval de Leraar en de kring) de schuld geven van wat jij verkeerd vindt. 
Heelheid en vrijheid zijn geen tegenpolen, maar rusten in Zijn en doen wat je 
wilt, buik en rug. Die heb je tegelijk nodig. 

Zijnsgeoriënteerde waarden, principes en manieren in hun samenhang 
Om orde te scheppen in de principes, waarden en manieren vind ik het handig 
om de verhouding tussen deze drie termen (principes, waarden, manieren) te 
bepalen. 

• Waarden zijn het hoogste goed dat we willen dienen en volgen. De 
waarden die wij aanhangen worden voor een deel ook meer algemeen 
aangehangen en zijn op zich nog niet Zijnsgeoriënteerd.  

• Principes zijn de specifieke, heldere inzichten van de 
Zijnsgeoriënteerde visie waarmee waarden (het begin van) een 
gerichte, praktisch beoefenbare uitwerking krijgen. Door 
Zijnsgeoriënteerde principes te beoefenen, kunnen we een specifiek 
Zijnsgeoriënteerd pad lopen dat ons, door dwalingen te doorsnijden, bij 
de essentie brengt.  

• ‘Manieren’ zijn de meest concrete uitwerking van waarden en principes. 
Elke manier dient als beoefening van een of meer waarden of principes 
die we willen belichamen en helpt ons zo het Zijnsgeoriënteerde pad te 
beoefenen.  

Als deze samenhang van manieren en principes met waarden wordt vergeten, 
kan makkelijk dogmatisme ontstaan. 
 
De samenhang tussen (meta-)waarden, principes en manieren zie je in de 
volgende schema’s. 
Uiteraard is over de waarden, principes en manieren die ik hier met 
trefwoorden aanduid, veel meer te zeggen. Dit is een eerste schets. 
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(Meta-) 
waarde 

Waarden/ 
Principes 

(Sub-)principes Manieren waarop je 
dat doet 

Openheid Waarachtigheid  
(Vrijheid) 
 
Liefde, 
Schoonheid 
(Heelheid) 
 
Edele Waar-
heid van lijden 
 
Leegte  
 

Geen remedie 
 
 
Appreciatie van alles 
Kiezen de 
kostbaarheid van 
alles te herkennen 
 
Lijden als pad nemen 
Tragisch existentiële 
positie 
 
Wederzijdse 
afhankelijkheid  
Grondeloosheid 

Zelf en ander 
aannemen zonder 
verbetering,  
 
Beoefening in Sangha: 
zelf, ander, relatie als 
kostbaar zien, elkaar 
bejegenen als 
Gestalte 
 
Waar laten zijn, 
Tonglen 
Verlies nemen, project 
offeren 
 
Geen zelf te 
beschermen  
Geen werkelijkheid 
maken  
 

 
Waarde Principes Sub-principes Manieren waarop je dat 

doet 
Heelheid 
 

Geen remedie 
 
 
 
 
 
Rijkdom-
bewustzijn 
 
 
 
 
 
Wij zijn relatie, 
Wederzijdse 
afhankelijkheid 
 
 
Non-dualiteit 

Geen probleem 
Houding boven inhoud 
(= eerst het liefje, dan 
het werk) 
 
 
 
Kramp is essentie 
(“shit = goud”) 
 
 
Leven in het Huis van 
Zijn,  
Drie juwelen. 
 
Appèl van holon: in 
contact naar voren 
komen 
Volwassen 
afhankelijkheid 
 
 
Leegte, openheid 

Niet ontladen, waar 
laten zijn vanuit 
afstemming, ego-
functies aanspreken. 
Verlangens toe-
eigenen, verlies 
accepteren 
 
Subjectiveren, toe-
eigenen, je ‘willen’ 
erkennen, jezelf geven 
i.p.v. beschermen.  
 
Je situatie zien als 
compleet.  
Elkaar als Gestalte 
bejegenen  
 
Terugtrekking 
erkennen als gebaar, 
differentiëren in relatie 
Ik-boodschap, emotie 
toe-eigenen, vragen 
om wat je wilt 
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Je verhaal loslaten 
 

 
Waarde Principes Sub-principes Manieren waarop je dat 

doet 
Vri jheid Volwassenheid 

 
 
 
 
 
Vrij met alles  
 
 
 
 
Openheid, 
leegte 

Uitgaan van 
zelfrespect en respect 
voor ander (heelheid) 
 
 
 
 
Geen remedie, 
appreciatie van alles 
Geen territorium 
beschermen, jezelf 
niet verdedigen,  
 
Nooit gehecht 
geweest  
Geen bezitter 

Eigen 
verantwoordelijkheid 
voor emotie, mening, 
daden, keuzen = de 
ander heel en schoon 
laten; differentiëren, 
verschillen respecteren 
 
Verstorende emoties 
zien als pad van 
verlichting  
Je verhaal niet meer 
afmaken, je ‘gelijk’ 
loslaten;  
 
Onvoorwaardelijk 
gelukkig 
Je ik laten 
deconstrueren 
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2. De Sangha: vrijheid en heelheid met elkaar 
leren belichamen 

De Sangha is niet alleen een gemeenschap rond een spirituele leraar, 
Sangha-zijn houdt in dat wijzelf, de anderen en wat in de relatie tussen ons 
gebeurt Kostbaar zijn. De Sangha is een ruimte van Koninklijke Vrijheid waar 
wij en de andere Koninklijke kringleden zitten op zetels van Koninklijke 
Vrijheid. Deze aanwijzingen uit de tweede studiedag maken dat we heelheid 
en vrijheid ten volle kunnen belichamen en niet alleen onszelf, maar ook de 
anderen helemaal zo zien: Kostbaar, Koninklijk, Vrij. Zó kan je leven in de 
werkelijkheid van relatie als Gestalten in het Huis van Zijn: zo belichaam je 
verlichting. Zo is een groep niet (zoals in je psyche) een bedreiging of een 
houvast, maar een geïnspireerde ruimte. 
De Sangha is zo, behalve de plaats waar Hans Knibbe voluit onze Leraar is, 
ook de oefenplaats voor de belichaming van verlichting in de werkelijkheid 
van relatie. Niet alleen de verlichte blik maar ook de belichaming van 
verlichting moet geoefend worden. Je dagelijkse zelf ziet geen kostbaarheid, 
koninklijkheid en vrijheid (laat staan in relatie) – en zeker niet dat dit een 
gegeven is dat zowel voor ons als voor de anderen, geldig is. Toch is dat in 
één klap te herkennen en ervaren als we die blik kiezen en belichamen. 
Daarvoor is nodig dat we ons onze Kostbaarheid, Koninklijkheid en Vrijheid 
herinneren. 

Koninklijke en kostbare manieren  
Waarom hebben we dan manieren nodig? Om ons te helpen de kostbaarheid 
en koninklijke vrijheid te herkennen van onszelf, van de mensen om ons heen 
en van wat er gebeurt in onze relatie. De bedoeling is om alles wat verschijnt 
te includeren in onze kostbaarheid en koninklijke vrijheid. 
Een praktische manier om kostbaarheid te herinneren is die kostbaarheid 
tenminste niet te besmeuren. Maar we kunnen negatieve emoties niet 
voorkomen – die worden wakker vanuit delen van onszelf die we nog niet in 
onze kostbaarheid hebben geïncludeerd. Ons werk is om dat wel te doen. Dat 
kan alleen als we anderen en ook onszelf zoveel mogelijk schoon laten. Dat 
wil zeggen dat we negatieve emoties niet objectiveren (proberen te bewijzen), 
op onszelf of anderen projecteren, of uitleven (verwijten, minachtend praten, 
roddelen).  
Vanuit kostbaarheid is er verder behoefte aan een zekere mate van orde, 
waarin kostbaarheid makkelijker te herinneren is dan in wanorde (hoewel dit 
laatste kostbaarheid niet uitsluit). Maar op het moment dat een ander niet 
vanuit kostbaarheid optreedt, is het al te gemakkelijk om zelf ook de kostbare 
blik te verliezen en dan de ánder aan ‘manieren’ te herinneren. Dan ben je 
allebei je optiek kwijt. Mijn (en ons) idee is om op zo’n moment alles te doen 
om jezelf éérst aan de wederzijdse kostbaarheid te herinneren, en dan pas, 
vanuit kostbaarheid, de ander aan te spreken. Daarbij ga je dus niet knippen 
en plakken aan de ander, zoals een treffende uitspraak op een van de flappen 
op de Sangha-dag was. 
‘Schonen van relatie’ kan dus geen excuus zijn om je emoties over jouw 
schutting te werpen op de ander door wie jij je gestoord voelt! Schonen van de 
relatie vanuit kostbaarheid is dan de kunst om in relatie subjectiverend uit te 
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spreken wat jij nog verborgen had en daardoor de kostbaarheid van jezelf, 
van wat daar leeft en van de ander te erkennen.  

 

Holding en backing door manieren: tot hoe ver? 
Voor iedereen geldende manieren bieden holding aan jou op momenten dat je 
van gekkigheid (optiekverlaging) niet weet wat je doet en bieden backing aan 
anderen om jou aan te spreken op die manieren als jij over de schreef gaat. 
Bij elkaar geven manieren zo een veilige bedding om met elkaar om te gaan. 
Ook ontstaat het niveau van functioneren van de groep uit de toepassing van 
regels en de motivatie waarmee dat gebeurt, dus uit onze manieren. Bij de 
Sangha is dat van extra belang omdat we op een heel hoog niveau willen 
functioneren. 
Met holding en backing staan we nog niet op eigen benen en niet open 
tegenover elkaar. Manieren kunnen ons goed helpen om niet in de 
onvolwassen gebieden van onze psyche te verzuipen, juist door ons aan de 
hogere optieken van volwassenheid en kostbaarheid te herinneren. Manieren 
kunnen ons echter ook ten onrechte verleiden om gedrag van anderen dat we 
storend vinden te gaan corrigeren zonder eerst onze eigen reactie aan te 
kijken.  

Een korte lijst van manieren om kostbaarheid te herinneren  
• Draag zorg voor je eigen inspiratie, door regelmatig stil te staan 

bij je motivatie (je liefde voor dit pad), door meditatie en studie. 
• Herinner je en kies voor kostbaarheid en vri jheid van jezelf, de 

anderen en je relatie met hen (of als je insteekt op volwassenheid: 
herinner je en kies voor zelfrespect, respect voor de anderen en 
respect voor je relatie). 

• Beoefen kostbaarheid en vrijheid (of volwassenheid) daarnaast door:  
o je herinneren dat je inbreng een bijdrage is aan het geheel  
o je emoties niet uit-ageren, maar toe-eigenen (tonglen helpt 

daarbij),  
o je emoties enkel gesubjectiveerd (als ik-boodschap) in relatie 

brengen, 
o jezelf en anderen schoon laten van verwijten (niet roddelen, 

geen bondje) 
 
Wat als jij of een ander zich niet aan een manier houdt? Dat is te verwachten, 
want we oefenen. 

• Erken jouw of de ander’s fout, corrigeer niet, sta stil bij je motivatie, 
herinner je kostbaarheid en vrijheid (of volwassenheid). Zie nu ook de 
fout in die context. 

• Je bent welkom om hulp te vragen als het je niet lukt iets in 
kostbaarheid en vrijheid (of in volwassenheid) te zien. 

• Wil je nu niet in kostbaarheid en vrijheid (of in volwassenheid) bezig 
zijn, neem dan een time-out. Gun de ander die niet wil, zolang een 
time-out. (Time-out = niet storen). 
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In het kort is onder alle omstandigheden de goede manier: herinner je de 
kostbaarheid en vrijheid van jezelf, de ander, de relatie, het pad, fouten - 
enzovoort. Zeker als je anderen fouten ziet maken je je eraan stoort: reset 
eerst je beeld van jezelf en de ander in kostbaarheid, communiceer dan, voor 
zover dat bijdraagt, kostbaarheid. 
De herinnering van kostbaarheid is echter niet alleen een taak van wie iemand 
aanspreekt, maar ook de uitdaging voor wie ergens op aangesproken wordt. 
Ook al word je niet vanuit kostbaarheid aangesproken, dan nog is het aan de 
jou om je kostbaarheid te herinneren en wat gezegd wordt in kostbaarheid op 
te vatten. Precies zo oefenen we ons in het spel dat we Gestalten zijn het Huis 
van Zijn. 
 
 

3. Waarden leven door je motivatie aan te 
spreken 

Midden tussen waarden en principes enerzijds en manieren anderzijds, staat 
je motivatie. We verschillen in onze motivatie. Motivatie is cruciaal omdat 
motivatie in jou persoonlijk leeft; het is je inspiratie en die werkt als 
afstemming. Zonder je eigen motivatie zijn manieren dode regels die “van 
buiten” komen en blijft elk principe een abstractie: verdwijnt je motivatie uit het 
zicht, dan haak je af. 
 

• Waarden en principes zijn te vinden in de leer, “onze” leer, die ons 
inspireert.  

• Motivatie vind je in jezelf; je kunt door waarden en principes 
geïnspireerd zijn omdat jij ze mooi vindt.  

• Manieren zijn de concrete, gedragsmatige beoefening van onze 
waarden en principes onder invloed van jouw eigen motivatie. Door je 
motivatie zijn waarden, principes en manieren persoonlijk, van jou: 
daarom wil jij je eraan houden. 

Motivatie aanspreken 
De sleutelrol van motivatie maakt het mogelijk om je niet enkel op regels of 
manieren te richten of zo anderen aan te spreken, maar ook je direct op je 
eigen motivatie te richten of een ander vragen zich zijn of haar motivatie te 
herinneren. Door de herinnering van je motivatie – waarom ben je ook al weer 
bij de Zijnskring, wat kom je hier doen? – komen de waarden die jou inspireren 
weer in het zicht en zie je de zin weer van de manieren waarin die belichaamd 
worden. Op die manier herinner je je weer je eigen volwassen keuze waarom 
je je daaraan wilt  houden en gedraag je je niet als een kind dat er met de 
haren bij gesleept zou moeten worden. Je eigen motivatie herinneren of een 
ander vragen zijn of haar motivatie te herinneren is niet zozeer ‘soft’, maar 
eerder motiverend xix. 

Toevlucht nemen in de motivatie die jou inspireert het pad te lopen 
Hoewel de motivatie voor onze keus om het pad te lopen kan verschillen, is 
deze wel steeds het meest heldere en vrije deel dat je in jezelf kunt 
herkennen, vooral als je kijkt naar je diepste motivatie. Is je diepste motivatie 
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volwassenheid te leven – respect en zelfrespect –, dan ervaar je het pad niet 
enkel als ‘iets in jouw belang’, maar als waardevol. Gaat je diepste motivatie 
dieper, dan kun je liefde voor het pad ervaren. Die ‘motivatie’ is niet een ding: 
waarde of liefde die je voor het pad voelt is niet meer instrumenteel; je kunt je 
motivatie ervaren als iets moois. Dat is het punt waar jij en je pad één zijn. 
Zoek je die waarde of liefde op, dan ben je één met het pad. Juist dat heeft mij 
de afgelopen jaren door al mijn stormen heen geholpen. Daarom vind ik het 
zowel fijn als goed om mijn eigen diepste motivatie voor het pad te herkennen 
en daar ook regelmatig bij aanwezig te zijn. 
Het voorstel wat ik op grond van dit stuk wil doen is dan ook in de Zijnskring 
naar onze eigen diepste motivatie te kijken, de waarde die het pad voor ons 
heeft, de liefde die we ervoor voelen, om onze eigen hartsverbinding met 
Zijnsgeoriënteerde waarden te kunnen ervaren zodat we die willen omzetten 
in manieren van verlichte omgang met elkaar. We zouden die motivatie ook 
aan anderen kunnen vertellen en hen vragen ons daaraan te helpen 
herinneren als we het moeilijk hebben. 
 
 

4. Handelen vanuit je pad en handelen vanuit de 
Sangha 

Tot nu toe benaderde ik de sangha als een verzameling van padlopers. Ik 
bemoeide me vooral met mijn eigen pad om dat zo serieus mogelijk te lopen, 
en daarbij bemoei ik me er niet mee hoe de andere padlopers het doen tenzij 
ze me iets vroegen. Dit stuk over waarden in de Zijnskring gaat al over de 
rand van die oriëntatie: nu bemoeide ik me ook met jullie waarden, principes, 
motivatie en regels – maar zo objectief mogelijk en aanvankelijk als een 
voorstel hoe je allemaal individueel serieus je Zijnsgeoriënteerde pad kunt 
gaan. 
Hans en Iene spraken de voorbereidingsgroep voor de vierde studiedag erop 
aan dat we regels zo nog niet zien als de structuur van de Sangha.  
Ik realiseer me hierdoor pas dat ik de Zijnsgeoriënteerde waarden, principes 
en regels of manieren heb bekeken als de vormgeving van je individuele pad, 
dat je ze ook kunt bekijken als de vormgeving van de Sangha en dat dit twee 
verschillende oriëntaties en ook twee verschillende opvattingen over de 
Sangha zijn. Ik zag de Sangha als een vereniging van volwassen padlopers, 
dus in een ‘bottom-up’ oriëntatie, waarin padlopers de gemeenschap maken. 
Je kunt ook de Sangha vanuit de optiek van Hans en Iene zien als één 
lichaam, dat als geheel vormgeeft wat daarbinnen gebeurt, door de waarden, 
principes en regels die er gelden. Het verschil is dat de oriëntatie dan niet 
vanuit je individuele pad op de Sangha is, maar vanuit de Sangha op je 
individuele handelen. Zo kan de Sangha door jou handelen en daarbij 
belichaam jij in je gedrag de Sangha – dan kan je verlichte aard ook effectief 
functioneren omdat je niet meer vanuit een eilandbewustzijn optreedt. 
 
Dit is de omslag naar een hoger-holon-blik die voor mij niet vanzelfsprekend 
is. Maar ik zie nu hoe dit kan naar analogie met omhoog stappen op de ladder 
van optieken. Het uitgangspunt hierbij is dat wat je als je ‘zelf’ ziet, niet iets 
vasts is, maar een idee dat jou een houvast geeft binnen de open ruimte van 
je geest. Bij elke stap omhoog op de ladder van optieken integreer je het 
functioneren van een lagere trede in een nieuw en ruimer idee van jezelf, 
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waarmee je de functies van de lagere trede kunt besturen. Ik vergelijk dan de 
holon-blik met een hoger integratieniveau.Je begint je leven zonder een 
gevormd ik; in plaats daarvan zijn er allerlei gevoelens, behoeften en 
neigingen die zichzelf allemaal heel belangrijk vinden. En elke minuut een 
andere. Je moeder en later ook andere volwassenen spelen de rol van je ik 
voor jou en bepalen wat belangrijk is voor jou en in welke volgorde. 
Doordat zo een beeld van je ik wordt aangereikt, kun je op een bepaald 
moment jezelf zien als iets anders dan je meest onmiddellijke gevoelens, 
behoeften en neigingen, en integreer je die binnen dat idee van ‘ik’: je zelf en 
wat belangrijk is voor jou. Eerst komt dat nog ‘van buiten’ daarna wordt dat je 
superego, daarna wordt dit nog meer geïntegreerd als iets wat jij kiest, wilt en 
vindt, je eigen stuurmanschap. Ook individueel stuurmanschap is niet iets dat 
we zelf hebben uitgevonden, het wordt ons aangereikt in onze cultuur. 
Binnen dat ruimere idee van ‘ik’ kun je pas je verschillende behoeften en 
neigingen tegen elkaar afwegen en erover beslissen (bijvoorbeeld directe 
bevrediging opofferen om iets te bereiken wat voor je ‘ik’ van meer waarde is). 
Vanuit dit stuurmans-idee van ‘ik’ differentieer je je ook van de mening van 
anderen over wat goed voor jou zou zijn. 
Pas zo kun je überhaupt integer met waarden omgaan. Dat is een stap van 
een lichamelijk niveau van behoeften en neigingen met besturing van buiten 
af, naar een hoger integratieniveau, het idee van je ‘ik’. Hoewel ‘ik’ een idee in 
je geest is, is je geest met behulp daarvan in staat je neigingen en behoeften 
van je lichaam, en de meningen van anderen te organiseren in jouw 
persoonlijke keuzes. Om jouw eigen keuzes te kunnen maken denkt je ik zich 
ook los van zijn sociale omgeving; dat is nodig om niet met alles en iedereen 
mee te lopen. 
 
Een stap verder is dat je je met dit stuurmans-ik niet alleen de cultuur om je 
heen in je hebt opgenomen, maar je ook hebt gewaagd in culturen verder van 
huis, mensen en groepen die heel anders willen leven. Daar maak je kennis 
met het idee van jouw leven als een pad en jij raakt daarin geïnteresseerd. De 
mensen waartussen je opgroeide kunnen dat vreemd vinden, maar als 
stuurman-ik kan je je hiervan differentiëren. 
Het leven van je ik, waarin je wilt doen wat goed en fijn is voor jou, zie je nu 
binnen de context van dit idee van je pad. Net zoals je ik verder kan kijken den 
de neus van je neigingen lang is, kun je in het besef van je pad, verder kijken 
dan de belangen van je ‘ík’. Zo kun je blijven op de pijnlijke en lege plaatsen in 
je geest die je ‘ik’ altijd wil vermijden. Juist hierdoor ervaar je dat je geest 
ruimer is dan je ‘ik’, en het is dit ruimere besef van je geest dat het de moeite 
waard maakt dingen te doen die ‘ik’ eigenlijk niet wil. Je denkt nu niet als je 
‘ik’, maar als je pad, je Spirit- of verlichte aard. Ik vind dit erg waardevol en 
een grote verworvenheid. 
 
Op dezelfde manier kunnen we bewust nog een stap verder kijken naar een 
nog hoger integratieniveau; nu niet meer binnen het jezelf als individu, maar 
naar het holon waarbinnen padlopers verlicht kunnen leven. Het principe 
hierbij is dat je geest in staat is ruimer te denken dan wat jij nu ziet als je 
lichaam, en vervolgens in staat is vanuit die ruimere denkwijze, je lichaam 
binnen dat ruimere perspectief te organiseren. 
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Binnen ‘mijn pad’ is door de tweede studiediedag over de Sangha een 
herkenning ontstaan van de Sangha als de mogelijkheid van verlicht 
samenleven. Verlicht samenleven is wel een herkenning op mijn pad, maar 
het gaat verder dan mijn pad. Zoals mijn ‘ik’ een idee is in mijn geest dat 
verder gaat dan de behoeften van mijn lichaam en zoals mijn pad een idee is 
in mijn geest dat verder gaat dan de behoeften en belangen van mijn ‘ik’. Zo 
zie ik nu het idee van een verlichte gemeenschap als een idee in mijn geest 
dat verder gaat dan mijn ik en ‘mijn pad’. Net zoals mijn ik beslist over mijn 
behoeften, en zoals mijn pad beslist over de behoeften en belangen van mijn 
ik, zo kan het idee van verlicht samenleven, gaan beslissen over mij en mijn 
pad. 
Mijn ‘ik’ vindt dit een verontrustende ontwikkeling en tegelijk is die ook al 
gaande doordat ik het op mijn pad belangrijk vind om vrijwillig dingen te doen 
voor verlicht samenleven in de kring. Waarom doe ik dat? Omdat verlicht 
samenleven als idee is wakker geworden in mijn geest. En ook omdat ik zie 
dat mijn geest altijd ruimer is dan ‘hoe ik mijzelf denk’. Het is die zich steeds 
verder voor mij openende ruimte van de geest die mij aantrekt.  
 
Daarom denk ik dat ik nu in de Zijnskring het experiment kan aangaan van 
denken en kijken vanuit de Sangha, en van dááruit handelen, waarbij de 
inspiratiekring ons al is voorgegaan. Cruciaal hierbij is dat ik daarbij de 
Sangha niet tegenover en buiten mijzelf denk, maar dat ik in de Sangha ben, 
me door haar verlichte waarden laat inspireren en deze belichaam met haar 
koninklijke manieren, omdat de Sangha een grotere, ‘mij’ overstijgende, 
ruimte van mijn open geest is. 
 

*   *   *  
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12. Transcript 4e studiedag, 18 oktober 2014  

 Thema: Toetreding 

 
Inleiding  
door	Marianne	de	Soet	 
	
Ik	wil	jullie	graag	vertellen	wat	we	vandaag	gaan	doen	en	waarom.	Dit	is	de	
vierde	studiedag.	De	vorige	drie	studiedagen	gingen	elk	over	een	van	de	drie	
juwelen.	Het	thema	van	vandaag	is	de	voorbereiding	van	onze	keuze	voor	de	
Zijnskring.	Jullie	hebben	vooraf	twee	artikelen	gekregen.	 
Een	stuk	van	Hans,	dat	gaat	over	het	intrederitueel	en	wat	de	keuze	voor	het	
intreden	in	de	drie	juwelen	van	ons	vraagt,	wat	hij	daar	van	ons	verwacht.	
En	een	stuk	van	Daan.	Dat	gaat	over	de	relatie	tussen	Zijnsgeoriënteerde	
waarden	en	principes	en	regels	en	afspraken,	die	daarvan	zijn	af	te	leiden.	En	hoe	
belangrijk	onze	motivatie	is	om	onze	waarden	te	leven	en	ons	aan	die	regels	te	
houden.	 
Het	intreden	doen	we	in	de	drie	juwelen,	maar	Hans,	Annet	en	ik	dachten	dat	het	
een	goed	idee	was	om	dat	intreden	in	de	Zijnskring	vandaag	als	thema	te	nemen.	
Daarmee	borduren	we	ook	voort	op	de	tweede	studiedag,	waar	de	Kring	centraal	
stond.	We	hebben	daarin	onze	kostbaarheid	en	onze	koninklijke	vrijheid	kunnen	
ervaren.	 
De	studiedag	van	vandaag	bouwt	ook	voort	op	het	denkwerk	dat	in	de	
werkgroep	cultuur	heeft	plaatsgevonden.	Die	heeft	de	afgelopen	9	maanden	
bestaan.	En	daarin	is	onder	andere	nagedacht	over	het	belang	van	onze	
motivatie,	over	de	relatie	tussen	waarden,	principes	en	regels	en	over	wat	nu	
praktiseergroepen	wordt	genoemd.	En	de	voorbereidingsgroep	van	deze	dag	is	
daaruit	voort	gekomen,	ik	ben	daar	heel	blij	mee.	Ik	wil	graag	nog	even	in	
herinnering	brengen	waarom	een	kring	eigenlijk	zinvol	is.	Daarvoor	wil	ik	een	
stukje	voorlezen	uit	het	artikel	van	Hans,	waar	hij	dat	mooi	heeft	beschreven:	 
“De	kring	is	één	van	de	kostbare	en	onmisbare	juwelen,	naast	de	leraar	en	de	
leer.	Het	is	het	groepslichaam	van	de	gecommitteerde	studenten,	degenen	die	
verlichting	een	belangrijke	plaats	in	hun	leven	willen	geven	en	daarvoor	dit	pad,	
deze	leraar	en	deze	leer	kiezen.	 
De	drie	juwelen	(leraar,	leer	en	kring)	komen	alleen	in	relatie	met	elkaar	tot	
vorm.	Alleen	als	er	een	kring	is,	kan	de	leraar	zijn	leraarschap	uitoefenen.	Als	de	
kring	spiritueel	afgestemd	is,	kan	in	de	ontvankelijk	ruimte	inspiratie	incarneren	
en	iedere	participant	(inclusief	de	leraar)	op	een	hoger	trillingsniveau	brengen.	
In	deze	spirituele	communie	ontstolt	de	kring	van	een	psyche	gedomineerde,	
conventionele	groep	tot	een	spiritueel	lichaam.	Hieraan	deelnemen	is	een	
zegening	en	een	enorme	katalysator	van	en	steun	op	het	pad.”	 
Hier	doen	we	het	dus	allemaal	voor.	Dat	is	nogal	wat	en	daar	moeten	we	dus	
goed	over	nadenken,	zodat	we	voor	25	januari	een	weloverwogen	besluit	kunnen	
nemen.	Met	het	programma	van	vandaag	willen	we	dat	nadenken	faciliteren.	
Eerst	zullen	we	een	visualisatie	doen	waarin	we	onze	relatie	met	de	Zijnskring	
opnieuw	onderzoeken.	 
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Daarna	zullen	we	onze	motieven,	waarom	we	zouden	willen	intreden	in	de	
Zijnskring	of	juist	niet	willen	intreden,	verder	verkennen.	Het	lijkt	ons	namelijk	
belangrijk	dat	we	niet	alleen	onze	bewuste	maar	ook	onze	onbewuste	motieven	
leren	kennen.	
Hans	schrijft	daarover:	 
“Ik	heb	geleerd	van	mijn	omgang	met	de	inspiratiekring	dat	pre-ego	motieven	
ongemerkt	meeliften	met	oprechte	spirituele	motieven	en	dat	dat	schadelijk	kan	
zijn	(...)	Ik	ben	tot	de	conclusie	gekomen	dat	we	de	stabiliteit	van	onze	spirituele	
motivatie	vaak	overschatten	en	onze	symbiotische	en	narcistische	tendensen	
onderschatten.”	
Dit	is	dan	de	ochtend.	
De	middag	gaat	helemaal	over	beide	artikelen.	
Na	de	lunch	geeft	Daan	een	korte	toelichting	op	hoe	het	schrijven	van	zijn	artikel	
voor	hem	was.	Waarna	er	ruimte	is	voor	enkele	vragen	aan	hem.	Daarna	hebben	
we	Hans	gevraagd	of	hij	een	toelichting	wil	geven	op	zijn	artikel.	Er	is	ook	ruimte	
om	vragen	aan	hem	te	stellen.	
Wij	wensen	jullie	een	vruchtbare	dag	toe.		
 
Visualisatie Zijnskring 		
door	Annet	Postuma	 
	
Ik	zal	tijdens	de	visualisatie	een	aantal	aspecten	aan	je	voorleggen	die	je	kunt	
onderzoeken	en	volg	daarin	je	eigen	tempo.	Als	je	iets	mist	laat	je	dat	gewoon	
gebeuren.	Grote	delen	van	de	visualisatie	kennen	jullie	al	van	de	vorige	
studiedagen.	Kijk	of	je	het	toch	kunt	doen	alsof	je	het	voor	het	eerst	hoort,	dus	
vanuit	de	‘beginners	mind’.	Breng	je	armen	en	handen	in	sterpositie	en	je	
visualiseert	een	helder	licht	boven	je	hoofd,	een	licht	dat	doorstraalt	naar	je	hart	
en	dat	verbinding	maakt	met	elke	cel	in	jou.	
Dan	breng	je	langzaam	je	handen	en	je	armen	naar	beneden	en	terwijl	je	dat	doet	
stel	je	je	voor	dat	je	landt	in	het	huis	van	Zijn.	Stel	je	voor	dat	daar	een	ruimte	is,	
een	ruimte	van	de	Zijnskring,	een	kring	van	padlopers.	En	je	laat	een	beeld	
opkomen	van	deze	ruimte.	
	
Stel	je	voor	dat	jij	als	dagelijks	zelf	voor	die	ruimte	staat.	Leef	je	in	in	jouw	
dagelijkse	zelf.	Je	hebt	zo	de	tijd	om	als	dagelijks	zelf	(DZ)	jouw	verhouding	met	
de	ruimte	van	de	Zijnskring	te	onderzoeken.	Ga	ervan	uit	dat	je	vanuit	je	
dagelijkse	oriëntatie	allerlei	aannames,	beelden,	verwachtingen	hierover	hebt	en	
wees	bereid	om	die	onder	ogen	te	zien.	
	
We	onderzoeken	als	eerste	de	positieve	overdracht	van	jouw	DZ.	Je	staat	als	DZ	
voor	de	ruimte	van	Zijnskring.	Waarom	wil	je	er	graag	heen?	Hoe	denk	je	dat	die	
ruimte	jou	gaat	verrijken?	Wat	hoop	je	er	misschien	achter	te	kunnen	laten?	
Bijvoorbeeld	je	dagelijks	portie	chagrijn,	je	angst,	je	haat.	En	wat	van	jezelf	schuif	
je	mogelijk	naar	de	voorgrond	in	de	hoop	een	goede	padloper	te	zijn?	Of	om	
waardering	of	liefde	te	krijgen?	Wat	van	jou	moet	daarvoor	naar	de	achtergrond	
verdwijnen?	
	
Dan	onderzoeken	we	de	negatieve	overdracht	van	het	DZ.	Je	staat	nog	steeds	
voor	die	ruimte.	Wat	weerhoudt	jou	ervan	om	er	heen	te	gaan?	Wat	denk	je	daar	
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tegen	te	komen	dat	je	liever	vermijdt?	Wat	vrees	je	dat	je	kwijt	zult	raken	als	je	
er	naar	binnen	gaat?	En	wat	houd	je	van	jezelf	mogelijk	achter	uit	angst	om	geen	
goede	padloper	te	zijn,	om	afgewezen	te	worden?	
Beschouw	al	deze	gevoelens	als	aspecten	van	jezelf.	Probeer	ze	niet	weg	te	
maken	of	te	transformeren.	Neem	nu	alles	wat	je	gezien	hebt	in	je	handen	als	
kostbare	elementen	in	jou.	Ga	bij	jezelf	na	of	je	bereid	bent	om	je	hechting	eraan	
met	respect	los	te	laten.	Dus	ben	je	bereid	opnieuw	te	kijken	naar	de	ruimte	van	
de	Zijnskring,	zonder	je	gevoelens,	je	beelden,	de	ideeën	als	steunvlak	te	
gebruiken?	Ben	je	bereid	om	zonder	houvast	de	ruimte	van	de	Zijnskring	te	
betreden?	
	
Als	je	zover	bent	laat	je	alles	wat	je	in	handen	hebt	in	diepe	waardering	los.	Je	
geeft	alles	terug	aan	zichzelf.		
 
Stap	vervolgens	in	de	ruimte	van	de	Zijnskring	en	verken	de	ruimte	van	
binnenuit.	Proef	de	openheid	van	deze	ruimte	met	al	je	zintuigen.	Laat	je	raken	
door	de	atmosfeer,	de	energie	en	de	Zijnskwaliteiten	die	inherent	aanwezig	zijn	
in	deze	ruimte.	En	word	je	bewust	van	de	mede-padlopers	die	in	de	ruimte	
aanwezig	zijn.	Zie	ze	voor	je.	En	besef	dat	jij	zelf	onderdeel	bent	van	deze	ruimte	
van	de	Zijnskring.	Ervaar	de	diepe	verbinding	met	de	kring,	met	je	mede-
padlopers.	En	besef	dat	deze	verbinding	inherent	is,	al	gegeven.	Behalve	jij	en	de	
Zijnskring	is	er	nog	een	derde	en	dat	is	jullie	relatie,	die	en	kostbaarheid	van	
zichzelf	is.		
 
Laat	nu	een	symbool	van	deze	relatie	opkomen	en	zie	het	symbool	voor	je.	Welke	
sfeer	straalt	het	symbool	uit?	Welke	kleur	en	vorm	heeft	het?	Welke	kwaliteiten	
heeft	het?	Je	verplaatst	je	hele	gewicht	naar	het	symbool,	je	bent	het	symbool.	En	
dan	stel	je	je	voor	dat	jij	als	symbool	aanwezig	bent	in	de	Zijnskring.	En	stel	je	
vervolgens	voor	dat	je	zo	in	de	Zijnskring	staat.	Hoe	is	dat	voor	jou?	Welke	
kwaliteiten	worden	wakker	in	jou	en	komen	naar	de	voorgrond?	Belichaam	dat.	
Ervaar	het	zowel	fysiek	als	energetisch.		
 
En	wat	is	nu	jouw	motivatie	om	in	de	Zijnskring	te	zijn?	Hoe	ervaar	je	jezelf?	Hoe	
ervaar	je	de	kring?	Wat	is	nu	jouw	relatie	met	de	Zijnskring	en	je	mede-
padlopers?	Hoe	is	dat	bijvoorbeeld	anders	dan	de	relatie	die	je	met	de	kring	hebt	
vanuit	je	DZ?	Wat	wil	je	vanuit	hier	ten	diepste	leren	en	geven	in	de	relatie	met	
de	Zijnskring.		
 
Tot	slot:	wellicht	heb	je	ervaren	dat	het	symbool	vraagt	dat	je	zorg	hebt	voor	de	
relatie.	Hoe	zou	die	zorg	er	uit	kunnen	zien?	Wat	vraagt	dat	concreet	van	jou?	En	
waar	mag	jij	eventueel	op	aangesproken	worden?	
We	ronden	de	visualisatie	af	door	de	beelden	op	te	laten	lossen	in	de	ruimte.	 
 
Deelronde  
Ik	vond	het	een	heel	interessante	visualisatie,	dank	je	wel.	Ik	merk	een	soort	van	
felheid	bij	mezelf,	“wil	ik	hier	eigenlijk	wel	bij	horen”.	En	daarvoor	ben	ik	
natuurlijk	hier.	Dat	had	ik	niet	verwacht	eerlijk	gezegd.	Ik	vraag	me	af	of	het	wel	
zal	gaan	zoals	ik	dat	wil.	En	ik	merk	dan	tot	mijn	schaamte	ook	wel	een	beetje	
een	verheven	houding	die	makkelijk	is	vol	te	houden	als	ik	alleen	op	mijn	
kussentje	zit.	Dit	in	de	praktijk	vormgeven	is	nog	wel	een	uitdaging	denk	ik.	 
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Oké,	dank	je	wel.	 
	
Ja	verrassende	dingen.	Het	was	een	oefening	die	mij	heel	veel	energie	gaf	omdat	
ik	een	aantal	dingen	ook	echt	nu	eens	heel	helder	benoemd	heb.	Toen	ik	gisteren	
de	artikelen	las	dacht	ik:	het	is	wel	heel	veel	tekst,	het	gaat	op	mijn	werk	lijken,	
waar	ik	ook	zoveel	moet	lezen.	En	dan	merk	ik	dat	ik	hier	een	beeld	van	heb	dat	
we	hier	dan	zullen	zitten	met	allemaal	vriendelijke	hoogopgeleide	mensen,	die	
het	allemaal	prachtig	kunnen	zeggen,	heel	veel	verhalen.	De	zorg	die	ik	dan	heb	
is	dat	ik	de	‘echte’	Zijnsorientatie	daar	in	mis.	En	daar	reken	ik	mezelf	dan	ook	
toe.	Dan	denk	ik	dat	het	weer	een	hele	bak	energie	gaat	kosten	en	vraag	ik	me	af	
wat	het	uiteindelijk	oplevert.	En	waar	ik	uiteindelijk	op	uitkwam,	dat	is	dan	de	 
positieve	motivatie	die	ontstond,	dat	het	heel	interessant	is	om	te	bezien	of	ik	
daar	zelf	een	keer	de	breuk	kan	maken	en	om	niet	te	blijven	hangen	in	dat	beeld	
dat	ik	van	anderen	heb.	 
	
En	als	je	zegt:	“ik	mis	daar	de	echte	Zijnsorientatie”,	wat	bedoel	je	daar	mee?	 
	
Doel	van	de	oefening	was	om	het	ongecensureerd	te	doen,	om	ongecensureerd	
dingen	te	benoemen.	En	ik	vind	dat	je	er	binnen	de	Zijnsorientatie	heel	makkelijk	
langs	kunt	gaan.	Je	kunt	makkelijk	in	heel	mooie	verhalen	blijven	hangen,	zonder	
echt	een	stap	te	maken,	zonder	echt	iets	te	doen.	En	ik	merk	dat	ik	dat	beeld	heb	
van	veel	mede-padlopers.	En	ik	heb	dat	overigens	zelf	ook	in	redelijk	sterke	
mate.	En	dat	is	dan	dus	iets	dat	me	tegenhoudt.	Daarmee	gaat	het	ook	op	mijn	
werk	lijken.	Waar	ik	ook	veel	naar	mooie,	verheven	verhalen	moet	luisteren	die	
niet	altijd	ook	tot	iets	leiden.	Daar	zit	de	uitdaging,	om	daar	de	breuk	mee	te	
maken.		
 
Er	is	ook	een	vraag	hoe	dat	uitwerkt	op	het	symbool	als	je	deze	weerstand	houdt.	
Dat	hoef	je	nu	niet	te	vertellen	maar	daar	gaat	het	dus	over,	dat	is	de	uitdaging.	 
	
Het	symbool	vond	het	niet	zo	fijn,	kan	ik	je	zeggen	 
Bedankt	voor	de	oefening	en	de	visualisatie.	Het	was	inspirerend	om	te	doen.	
Wat	mij	wel	helder	werd	is	dat	er	voor	mij	verschil	is	dat	ik	mijn	Spirit-motivatie,	
mijn	vrije	aard	wil	leven	en	de	vraag	of	dat	aansluit	bij	mijn	motivatie	om	toe	
treden	tot	de	kring.	Of	anders	gezegd,	of	de	kring	daar	op	dit	moment	in	mijn	
leven,	met	alles	wat	ik	nog	meer	doe,	een	bijdrage	aan	levert	En	daar	ben	ik	nog	
niet	uit,	maar	dit	was	een	mooie	verkenning.	Het	riep	bij	mij	wel	de	vraag	op	of	je	
ook	participant	van	de	gemeenschap	bent	als	je,	zoals	ik,	op	allerlei	andere	
fronten	actief	bent	of	dat	je	dat	alleen	bent	als	je	lid	bent	van	de	Zijnskring?	 
Maar	goed,	die	vraag	hoeft	niet	nu	beantwoord	te	worden.	Oké,	dank	je	wel.	 
	
Ik	kwam	erachter	dat	als	ik	het	symbool	op	nummer	één	houd,	de	Zijnskring	een	
spirituele	werkruimte	wordt	waarin	ik	alles	wat	er	is	tegenkom.	Mijn	symbool	
was	een	spiegel.	Als	ik	in	mijn	DZ	zit	dan	zie	ik	heel	even	wat	er	is	en	dan	trek	ik	
er	snel	een	gordijntje	voor.	Dus	er	is	een	weten	en	ik	wil	het	niet	weten.	Want	als	
ik	het	wel	weet	dan	valt	mijn	oude	project	uit	handen	en	dan	sta	je	in	die	naakte	
open	ruimte.	En	ik	was	weer	enorm	verrast	door	de	enorme	vasthoudendheid	
die	daar	toch	telkens	weer	te	ontmoeten	is	 
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Ja	zo	gaat	dat	hè,	mooi.	 
	
Waarom	ik	niet	wil	heeft	te	maken	met	mijn	narcisme,	en	dat	hoor	ik	ook	terug	in	
mijn	omgeving.	Dat	is	beter	in	beeld	aan	het	komen.	De	reden	om	niet	toe	te	
treden	is	tegelijkertijd	ook	mijn	reden	geworden	om	wel	toe	te	treden.	Ik	ben	me	
ervan	bewust	dat	de	Zijnskring	een	enorm	mooie	veilig	onveilige	oefenplek	is	en	
de	uitnodiging	om	daar	met	die	narcistische	kanten	tevoorschijn	te	komen	heb	ik	
heel	goed	gehoord.	Ik	zie	daar	ook	enorm	veel	mogelijkheden	om	met	alles	te	
komen,	op	mijn	eigen	bordje.	En	dat	ik	van	mijn	mede-padgenoten	de	ruimte	 
krijg,	dat	neem	ik	aan,	om	dit	te	laten	zien	zonder	dat	ik	het	outact.	Ik	wil	niet	
voor	iedereen	praten,	maar	ik	denk	dat	veel	mensen	te	maken	krijgen	met	hun	
narcistische	kant	zodra	ze	denken	over	toetreding	tot	de	Zijnskring.	Dus	vandaar	
dat	ik	dit	even	wil	noemen.	Ik	word	er	enthousiast	van,	terwijl	ik	het	eerst	weg	
wilde	houden.	 
	
Ja,	je	spreekt	misschien	wel	namens	meer	mensen.	Het	is	misschien	ook	een	
prachtige	laatste	opmerking.	Dank	je	wel	allemaal.	 
 
Artikel: Waarden, principes, regels ‘The making of’ 	
Door	Daan	Goedhart	 
	
Toen	Iene	vorig	jaar	in	De	Poort	begon	over	het	maken	van	een	cultuur	en	regels	
voor	de	Zijnskring	was	ik	eerlijk	gezegd	helemaal	niet	enthousiast.	Ik	dacht:	ik	
ben	gemotiveerd	en	doe	mijn	best,	waarom	moeten	we	dan	nog	regels	hebben?	
Ik	was	ook	bang	dat	mijn	inspiratie	weggeregeld	zou	worden.	Maar	om	er	bij	te	
zijn	waar	over	die	cultuur	en	regels	werd	nagedacht	ben	ik	wel	in	de	werkgroep	
cultuur	gegaan.	Ik	wilde	er	in	elk	geval	mijn	vinger	op	houden.	Juist	omdat	mijn	
DZ	eigenlijk	helemaal	geen	fan	is	van	regels	en	ook	niet	op	zijn	gemak	is	in	
groepen	of	vergaderingen.	Dus	dat	was	even	slikken.	Toen	het	punt	van	principes	
en	regels	in	de	cultuurwerkgroep	aan	bod	kwam	meldde	ik	me	dan	ook	aan	om	
daarover	te	denken	in	een	subgroep	en	ik	schreef	een	stukje	over	motivatie.	Met	
het	idee	dat	je	mensen	zoals	ik	beter	kan	aanspreken	op	individuele	motivatie	
dan	op	regels.	En	hier	was	Iene	helemaal	niet	blij	mee.	Er	zijn	toch	algemene	
regels	nodig	en	zij	vroeg	zich	af	waarom	wij	helemaal	niets	hadden	gezegd	over	
de	waarden	van	Zijnsorientatie.	Daar	heb	ik	me	weer	door	laten	uitdagen.	Met	de	
input	van	onze	subgroep	over	waarden	schreef	ik	de	eerste	versie	van	het	artikel	
dat	jullie	hebben	ontvangen,	over	de	Zijnsgeoriënteerde	waarden	en	principes	en	
hoe	de	regels	daarmee	samenhangen.	Voor	mij	was	het	fijn	om	te	doen.	Ik	wil	
niet	zo	maar	regels	aannemen,	ik	wil	weten	waarom,	welke	waarden	daarmee	
gediend	zijn.	Ik	merkte	dat	deze	Zijnsgeoriënteerde	waarden	en	principes	mij	
motiveerden,	hier	voel	ik	mij	mee	verbonden,	hier	gaat	het	mij	om.	Daarna	kwam	
de	tweede	studiedag	over	de	sangha	waar	Marion	Beugels	de	Zijnskring	
benaderde	als	een	huis	van	Zijn,	waarin	iedereen	en	alles	wat	in	relatie	gebeurt	
kostbaar	is	en	waar	iedereen	koninklijke	vrijheid	belichaamt.	Daarmee	voelde	ik	
me	eindelijk	voor	het	eerst	thuis	in	de	sangha.		
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Kostbaarheid en koninkli jke vri jheid  
Vanuit	wederzijdse	kostbaarheid	en	koninklijke	vrijheid	kan	ook	ik	in	een	groep	
meedoen	zonder	dat	ik	eigenlijk	weg	wil.	Toen	zag	ik	ook	dat	je	als	sangha	samen	
kunt	oefenen	in	verlicht	te	leven.	En	daar	werd	ik	heel	blij	van.	Dit	kwam	ook	in	
het	artikel,	in	het	tweede	deel.	En	ik	ging	zien	dat	regels	echt	zin	kunnen	hebben	
als	ze	de	belichaming	zijn	van	kostbaarheid	en	koninklijke	vrijheid,	kostbare	en	
koninklijke	manieren.	Daarmee	was	een	eerdere	versie	van	mijn	stuk	klaar	en	
werd	mij	gevraagd	om	mee	te	doen	aan	het	voorbereiden	van	deze	dag.	En	dat	
heb	ik	dus	ook	gedaan.	We	waren	mooi	op	dreef	met	de	voorbereiding	van	deze	
dag,	toen	we	van	Hans	hoorden	dat	hij	onze	opzet	veel	te	individualistisch	vond	
en	ook	permissief	en	hij	gaf	aan	dat	we	nog	helemaal	niet	vanuit	het	perspectief	
van	de	sangha	als	holon	hadden	gekeken.	En	daarbij	zijn	regels,	zo	zei	hij,	nodig	
als	structuur	voor	dat	holon.	Oh	help	daar	ging	ik	weer.	Regels	en	dan	ook	nog	
holon	en	ik	ben	helemaal	niet	op	mijn	best	als	het	gaat	om	groeps-	en	 
holondenken.	Maar	ik	wilde	wel	met	Hans	bekijken	wat	we	met	mijn	tekst	
konden	doen,	want	een	deel	van	mijn	tekst	werd	nog	wel	als	waardevol	gezien.	 
 
De sangha als geheel  
In	een	gesprekje	tussendoor	met	Hans	zag	ik	dat	hij	kijkt	vanuit	de	sangha	als	
geheel.	Dat	kan	ik	me	ook	best	voorstellen	als	je	de	leraar	bent.	Ik	merkte	dat	ik	
de	sangha	bekeek	vanuit	mijn	pad	waar	ik	me	vooral	met	mezelf	bemoei	en	niet	
zo	erg	met	de	anderen	bezig	ben.	En	toen	ik	dat	verschil	opmerkte	viel	me	de	
volgende	ochtend	na	de	meditatie	ineens	in	hoe	ik	deel	4	kon	schrijven.	Ik	zag	dat	
ik	dan	net	zo’n	stap	kon	nemen	als	ik	eerder	had	genomen	van	mijn	‘ik’	naar	mijn	
‘pad’.	Vroeger	dacht	ik	altijd	vanuit	mijn	ik	en	de	laatste	jaren	denk	ik	ook	vanuit	
mijn	pad,	dus	dat	kan.	Nu	zie	ik	dat	ik	nog	zo’n	stap	kan	zetten	en	wel	vanuit	mijn	
pad	naar	de	sangha.	De	volgende	zin	wordt	heel	moeilijk	om	uit	te	spreken,	maar	
ik	doe	het	toch.	“Een	verlichte	sangha	mag	het	leidende	principe	in	mijn	geest	
zijn”.	Help!	Ik	vind	dat	doodeng,	maar	realiseer	me	dat	het	kan	binnen	de	
openheid	van	mijn	geest.	En	het	is	de	openheid	van	mijn	geest	die	mij	steeds	
verder	lokt	uit	de	kleinheid	van	mijn	teruggetrokken-ik-positie.	 
Dus	dit	is	hoe	dit	stuk	tot	stand	is	gekomen	en	achteraf	vind	ik	het	grappig	dat	
juist	het	noemen	van	regels	mij	zover	heeft	gebracht	dat	ik	steeds	beter	ben	gaan	
begrijpen	waar	het	over	gaat.	Zo	verging	dat	mij.	Ik	ben	blij	dat	ik	de	gelegenheid	
heb	gehad	om	dit	op	deze	manier	te	herkauwen	en	te	verteren,	want	nou	snap	ik	
het	eindelijk.	En	ik	ben	ook	benieuwd	hoe	mijn	onderzoek	bij	jullie	is	
aangekomen,	dus	het	is	tijd	voor	vragen.	 
 
Vragen  
Prachtig	hoe	je	de	ontwikkeling	beschrijft.	Heel	helder	en	ontroerend.	Dank	je	
wel.	Helpt	het	jou	om	er	op	deze	manier	naar	te	kijken?	 
	
Ik	vond	het	fascinerend	hoe	jij	dat	beschrijft.	Ik	ben	juist	erg	geneigd	om	vanuit	
het	geheel	te	kijken.	Maar	zo	kan	het	dus	ook.	Ik	vond	het	leerzaam	en	
verhelderend.	 
	
Dank	je	wel.	En	jij	zat	niet	met	dat	probleem	dat	ik	schetste?	 
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Wat	ik	juist	in	mijn	ontwikkeling	heb	moeten	leren	heeft	Hans	mij	jaren	geleden	
aangereikt.	Ik	zit	dus	makkelijk	in	ruimte	en	moet	dus	leren	om	mijn	vorm	te	
geven.	En	ik	gebruikte	de	ruimte	vaak	om	mijn	vorm	niet	te	laten	zien.	En	jij	start	
bij	de	vorm,	bij	je	eigen	vorm	en	zo	steeds	meer	richting	ruimte.	Het	is	een	
andere	route.	En	dat	vond	ik	ontroerend.		
 
Dank	je	wel	voor	je	verhaal	en	je	stuk.	Ik	werd	er	eigenlijk	door	in	verwarring	
gebracht.	Dat	zat	bij	de	waarden;	openheid,	heelheid	en	vrijheid.	Als	dat	de	
waarden	van	Zijnsoriëntatie	zijn	dan	heb	ik	die	niet.	Maar	ik	heb	wel	degelijk	
waarden.	Mijn	persoonlijke	waarden	zijn	wijsheid,	medeleven.	En	dan	vraag	ik	
me	af	hoe	dat	zit,	past	dat	dan	niet.	En	daar	kom	misschien	ook	niet	uit	en	dat	
hoeft	ook	niet	perse.		
 
Het	gaat	eigenlijk	om	meta-waarden.	Andere	zaken	kunnen	daar	onder	vallen.	
Het	zijn	dan	overstijgende	waarden.	 
	
Ik	vond	jouw	tekst	van	een	hoog	niveau	maar	om	het	in	zo’n	korte	tijd	tot	mij	te	
nemen	was	niet	haalbaar.	Dan	blijf	ik	bij	een	bepaald	woord	en	daar	kan	ik	zo	
een	half	uur	over	mediteren,	zodat	het	langzaam	neerdaalt.	Zodat	het	in	mijn	hart	
sijpelt	en	niet	alleen	ergens	in	mijn	hoofd	zit.	Daar	is	veel	meer	tijd	voor	nodig	
vind	ik.		
 
Je	hebt	nog	25	jaar	de	tijd.		
 
Ja,	ja,	tot	je	een	besluit	neemt	bedoel	je.	Ik	dacht	al,	ik	heb	maanden	nodig	en	dat	
klopt	dan	ook.		
 
Het	wordt	wel	vaker	gezegd	dat	ik	een	beetje	gecondenseerd	schrijf	en	dat	is	ook	
wel	zo.	En	als	uitdaging	zou	je	kunnen	kijken	naar	het	overzicht.	Want	als	je	het	
echt	per	woord	bekijkt	dan	mis	je	het	overzicht	en	wat	ik	geprobeerd	heb	om	
juist	dat	overzicht	te	schetsen.	Dus	misschien	kun	je	kijken	wat	er	gebeurt	als	je	
bij	dat	overzicht	blijft.	Zonder	dat	alle	details	duidelijk	zijn,	de	samenhang	
bekijken.		
 
Ik	ben	benieuwd	want	dat	heb	ik	ook	wel	geprobeerd.	En	dan	was	ik	de	ene	keer	
het	overzicht	kwijt	en	een	andere	keer	juist	het	meer	gedetailleerde.	 
Het	is	ook	een	beetje	abstracte	tekst	en	het	is	ook	een	kunst	om	daar	bij	te	blijven	
als	je	dat	niet	helemaal	gewend	bent,	of	anders	gewend	bent	te	lezen.	 
Het	is	niet	nodig	dat	een	mens	dat	behappen	kan	in	twee	weken.	
	
Het	gaat	niet	sneller	dan	het	gaat.	Maar	zoals	ik	het	net	vertel,	kon	je	dat	volgen?	 
Ja,	heel	goed.		
 
Het	was	wel	grappig	want	toen	ik	aan	je	tekst	begon	had	ik	zo	iets	van	‘o	jee,	
regels’.	En	ik	had	precies	wat	jij	ook	zojuist	beschreef.	Nu	ik	jouw	toelichting	
gehoord	heb	snap	ik	toch	waarom	ik	zo	kon	mee	resoneren	met	de	tekst	toen	ik	
hem	las.	Daar	was	ik	eigenlijk	zelf	verbaasd	over,	maar	nu	ik	jouw	worsteling	met	
de	materie	gehoord	heb,	dan	begrijp	het	beter.		
 
Dan	heb	ik	voor	jou	geworsteld.	
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Je	hebt	voor	mij	geworsteld.	Dank	je	wel	daarvoor	en	heel	herkenbaar.		
 
Hoe	helpt	jou	dit.	Maakt	dit	voor	jou	ook	de	overweging	voor	het	intreden	
makkelijker?	Hoe	werkt	dat	voor	jou?		
 
Het	gaf	ruimte.	Regels	ervaar	ik	meestal	als	iets	dat	eerder	dicht	maakt	dan	open.	
(onverstaanbaar)	En	dat	gaf	mij	het	gevoel,	ik	kan	hier	wel	in	mee.	Dus	dat	was	
eigenlijk	het	belangrijkste	effect.		
 
Fijn.	Dank	je.	Daar	was	het	voor	bedoeld.	 
 
Ook	op	mij	heeft	het	een	inspirerende	uitwerking	gehad.	Voor	mij	werkte	het	
schema	dat	je	had	opgenomen	het	beste.	Het	gaf	inzicht	in	de	samenhang	tussen	
de	metawaarden	en	hoe	wij	daar	vanuit	de	Zijnsgeoriënteerde	optiek	mee	
omgaan	en	hoe	we	dat	kunnen	praktiseren.	Dat	was	voor	mij	erg	verhelderend,	
ondersteunend.	Ik	kan	het	ook	herkennen.	Maar	hier	geef	jij	er	woorden	aan	en	
dat	vond	ik	erg	fijn.		
 
Dank	je.	Heeft	het	het	voor	jou	ook	makkelijker	gemaakt	om	na	te	denken	over	de	
regels?		
 
Dat	vind	ik	een	moeilijke	vraag	als	je	dat	zo	formuleert.	Ik	denk	niet	dat	het	heel	
bewust	is	geweest.	Maar	ik	moet	je	eerlijk	zeggen	dat	ik	de	regels,	ook	wat	Hans	
van	ons	vraagt	in	zijn	stuk,	vanzelfsprekend	vind.	Als	je	ja	zegt	tegen	de	kring,	
dan	leef	je	de	regels	vanuit	je	hart	zonder	dat	dat	beleefd	wordt	als	een	regel	die	
is	opgelegd.	Maar	meer	een	vorm	van	beschaafdheid	van	hoe	er	mee	om	te	gaan.	 
Ja,	mooi.	Dank	je.		
 
Ik	heb	een	aantal	versies	mogen	lezen	en	het	proces	dus	kunnen	volgen.	Ik	heb	
niks	tegen	regels,	maar	het	kan	ook	weer	vorm	van	houvast	worden.	Voor	mij	
was	het	mooie	van	jouw	stuk	om	weer	even	de	stap	terug	te	zetten.	Regels	zijn	
mooi	en	zijn	handig,	maar	daaronder	zit	je	motivatie.	En	vanuit	motivatie	dat	ik	
liefdevol	of	verlicht	wil	leven,	kan	ik	ook	veel	meer	compassie	hebben	voor	
mezelf	en	anderen	die	zich	net	even	niet	aan	die	regel	(lijken	te)	houden.	En	dan	
weet	ik	niet	zeker	of	ik	ook	in	staat	ben	om	ze	daar	liefdevol	op	aan	te	spreken	
maar	ik	voel	wel	de	uitdaging	in	mijzelf	om	dit	te	gaan	oefenen.	Om	uit	te	vinden	
wat	er	gebeurt	als	iemand	zich	niet	aan	de	code	houdt.	Dat	is	vooral	bij	mij	
wakker	geworden	door	jouw	stuk.	Daar	wil	ik	je	voor	bedanken.		
 
Wat	ik	er	uit	oppik	is	dat	het	omgaan	met	regels	liefdevol	kan.		
 
Ja,	dat	is	in	elk	geval	mijn	intentie.	Of	ik	dat	in	de	praktijk	helemaal	zo	neer	kan	
zetten	weet	ik	nog	niet.		
 
Maar	je	ziet	de	kans	als	het	ware?		
 
Ja,	dat	je	juist	in	de	sangha	met	elkaar	kan	oefenen.	Dat	je	wel	een	uitglijer	mag	
maken	zonder	dat	het	je	gelijk	je	kop	kost.		
 
Ja	oké,	dank	je.		
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De	eerste	keer	dat	Daan	dit	stuk	stuurde	heb	ik	volgens	mij	heel	snel	gezegd	dat	
ik	er	heel	blij	mee	was.	Omdat	het	naar	mijn	smaak	de	eerste	poging	was	om	de	
uitgangspunten	en	inspiratie	van	Zijnsoriëntatie,	en	de	waarden,	principes	en	de	
regels	in	één	lijn	te	zetten	en	daar	studie	over	te	doen.	En	te	kijken	of	dat	wringt	
of	niet	en	hoe	je	het	kunt	begrijpen.	Ik	vind	het	ongelooflijk	waardevol	dat	jij	de	
moeite	hebt	gedaan	om	daar	je	hersens	over	te	kraken	om	te	kijken	of	je	tot	een	
soort	overzicht	kon	komen.	Ik	ben	je	daar	gewoon	dankbaar	voor.	Het	is	mooi	
werk,	belangrijk	werk.	Chapeau!	 
	
Dank	je	wel.	Mijn	hersens	kraken	ook	graag	dus	dat	is	het	werk	dat	ik	graag	doe.	
(applaus)		
 
Daan,	dit	geeft	wel	aan	hoe	blij	we	zijn	met	je	bijdrage.	En	dan	geef	ik	het	woord	
graag	aan	Hans.		
 
Introductie over het intrederitueel  
Door	Hans	Knibbe		
 
Lieve	mensen,	fijn	dat	jullie	hier	zijn.	Ik	stel	voor	dat	we	nu	gaan	kijken	naar	het	
stuk	dat	ik	over	het	intrederitueel	heb	geschreven.	Het	is	ongeveer	zo	uitgebreid	
als	de	Heidelbergse	catechismus	geloof	ik.	Je	kunt	er	maanden	mee	toe,	maar	we	
gaan	dat	in	anderhalf	uur	bespreken.	Net	als	in	het	stuk	van	Daan	zitten	er	heel	
veel	lagen	in.	En	we	kunnen	het	hier	maar	oppervlakkig	aanraken.	Ik	heb	mijn	
best	gedaan	om	zoveel	mogelijk	helderheid	te	scheppen	over	wat	ik	denk	dat	een	
goede	kring	zou	kunnen	zijn.	Puttend	uit	de	ervaring	met	de	inspiratiekring,	uit	
de	knowhow	die	in	de	overgangscommissie	zat,	uit	mijn	eigen	proces	van	
helderheid.	Daar	is	dit	uitgekomen.	Ik	wil	zoveel	mogelijk	plenair	doen,	dus	het	
er	gewoon	met	elkaar	over	hebben.	Wat	de	één	vraagt	is	ook	belangrijk	voor	de	
ander.	Maar	ik	stel	voor	dat	jullie	eerst	in	kleinere	groepjes	je	vragen	scherp	
stellen.	Wat	wil	je	weten,	wat	is	onduidelijk,	waar	zou	je	het	over	willen	hebben?	
Dan	komen	we	bij	elkaar	en	bespreken	we	wat	in	de	groepjes	is	overgebleven	zo	
goed	mogelijk	‘en	groupe’.		
 
Vragen en antwoorden over het intrederitueel  
Zijn	er	vragen,	opmerkingen,	bevindingen?		
 
Het	is	een	niet	geringe	vraag	die	bij	ons	opkwam	en	ik	stel	hem	even	in	de	
hypothetische	vorm.	En	dus	ook	ongenuanceerd.	Jouw	stuk	verdient	allerlei	
complimenten,	maar	dat	laat	ik	even	achterwege	want	zo	kennen	we	je	wel.	Het	
is	een	erg	goed	stuk	waarin	je	heel	krachtig	neerzet	wat	je	voor	ogen	hebt	en	dat	
komt	ook	heel	helder	over.	Maar	stel	nou	eens	dat	de	eisen	die	je	stelt	aan	de	
deelnemers	aan	de	toekomstige	kring	zo	hoog	zijn	dat	meer	dan	de	helft	van	de	
aanwezigen	hier	afvalt.	Dan	is	er	dus	kennelijk	iets	aan	de	hand.	Dan	kun	je	twee	
kanten	op,	en	je	kunt	misschien	nog	wel	veel	meer	kanten	op.	Dit	is	voor	een	
aantal	mensen	een	puzzel	waarmee	ze	rondlopen.	Bijvoorbeeld	als	ik	er	nou	niet	
in	slaag	om	drie	kwartier	per	dag	te	mediteren,	het	lukt	me	niet	en	ik	wil	het	ook	
eigenlijk	niet,	wat	is	er	dan	aan	de	hand?		
 
Ik	vind	de	vraag	niet	helemaal	helder	omdat	je	het	over	andere	mensen	hebt.	Het	
is	beter	om	het	over	jezelf	te	hebben.	Dat	is	niet	tegen	jou	persoonlijk	gericht	
maar	in	het	algemeen.	Voor	mij	is	het	heel	helder	dat	er	verschillende	manieren	
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zijn	om	te	kunnen	participeren	aan	mijn	retraites.	Namelijk	als	lid	van	de	kring	of	
als	degene	die	wil	deelnemen	maar	zonder	zich	te	verbinden	aan	de	kring.	De	
consequentie	voor	degene	die	bijvoorbeeld	maar	30	minuten	per	dag	wil	
mediteren	is	dat	hij	of	zij	niet	kan	deelnemen	aan	de	kring	maar	wel	aan	de	
retraites.	 
	
Dat	is	een	helder	antwoord	
	
Wat	mij	betreft	hoef	ik	niet	iedereen	binnen	boord	te	houden.	Dit	doe	je	graag	of	
niet.		
Maar	laat	ik	het	dan	iets	persoonlijker	maken.	Wat	mij	betreft	neem	ik	graag	deel	
aan	een	kring	die	niet	alleen	levendig	is	en	inspirerend,	maar	die	ook	een	beetje	
omvang,	een	beetje	body	heeft.		
 
Nou	dat	zit	er	misschien	niet	in.	Ik	denk	dat	er	een	grote	gemeenschap	is	van	
mensen	die	door	Zijnsoriëntatie	geïnspireerd	is.	En	dat	er	een	kleine	kring	is	die	
het	echt	als	pad	wil	lopen.	Such	is	reality.	Ik	heb	liever	dat	dat	helder	is	dan	dat	je	
mensen	hebt	die	eigenlijk	niet	helemaal	zeker	zijn	of	ze	het	willen,	zich	erin	
persen	want	het	is	zo	fijn	om	ergens	bij	te	horen	en	dan	toch	de	zaak	gaan	
bezwaren.	Dus	ik	denk	dat	het	veel	helderder	is	om	te	zeggen:	‘graag	of	niet’.	Als	
dit	je	aanspreekt	dan	committeer	je	je,	dan	ben	je	gebonden.	Dan	kun	je	niet	
meer	net	doen	alsof	het	niet	zo	is.	Dat	is	griezelig,	eng.	Tegelijkertijd	is	het	ook	
realistisch,	dat	probeerde	ik	ook	te	zeggen.	Want	door	net	te	doen	alsof	dit	niet	
speelt,	verlaag	je	je	optiek.	Want	er	zijn	altijd	regels	en	je	bent	altijd	lid	van	een	
groep.	Dus	laten	we	dan	liever	helder	zijn	over	wat	de	regels	zijn	als	je	hier	bij	
wilt	horen.		
 
Dan	kun	je	ook	goede	onderscheidingen	maken.	Dan	beslis	je	of	het	passend	voor	
je	is.	Dan	hoor	je	bij	een	kleine,	intieme	groep	die	met	de	frictie	en	het	
ongenoegen	dat	het	bij	tijd	en	wijle	oproept	omgaat	maar	die	dat	wrijvingsproces	
ziet	als	integraal	onderdeel	van	het	pad.	Je	optiek	moet	behoorlijk	hoog	zijn	als	je	
dat	ongenoegen	positief	wil	bezien.	Want	op	een	iets	lager	niveau	is	het	alleen	
maar	vervelend.	Voor	een	aantal	mensen	is	het	wel	daadwerkelijk	interessant	en	
die	gaan	in	de	kring	zitten.		
 
Maar	dan	komt	dus	ook	dat	model	met	de	concentrische	kringen	om	de	hoek	
kijken.	Ik	zou	dat	in	elk	geval	verhelderend	vinden,	als	die	kringen	wat	verder	
worden	uitgewerkt	en	verduidelijkt.	Zodat	je	kunt	bezien	in	welke	kring	je	je	
bevindt.	Ik	denk	dat	dat	de	moeite	waard	is.		
 
Dat	zou	kunnen.	In	ieder	geval	vind	ik,	om	op	het	eerste	punt	terug	te	komen,	dat	
de	kring	niet	moet	proberen	om	mensen	binnen	boord	te	houden.	Juist	niet.	Als	
je	aan	de	kring	deelneemt	moet	je	dat	op	volwassen	benen	doen.	Je	neemt	de	
moeilijkheden	die	daarmee	gepaard	gaan	op	je	eigen	bord.	Als	je	de	kring	als	een	
soort	van	autoriteit	benadert	en	vraagt	of	de	kring	je	kan	helpen	omdat	het	best	
moeilijk	voor	je	is,	of	je	doet	het	maar	voor	driekwart	en	vraagt:	mag	ik	er	dan	
toch	bij	horen?	Dat	zijn	kinderlijke	relaties.	En	dat	wil	ik	niet	meer.	Je	komt	er	
dan	niet	in.		
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De	school	heeft	allerlei	leerruimtes	en	veel	leerruimtes	zijn	accomoderend	naar	
dat	in	jou	wat	nog	niet	volgroeid	is	en	geeft	daar	een	soort	liefdevol	en	niet	al	te	
claimend	klimaat	naar	zodat	het	zich	kan	uitvouwen.	Niet	de	kring,	de	kring	biedt	
jou	geen	enkele	accommodatie.	De	kring	staat	het	liefst	helemaal	los	van	de	
psychologische	accomoderende	atmosfeer	in	die	andere	leerruimtes	zijn.	
Eigenlijk	zou	de	kring	op	een	bepaalde	manier	los	moeten	zijn	van	de	school.	Je	
zou	ook	kunnen	zeggen	dat	de	school	zich	langzaam	moet	voegen	in	de	
atmosfeer	van	de	kring,	dat	zou	waarschijnlijk	ook	heel	erg	goed	zijn.	De	kring	
steunt	jou	niet,	de	kring	is	er	niet	voor	jouw	psychologische	volwassenwording.	
De	kring	maakt	het	je	moeilijk.		
 
Ik	vind	dat	nog	al	een	krasse	uitspraak	omdat	in	de	inspiratiekring	de	
mogelijkheid	bestond	om	met	elkaar	in	gesprek	te	zijn.	Er	werd	naar	elkaar	
geluisterd	en	geprobeerd	elkaar	te	begrijpen.	Dat	is	ook	een	vorm	van	
psychologische	ondersteuning.	Dat	was	in	mijn	ogen	uitermate	waardevol	en	dat	
zal	in	de	nieuwe	kring	ook	een	rol	gaan	spelen.		
 
Dat	wel,	maar	de	participatie	aan	de	kring	moet	op	volwassen	benen	gebeuren.	
Als	je	op	die	benen	binnen	bent	kunnen	van	alles	met	elkaar	doen.	Dan	is	er	
ruimte	voor	alle	aspecten	van	jou.	Maar	de	relatie	moet	gebaseerd	zijn	op	een	
volwassen	ego-niveau.	Dat	betekent	dat	je	geen	ondersteuning	moet	willen	
halen.	Dan	gaat	het	pre-ego	domineren.	Als	je	op	een	volwassen	ego	manier	aan	
elkaar	relateert	kun	je	heel	veel	voor	elkaar	betekenen.	Dan	kun	je	een	rijke	
omgeving	voor	elkaar	creëren.	Dan	kan	er	van	alles	plaatsvinden.	Maar	het	
binnenstappen	en	participeren	moet	op	eigen	benen	plaats	vinden.	Ik	weet	dat	
de	overgangscommissie	het	heel	belangrijk	vindt	om	voor	het	omgaan	met	pre-
ego	stuff	plekken	te	ontwikkelen	waar	dat	kan	worden	aangekeken.	Het	is	dus	
niet	een	taboe	op	pre-ego,	het	gaat	over	wat	voor	soort	commitment	heb	je	naar	
elkaar.	Wat	is	de	basis	van	ons	samenzijn.		
 
En	daarmee	neem	je	juist	verantwoordelijkheid	voor	je	pre-ego	stuken.	Dan	doet	
het	niet	stiekem	mee.	Je	brengt	ze	in	en	je	gaat	er	mee	aan	het	werk.	Dan	kan	je	
elkaar	recht	aan	blijven	kijken.		
 
Ja,	dat	is	ook	mijn	model.	Het	is	geen	veroordeling	van	pre-ego.	Ik	heb	ook	al	die	
stukken	geschreven,	juist	om	te	laten	zien	dat	het	altijd	meespeelt.	En	dat	een	
van	de	grootste	gevaren	is	dat	je	denkt	dat	ze	niet	meespelen.	Dus	ik	vind	niet	dat	
we	allemaal	ons	onderlijf	weg	moeten	doen	en	met	ons	halleluja	bovenlijf	de	
kring	gaan	vormen.	Dat	is	het	niet.	Maar	wat	daar	tussen	zit	is	jouw	vermogen	
om	te	zien	wat	de	realiteit	van	de	situatie	is,	de	realiteit	van	onze	samenwerking,	
en	wat	dat	nodig	heeft	en	daarvoor	te	kiezen.		
 
Wat	je	zult	merken	is	dat	naarmate	je	je	meer	bewust	wordt	van	hoe	het	
werkelijk	is	en	niet	wat	je	plaatjes	erop	zijn,	hoe	minder	overdracht	er	zal	zijn.	
Als	je	beseft	dat	je	onderdeel	bent	van	de	kring	en	dat	de	kring	jouw	volwassen	
participatie	nodig	heeft,	dan	onttrekt	die	realisatie	op	zich	al	heel	veel	energie	
aan	de	pre-ego	wensen.	Die	worden	als	het	ware	hervormd,	gesublimeerd	in	die	
positie.	Dat	is	de	weg,	dat	moet	verstevigd	worden.		
 
Ik	ben	heel	blij	met	appèl	dat	je	doet	vanuit	je	stuk.	Ik	heb	niks	tegen	een	groep,	
maar	ik	hou	altijd	een	achterdeurtje	openhoud,	ik	doe	toch	wat	ik	zelf	wil.	Het	
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maakte	bij	mij	wakker	dat	dat	achterdeurtje	niet	de	bedoeling	is.	En	tegelijkertijd	
word	ik	daar	ook	blij	van.	Het	doet	werkelijk	een	appèl	op	mij	om	alles	mee	te	
nemen.	Dus	ook	mijn	angst	dat	de	groep	gaat	bepalen	wat	ik	moet	doen.	Dat	die	
angst	ook	gewoon	mee	mag	doen	en	dat	ik	daar	tegelijkertijd	verantwoordelijk	
voor	neem,	want	het	is	mijn	angst	en	ik	ben	veel	ruimer	dan	dat.		
 
Mooi,	helder.	En	zo	wordt	het	een	heel	vruchtbare	situatie.	Ik	heb	geleerd	dat	
geïnspireerd	bij	elkaar	zijn	niet	voldoende	is	om	het	pad	te	laten	slagen.	Als	je	
een	gevoelig	wezen	bent,	en	dat	zijn	jullie	allemaal,	dan	is	het	niet	zo	moeilijk	om	
mee	te	resoneren	met	inspiratie.	En	dat	kan	je	een	beetje	een	vals	gevoel	geven	
dat	je	die	inspiratie	ook	daadwerkelijk	kan	dragen	en	belichamen.	Mijn	conclusie	
is	dat	je	de	inspiratie	alleen	maar	echt	kan	dragen	en	belichamen	als	je	zelf	de	
positie	inneemt	van	cultuurdrager,	als	drager	van	die	inspiratie.	Dus	niet	als	
participant,	niet	als	consument,	niet	als	iemand	die	af	en	toe	op	bezoek	komt	en	
daar	wat	aan	mee	beleeft.	Maar	iemand	die	zich	mede-	verantwoordelijk	gaat	
voelen	voor	wat	daar	gebeurt.	En	die	dus	ook	beseft	dat	wat	daar	gebeurt	
afhankelijk	is	van	hoe	jij	daar	inzit.	Hoe	dat	hele	holon,	inclusief	ik	zelf,	jou	nodig	
heeft	om	dit	te	laten	gebeuren.	Dat	is	echt	zicht,	dat	is	ook	volwassenheid.	En	op	
het	moment	dat	je	je	dat	realiseert	krijg	je	een	totaal	andere	relatie	met	de	hele	
situatie.	Dan	is	het	niet	meer	een	relatie	die	jou	dicteert,	maar	ben	je	participant	
aan	een	creatief	en	spiritueel	gebeuren.	Als	je	je	die	houding	eigen	kunt	maken	
ben	je	een	cultuurdrager.	Dan	is	het	zinvol	om	je	aan	elkaar	te	committeren	om	
dat	te	beoefenen.		
 
Ik	vind	dat	er	een	intrigerende	paradox	in	zit.	We	zijn	bij	elkaar	om	te	doorzien	
dat	onze	psyche	een	illusie	is	en	tegelijkertijd	moet	onze	psyche	goed	ontwikkeld	
zijn	om	überhaupt	in	de	kring	te	kunnen	zijn.		
 
Ik	denk	dat	ik	altijd	gezegd	heb	dat	egofuncties	niet	per	se	door	een	illusie	
aangestuurd	hoeven	te	worden.	Ook	in	derde	perspectief	retraites	merk	je	dat	je	
je	nog	steeds	kunt	concentreren,	je	tanden	kunt	poetsen,	kunt	luisteren,	
reageren.	Alle	egofuncties	zijn	gewoon	intact.	Ze	moeten	ook	getraind	worden	
om	het	goede	vehikel	te	scheppen	voor	de	ruimte	van	je	geest.	Dat	is	ook	een	van	
de	axioma’s	van	het	hele	pad.	Dat	is	niet	iets	nieuws.		
 
Dat	is	helder.	Ik	vraag	mij	wel	af,	als	ik	terugkijk	naar	de	inspiratiekring,	of	we	
staande	kunnen	houden	dat	we	daar	dachten	‘kom	maar	binnen	met	al	je	pre	ego	
gedoe	want	daar	zijn	we	een	bedje	voor’.	Dus	ik	vraag	me	af	wat	er	nu	anders	is	
en	meer	nog,	wat	maakt	dat	het	nu	dan	wel	gaat	werken.		
 
Ik	weet	niet	of	het	gaat	werken.	We	doen	ons	best.	Ik	geef	in	het	stuk	een	aantal	
maatregelen	die	we	genomen	hebben	om	de	kans	dat	het	gaat	werken	te	
vergroten.		
 
Dat	snap	ik.	En	toch	blijf	ik	me	afvragen	wat	hier	nou	zo	anders	aan	is	dat	we	niet	
in	dezelfde	valkuilen	zouden	stappen.		
 
Daar	gaat	het	stuk	grotendeels	over.	
	
Ik	heb	het	stuk	gelezen	en	daarmee	is	het	voor	mij	niet	heel	nieuw	of	anders.		
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Misschien	heb	jij	er	geen	vertrouwen	in,	dat	kan.	Maar	wij	hebben	ons	best	
gedaan	om,	vanuit	wat	niet	goed	ging	in	de	inspiratiekring,	het	beter	aan	te	
pakken.	Daar	is	dit	uitgekomen.		
 
Dat	is	me	helder	en	tegelijkertijd	denk	ik	al	die	afspraken	hadden	we	in	de	
inspiratiekring	ook.		
 
Misschien	is	het	een	herhaling	van	zetten	maar	dat	denk	ik	zelf	niet.	Ik	heb	de	
indruk	dat	er	veel	meer	bewustzijn	is,	ook	door	de	studiedagen,	van	welke	
niveaus	er	allemaal	een	rol	spelen,	met	name	de	afdekking	van	de	pre-ego	laag	en	
de	narcistische	verhoging	die	makkelijk	ontstaat	als	je	je	verbindt	met	iets	
hoogstaands.	Ik	denk	dat	dat	allemaal	veel	beter	in	beeld	is	en	dat	er	hierdoor,	
hoop	ik,	een	meer	realistische	basis	is	om	bij	elkaar	zijn.		
 
Dank	je	wel,	helder.		
 
Ik	heb	een	vraag	bij	bladzijde	7,	voor	wie	is	de	Zijnskring	niet	geschikt	is	en	dan	
de	eerste	regel:	‘als	je	merkt	dat	je	weerstand	hebt	tegen	regels	of	ergens	bij	
horen’.	Ik	kan	dat	goed	voelen.	In	de	oefening	die	we	vanochtend	deden	merkte	
ik	dat	als	ik	vanuit	mijn	hoogste	motivatie,	vanuit	het	symbool	kijk,	dat	het	
symbool	dan	zegt	“kom	er	maar	mee,	maar	blijf	wel	in	de	hoogste	motivatie”.	Dus	
je	voelt	de	weerstand,	en	dan	wat	doe	je	dan,	ik	denk	dat	het	daar	om	gaat.		
 
Als	jij	het	zo	voorleest	dan	denk	ik	dat	het	er	niet	helemaal	goed	staat.	Wat	ik	
bedoel	is	dat	je	je	daarmee	identificeert.	Als	dat	het	geval	is	dan	is	de	kring	niet	
geschikt	voor	je.		
 
Dan	doe	je	het	al	niet	denk	ik.		
 
Dan	doe	je	het	niet	of	je	gaat	onderhandelen.	Wat	ik	hoop	is	dat	er	anders	
nagedacht	wordt	over	wat	het	betekent	om	aan	een	‘lichaam’	deel	te	nemen.	Een	
van	de	dingen	die	ik	schrijf	is	dat	wij	allemaal	met	een	bril	rond	waarmee	we	
bepaalde	dingen	wel	zien,	maar	ook	bepaalde	dingen	niet.	Onze	bril	is	dat	we	
vormen	zien	maar	relaties	niet,	relaties	zijn	onzichtbaar.	Als	je	analyseert	waar	
we	door	bepaald	worden	worden	we	niet	zozeer	door	vormen	bepaald	maar	
door	relaties.	
	
We	hebben	een	relatie	met	de	aarde,	met	de	natuur,	met	de	cultuur,	met	groepen,	
de	intimi	waar	we	mee	omgaan.	Er	is	zoveel	verbinding	en	relatie	dat	je	zelfs	
kunt	zeggen:	waar	blijft	eigenlijk	een	aparte	vorm	over?	Als	je	goed	kijkt	dan	
blijft	er	heel	weinig	van	die	aparte	vorm	over.	Dan	is	het	veel	intelligenter	om	
jezelf	te	beschouwen	als	een	kruispunt	van	heel	veel	relaties.	Wij	denken	aan	
onszelf	als	een	entiteit	die	naar	believen	participeert	aan	iets	of	niet.	Dat	is	een	
foute	gedachte.	Je	participeert	de	hele	tijd.	En	naarmate	je	je	meer	bewust	bent	
van	die	participatie	kun	je	er	ook	een	meer	volwassen	positie	innemen.	Als	je	net	
doet	alsof	je	niet	zou	participeren	blijft	er	een	soort	blindheid	en	pre-ego	relaties	
over.	Dus	mijn	pleidooi	is	om	jezelf	te	leren	begrijpen	vanuit	invloeden	en	niet	
vanuit	entiteitschap.	En	het	spiritueel	pad	betekent	dan	dat	je	jezelf	steeds	
opnieuw	blootstelt	aan	die	invloed,	dat	je	een	blijvende	relatie,	blijvende	
bewustheid,	praktiseert	met	die	invloed.	Dat	is	de	heilige	communie	van	leraar,	
leerling,	leer.	Het	invloedveld.	Die	eenheid	heeft	een	bepaalde	structuur	nodig	
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om	te	kunnen	functioneren	en	dat	zijn	de	regels.	Dan	wordt	het	eigenlijk	heel	
simpel.	Als	je	voor	een	spiritueel	pad	kiest,	kies	je	dus	voor	systematische	
beïnvloeding	door	de	leraar,	de	leer,	de	groep	die	je	hebt	uitgekozen.	En	daar	
verbindt	je	je	dan	mee	volgens	de	regels	van	dat	lichaam.	Je	bent	dus	niet	zo	
bezig	met	je	eigen	regels,	je	eigen	gevoelens	want	je	hebt	gekozen	voor	
deelname,	dat	is	jouw	volwassen	stap,	dan	volg	je	dat.		
 
Juist	het	kijken	vanuit	het	spirituele	lichaam	maakt	het	makkelijker	omdat	ik	
mezelf	daar	minder	tegenover	de	rest	zie.		
 
Dat	is	de	hogere	optiek.	
	
Het	is	een	soort	omslag,	dan	gaat	het	ineens	werken.	 
	
Ja,	ik	schrijf	ook	ergens	dat	het	niet	goed	denkbaar	is	dat	je	verlicht	kunt	zijn	
terwijl	je	tegelijkertijd	een	isolementsgedachte	blijft	koesteren.	In	mijn	optiek	
zijn	dat	tegengestelden.	Het	een	is	verwarring	en	het	andere	is	zicht.	Het	stuk	is	
opgezet	vanuit	zicht.		
 
Ik	vind	heel	mooi	wat	je	als	laatste	zei.	Ik	wild	nog	even	ingaan	op	de	vraag;	
waarom	zou	het	nu	beter	gaan	dan	in	de	inspiratiekring?	Ik	heb	ook	in	de	
inspiratiekring	gezeten	en	we	deden	daar	ook	allemaal	ons	best.	We	probeerden	
allemaal	een	heleboel	te	ontwikkelen	en	te	leren.	Dat	is	ook	niet	iets	om	weg	te	
doen.	Ik	zie	het	meer	als	een	opbouw.	Ik	heb	speciaal	deze	studiedagen	gevolgd	
om	te	leren,	maar	ook	om	de	nieuwe	ontwikkelingen	te	volgen,	wat	gebeurt	er	
aan	het	openen	van	mogelijkheden.	Ik	vind	dat	dat	echt	gebeurt	en	vind	het	heel	
fijn	dat	de	overgangscommissie	daar	zoveel	werk	in	steekt.	Want	het	is	heel	
belangrijk.		
 
Waarom	is	het	belangrijk?		
	
Het	zijn	essentiële	punten	die	aangescherpt	en	verdiept	worden.	En	daar	moet	je	
aandacht	aan	besteden.	In	de	inspiratiekring	was	een	soort	cultuur	waarin	we	er	
niet	in	zijn	geslaagd	om	de	puntjes	op	de	i	te	zetten.	En	dat	zeg	ik	niet	om	het	
negatief	te	maken.	Ik	ben	jou	daar	ook	dankbaar	voor.	Want	ik	zie	jou	ook	steeds	
maar	weer	ontwikkelen.	Steeds	maar	nieuwe	dingen	ontwikkelen	en	nieuwe	
stappen	zetten.	Dat	vind	ik	prachtig	om	te	zien.		
 
Mooi,	we	zijn	ook	schatplichtig	aan	de	inspiratiekring.	Ik	weet	niet	of	de	nieuwe	
opzet	garanties	biedt	maar	er	is	in	ieder	geval	een	bewustwordingsproces	op	
gang	gekomen	bij	alle	betrokkenen.	En	dat	is	al	winst.	In	elk	geval	bij	mij	en	ik	
denk	bij	heel	veel	mensen.	Wij	zijn	realistischer	geworden	en	daarmee	ook	
compassievoller	naar	elkaar.	Ik	wil	ook	niet	doen	alsof	de	inspiratiekring	een	
martelgang	was.	Er	zijn	zoveel	mooie	dingen	gebeurd.	Het	heeft	gewerkt	zolang	
het	gewerkt	heeft.		
 
Ik	denk	ook	wel	dat	verantwoordelijkheid	en	ook	een	soort	nuchterheid	er	ook	
bij	horen.		
 
Ja,	want	één	van	de	dingen	die	ik	centraal	wil	stellen,	is	het	besef	dat	spirituele	
participatie	extatisch	is.	Als	je	daarbij	bent	dan	word	je	blij.	Maar	die	kan	pas	
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vruchtbaar	worden	en	landen	als	het	gebaseerd	is	op	een	werkrelatie	met	de	drie	
juwelen.	Je	moet,	zolang	je	lid	bent	van	de	kring,	bereid	zijn	om	jezelf	te	
onderzoeken	en	de	relatie	met	de	leer	en	de	leraar	te	blijven	zien	als	een	
werkrelatie	waarbij	steeds	jouw	manier	van	zijn	ontmanteld	mag	worden	door	
de	leraar	en	de	leer.	Ik	denk	dat	er	een	aantal	studenten	zijn	die	denken	het	wel	
zo’n	beetje	weten,	fijn	om	hier	te	zijn	en	fijn	om	Hans	weer	eens	te	horen.	Daar	is	
op	zich	niets	op	tegen	maar	dat	is	geen	werkrelatie	zoals	ik	zojuist	bedoelde.	En	
als	die	werkrelatie	dus	begint	te	verflauwen,	misschien	wel	omdat	je	gewoon	
klaar	bent	bij	mij	of	omdat	er	een	andere	leraar	is	die	jou	meer	aanspreekt,	
helemaal	goed.	Maar	dan	moet	je	de	werkrelatie	respectvol	beëindigen.	Dat	
aspect	van	de	werkrelatie	was	minder	nadrukkelijk	aan	de	orde	in	de	
inspiratiekring	dan	dat	ik	het	nu	in	de	Zijnskring	wil	poneren.	We	hebben	een	
extatische	relatie	en	een	liefdes	relatie	op	spiritueel	niveau	maar	dat	is	gevat	in	
het	sociale	kader	van	een	werkrelatie.	Dat	moeten	we	goed	voor	ogen	houden,	
want	een	werkrelatie	is	narcistisch	beledigend.	Dus	zul	je	misschien	manieren	
vinden	om	je	wat	af	te	schermen	van	de	wrijving	en	de	ontmanteling	die	in	het	
contact	kan	plaats	vinden.	En	nogmaals,	dat	is	prima	maar	ga	dan	niet	in	de	kring	
zitten.	Geef	het	commitment	om	een	werkrelatie	met	mij	en	anderen	te	hebben	
dan	terug.		
 
Meestal	ben	je	eerst	leerling	geweest	aan	de	school	en	vaak	heb	je	dan	ook	de	
begeleidersopleiding	gedaan.	Daar	is	inderdaad	nog	veel	accommodatie.	Het	is	
belangrijk	om	te	markeren	dat	deze	accommodatie	ophoudt	bij	overgang	naar	de	
kring,		
 
Dat	klopt,	het	is	inderdaad	geen	glijdende	overgang.	Het	gaat	echt	om	ander	type	
relatie.		
 
Wat	ik	fris	vind	in	het	artikel	is	dat	je	elk	jaar	opnieuw	je	commitment	aangaat.	
De	illusie	dat	je	iets	kan	bouwen	wat	blijvend	is,	juist	omdat	we	zo	van	relatie	
gemaakt	zijn,	is	al	per	definitie	verloren.	Het	fris	houden	door	steeds	opnieuw	
het	commitment	aan	te	gaan,	is	belangrijk	in	wat	je	hebt	geschreven.		
 
Ja,	het	is	dus	veranderlijk.	En	jij	mag	ook	veranderen.	Je	mag	er	ook	genoeg	van	
krijgen.	En	dat	vind	ik	misschien	erg,	maar	dat	is	niet	erg.	Such	is	life.	Dat	is	iets	
anders	dan	bijvoorbeeld	negativiteit.		
 
Ik	voel	mij	lid	van	de	gemeenschap,	wanneer	ik	komend	jaar	niet	participeer	aan	
de	kring	ben	ik	dan	minder	lid	van	de	gemeenschap?		
 
Dat	is	niet	aan	mij	om	iets	over	te	zeggen.	Ik	ben	niet	de	gemeenschap.	Je	bent	lid	
van	de	gemeenschap	voor	zover	je	je	daar	lid	van	voelt	en	ook	aan	bijdraagt.	
Zoals	ik	jou	ook	ken.	En	dat	maakt	je	lid	van	de	gemeenschap.	Het	lijkt	mij	dat	de	
Zijnskring	een	speciaal	lichaam	is	binnen	een	ruimer	lichaam	van	de	
gemeenschap.	En	ik	vind	het	zelf	juist	ook	prettig	dat	je	niet	het	idee	hoeft	te	
hebben:	‘ik	hoor	er	pas	bij	als	ik	lid	ben	van	de	Zijnskring’.		
 
Je	moet	heel	goed	weten	of	je	het	wil,	of	het	je	past,	of	je	dat	ongemak	van	het	pad	
wil	aangaan.	Of	het	uitkomt,	financieel	of	qua	energie,	er	zijn	zoveel	
overwegingen	en	dat	is	allemaal	prima,	dat	is	aan	jou.	Dat	diskwalificeert	jou	niet	
als	lid	van	de	gemeenschap	of	als	minder	geïnspireerd.	Het	enige	dat	je	besluit	is	
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om	niet	deel	te	nemen	aan	de	zijnskring	dat	jaar.	En	ik	zou	het	fijn	vinden	als	we	
het	allemaal	zo	beschouwen.	Want	anders	word	je	vanuit	een	hechtbehoefte	naar	
de	kring	gedreven.	En	dat	is	echt	het	laatste	waar	ik	de	kring	voor	wil	laten	
dienen.		
 
Ik	heb	een	vraag	over	de	nieuwe	opzet	van	de	praktiseergroepen.	Je	schrijft	dat	
we	afstappen	van	het	idee	van	regionaal	georganiseerde	groepen.	Ik	heb	daar	
lange	tijd	ingezeten	en	dat	is	voor	mij	ook	altijd	een	heel	inspirerende	groep	
geweest.	Hoe	moet	ik	de	nieuwe	opzet	snappen?		
 
Het	idee	is	dat	er	verschillende	manieren	zijn	waarop	je	met	elkaar	aan	de	slag	
wil.	Je	kunt	groepen	vormen	voor	het	samen	praktiseren.	Maar	je	kunt	ook	een	
groep	formeren	die	stilstaan	bij	de	doorwerking	van	je	practice,	welke	
existentiële	of	spirituele	issues	kom	je	tegen.	Dan	kan	er	een	groep	zijn	die	
bijvoorbeeld	het	stuk	van	Daan	bestudeert	en	dan	vooral	dieper	ingaat	op	
onderwerpen	die	hij	daarin	aandraagt.	Dus	dan	gaat	het	niet	zozeer	over	je	
practice	of	je	eigen	ervaringen,	maar	dan	kies	je	ervoor	om	samen	aan	de	slag	te	
gaan	met	een	onderwerp.	Dat	zou	je	een	studiegroep	kunnen	noemen.	Of	dat	je	
een	groep	vormt	die	meer	maatschappelijke,	naar	buiten	gerichte	activiteiten	
onderneemt.	Het	idee	is	dus	dat	er	verschillende	mogelijkheden	zijn	en	dat	jij	kan	
kijken	waar	jij	de	focus	wilt	leggen.	Ik	ben	daar	niet	de	baas	van,	dat	is	iets	dat	
door	de	kring	zelf	gevormd	mag	worden.		
 
Mijn	vraag	is	of	je	iets	kan	verduidelijken	over	het	engagement.	Het	gaat	over	
verlicht	leven,	dan	kan	ik	me	voorstellen	dat	dat	mij	in	staat	stelt	om	mijn	
engagement	te	doen	zoals	ik	dat	wil.		
 
Wat	bedoel	je	met	engagement?		
 
Jezelf	in	de	wereld	zetten,	doen	wat	je	hebt	te	doen,	je	doel	van	het	leven	leven	
maar	dan	op	een	verlichte	manier.	Mijn	vraag	is	of	de	Zijnskring	of	misschien	wel	
de	gemeenschap	ook	een	engagement	heeft.	Of	is	het	verlichting.	Punt.		
 
De	zijnskring,	zoals	die	tot	nog	toe	georganiseerd	is,	is	gericht	op	jóuw	
verheldering,	jóuw	wennen	aan	verlichting.	Door	daar	in	retraite	vorm	of	
onderzoeksorm	aandacht	aan	te	besteden.	Vanuit	het	idee	dat	jij	het	
belangrijkste	instrument	bent	dat	je	te	bieden	hebt,	dat	neem	je	overal	in	mee.	De	
settingen	die	we	creëren	zijn	bedoeld	om	dat	instrument	zo	helder	mogelijk	te	
maken	en	zo	goed	mogelijk	in	staat	te	brengen	om	zijn	werk	te	doen.	De	kring	is	
niet	taakgericht	naar	buiten	bezig.	Wat	we	binnen	de	kring	doen	is	vooral	
retraite	en	hoe	je	jezelf	leert	zien,	zowel	op	verlichte	manier	als	je	
conditioneringen,	door	het	werk	wat	we	doen.	Dus	er	is	weinig	nadruk	op	
engagement	zoals	jij	dat	bedoelt.	Het	zit	er	wel	impliciet	in.	Het	werk	wat	we	
doen	is	bedoeld	om	meer	ruimte	te	bieden	aan	de	‘nature	of	mind’.	 
Ik	ben	af	en	toe	bezig	met	shambala.	Daar	is	het	doel	om	te	komen	tot	een	
verlichte	samenleving	en	daartoe	worden	allerlei	activiteiten	ondernomen.	Maar	
dat	is	dus	hier	niet	aan	de	orde	als	ik	het	goed	begrijp.		
 
Dat	is	inderdaad	niet	zo	nadrukkelijk	onze	insteek.	Zijnsorientatie	is	niet	primair	
gericht	op	de	samenleving.	Maar	de	manier	waarop	wij	de	begeleiding	hebben	
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uitgewerkt	zou	je	wel	kunnen	zien	als	Zijnsgeoriënteerd	engagement	op	het	
gebied	van	de	psychologie.		
 
Ik	wil	allereerst	nogmaals	zeggen	dat	ik	erg	blij	met	de	studiedagen.	Ik	zit	al	lang	
in	een	goed	functionerende	regiogroep.	Daarin	zit	natuurlijk	de	valkuil	dat	het	
een	gezellige	sociale	groep	wordt	en	dat	het	praktiseren	op	het	tweede	plan	
komt	te	staan.	En	tegelijkertijd	is	het	ook	een	groep	die	elkaar	daar	dan	op	
aanspreekt.	Het	is	een	plek	waar	je	integreert	en	schuurt.	Ik	zie	in	de	nieuwe	
opzet	van	de	Zijnskring	niet	zo	terug	waar	dat	dan	plaats	kan	vinden,	waar	je	
schuurt	met	mensen	die	je	kent.	Dat	kan	iets	kosten	maar	het	kan	ook	iets	geven	
dat	je	je	niet	hoeft	voor	te	stellen	en	dat	mensen	zien:	logisch	dat	jij	daar	nu	mee	
worstelt,	want	dat	doe	je	al	jaren	en	dat	steekt	weer	eens	de	kop	op.	Ik	ben	
benieuwd	hoe	je	daar	in	de	nieuwe	opzet	over	hebt	nagedacht.		
 
Nogmaals,	de	opzet	van	regiokringen	zie	ik	niet	helemaal	als	mijn	taak.	Dat	heb	ik	
voor	een	deel	overgedragen	aan	de	kring	en	de	kring	mag	dat	zelf	ook	uitvinden.	
De	geluiden	uit	de	overgangscommissie	waren	vrij	duidelijk:	zorg	er	voor	dat	het	
niet	te	veel	hechtplekken	worden.	Schudt	dat	op	en	blijf	taakgericht.	Vandaar	het	
voorstel	om	het,	for	better	and	for	worse	want	ik	begrijp	jouw	argument	ook	heel	
goed,	eens	in	de	zoveel	tijd	op	te	schudden	en	de	reden	van	het	samenzijn	
taakgericht	te	houden.		
 
Dit	onderwerp	is	onderdeel	geweest	van	in	de	cultuurgroep.	Elk	jaar	treden	er	
nieuwe	mensen	toe	tot	de	Zijnskring	en	het	is	niet	de	bedoeling	dat	die	nergens	
een	plek	krijgen	in	een	practiseergroep	en	moeten	leuren.	Je	psychologische	
items,	of	ik	jou	nou	wel	of	niet	ken,	komen	naar	voren	als	wij	in	relatie	zijn.	Die	
kan	ik	inbrengen	ook	als	ik	de	anderen	nog	niet	zo	lang	ken.	Dus	het	argument	
dat	jij	noemt	creëert	eerder	weer	wat	veiligheid.	Het	is	niet	onmogelijk	om	al	je	
dingen	in	te	brengen	in	een	groep	die	je	eigenlijk	niet	kent.	Misschien	juist	nog	
wel	beter.		
 
De	beroemde	gesprekken	in	de	trein	met	een	onbekende.......	
	
Ik	denk	dat	het	ook	een	beetje	uitzoeken	is.	Het	gaat	vooral	om	het	uitgangspunt	
dat	de	groepen	niet	te	hecht	moeten	zijn	en	dat	dat	belemmerend	werkt	op	het	
toelaten	van	nieuwe	mensen.	Heel	verhelderend,	dank	je	wel.		
 
Is	er	ook	een	mogelijkheid	voor	mensen	die	niet	intreden	dit	jaar	om	toch	aan	
een	dergelijke	groep	mee	te	doen?	Deze	groep	die	daar	om	heen	zit	kan	daar	heel	
veel	inspiratie	uit	halen.		
 
Nee,	het	is	geen	plek	om	iets	te	halen.	Dit	is	niet	bedoeld	om	je	af	te	poeieren	
hoor.	Maar	laten	we	dit	helder	houden.	Je	moet	niet	instappen	op	basis	van	
verleiding.	Je	moet	je	heel	goed	beseffen	wat	het	doet	en	wat	het	ook	kost.	En	
alleen	als	je	dat	helder	hebt	ben	je	wat	mij	betreft	rijp	voor	de	gevaarlijke	
onderneming	van	deelname	aan	een	spirituele	kring.	Als	je	de	Spirit	wakker	
maakt	gaan	er	ook	veel	dingen	uit	het	onderbewuste	spelen.	En	het	is	mijn	
overtuiging	dat	je	dit	alleen	maar	goed	kunt	bewerken	als	er	een	heel	stevig	ego-
fundament	is,	motivatie	Vandaar	dat	dat	de	drempel	is	om	binnen	te	stappen.	Als	
je	daar	niet	aan	toe	bent,	of	je	wilt	niet	of	je	kunt	niet,	even	goede	vrienden,	maar	
dan	wil	ik	niet	dat	je	aan	de	kring	participeert.		
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De	studiedagen	zijn	voor	mij	ook	een	mooie	manier	om	te	kijken	of	ik	deze	stap	
al	aan	zou	kunnen	en	willen.	Als	ik	een	jaar	wacht,	welke	mogelijkheden	zijn	er	
dan?		
 
Je	kunt	ieder	jaar	opnieuw	in-	of	uittreden.	Waar	het	om	gaat	is	dat	de	
regiogroepen	gesloten	zijn	voor	niet-kringleden.	Voor	de	studiedagen	lijkt	mij	
dat	anders.	Iedereen	die	wil	toetreden	moet	immers	ook	studiedagen	gevolgd	
hebben.	Maar	dan	moet	het	wel	duidelijk	zijn	dat	je	aspirant-lid	bent.	Het	is	dus	
geen	manier	om	makkelijk	deel	te	kunnen	nemen	aan	het	werk	dat	door	anderen	
voor	de	kring	verzet	is.	De	overgangscommissie	heeft	afgelopen	jaar	weken	
besteed	aan	het	schrijven,	overleggen	enzovoort.	Daar	mag	je	aan	participeren	en	
dat	is	heel	rijk.	Maar	je	mag	er	aan	participeren	omdat	deze	mensen	de	kring	
voor	ogen	hebben.	Dus	ik	wil	het	ook	echt	alleen	reserveren	voor	mensen	die	de	
kring	voor	ogen	hebben.	Dus	niet	omdat	het	wel	inspirerend	is.		
 
Als	je	een	groep	wilt	oprichten	met	mensen	die	(nog)	niet	willen	toetreden	dan	
kan	natuurlijk	altijd.	Dat	is	niet	verboden.		
	
Wij	hadden	in	het	verleden	de	verplichting	om	om	de	zes	weken	bij	elkaar	te	
komen	als	regiogroep.	Dat	was	in	de	praktijk	heel	moeilijk.	Hoe	is	dat	voor	de	
nieuwe	groepen?		
 
Vanuit	de	cultuurcommissie	hebben	we	gedacht	dat	het	aan	de	groepen	zelf	is	
om	hun	agenda	te	bepalen.	De	bedoeling	is	dat	er	op	25	januari	ook	ruimte	is	om	
met	elkaar	groepen	te	vormen	naar	interesse.	Je	geeft	het	als	groep	zelf	verder	
vorm.		
 
Wat	is	een	gekwalificeerd,	toegewijd	kringlid?		
 
Dit	heeft	betrekking	op	het	opschonen.	Dit	zijn	leden	uit	de	Zijnskring	zelf	en	dan	
willen	we	graag	de	leden	kiezen	die	goed	gekwalificeerd	zijn	om	dit	te	doen.	Het	
gaat	om	mensen	die	vaardig	zijn	in	het	begeleiden	van	groepsprocessen.		
 
Ga	je	met	iedereen	een	gesprek	aan?		
 
De	kring	is	open	voor	iedereen	die	met	mij	een	gesprek	heeft	gehad	en	daarin	
heeft	aangegeven	dat	hij/zij	student	van	mij	wil	zijn.	Dat	kan	al	langer	geleden	
zijn	of	nu	aan	de	orde	zijn.	Dat	is	tussen	mij	en	die	persoon.	Dat	staat	nog	een	
beetje	los	van	de	kring,	dat	is	een	persoonlijke	connectie	die	je	met	mij	schept.	
Alle	leden	van	de	inspiratiekring	hebben	met	mij	een	dergelijk	gesprek	gehad.	
Intreden	gaat	over	intreden	in	de	kring,	in	het	samenspel	van	leraar,	leerling,	
leer.	Dat	is	een	tweede	gebaar.	Het	ene	is	een	gebaar	naar	mij	persoonlijk	waarin	
je	aangeeft	dat	ik	jouw	leraar	ben	en	jij	mijn	student	wil	zijn,	vind	je	dat	goed,	
wat	denk	je	daarin	tegen	te	komen.	Dit	is	mijn	trouw	aan	jou,	mijn	belofte	aan	
jou.	Voor	het	intreden	in	de	kring	is	geen	gesprek	noodzakelijk.	Als	jij	op	basis	
van	deze	dagen	en	teksten	voelt	dit	klopt	voor	mij	en	daar	wil	ik	aan	engageren,	
ik	wil	die	moeilijkheid	aangaan	om	dit	te	doen,	dan	ben	je	welkom	om	deel	te	
nemen	aan	het	intredingsritueel.	
	
De	volgorde	is	wel	dat	je	eerst	uitspreekt	dat	je	mij	als	leraar	wilt	aannemen.	Als	
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je	dat	eenmaal	hebt	gezegd	blijft	dat	geldig	zolang	je	het	niet	opzegt.	Het	intreden	
doe	je	elk	jaar	opnieuw.	Dus	het	committeren	aan	mij	als	leraar	doe	je	eenmalig,	
tot	‘wederopzegging’	en	het	toetreden	tot	de	zijnskring	is	voor	één	jaar	en	wordt	
ieder	jaar	opnieuw	door	jou	bevestigd.		
 
Als	ik	het	goed	begrijp	zijn	het	je	committeren	aan	de	leraar	en	je	committeren	
aan	de	Zijnskring	voor	een	jaar	twee	verschillende	gebaren.	Voor	het	eerste	is	
wel	een	gesprek	nog,	voor	het	tweede	niet.		
	
Correct.		
 
Maar	ik	kan	geen	deel	worden	van	de	Zijnskring	als	ik	jou	niet	als	leraar	erkend	
heb.		
 
Ja,	dat	is	een	voorwaarde.		
 
Ik	begrijp	dat	de	voorbereidingscommissie	op	het	punt	staat	om	gedechargeerd	
te	worden	en	daarom	wil	nu	toch	graag	een	beroep	op	jullie	doen.	Ik	hecht	
persoonlijk	veel	belang	aan	de	regiogroepen.	Ik	zou	het	jammer	vinden	als	wij	tot	
25	januari	moeten	wachten	met	het	verkennen	en	inrichten	van	de	regiogroepen	 
binnen	de	kring.	Ik	vind	het	eerlijk	gezegd	ook	niet	helemaal	lekker	combineren	
de	intrededag.	Is	het	mogelijk	om	hier	voor	25	januari	een	datum	voor	te	prikken	
om	van	gedachte	te	wisselen	over	hoe	we	dat	in	willen	richten?		
 
Persoonlijk	spreekt	mij	dat	niet	aan.	Ik	wil	dat	het	een	nieuwe	fase,	een	nieuw	
type	commitment	aan	elkaar	markeert	en	in	die	zin	klopt	het	beter	om	de	
praktiseergroepen	te	vormen	nadat	je	bent	ingetreden.	Ik	vind	de	volgorde	
anders	niet	goed.	Je	moet	niet	eerst	de	groepen	‘veiligstellen’	en	dan	verder	
denken.	Het	gaat	erom	dat	je	eerst	een	soort	van	heilig	commitment	met	elkaar	
aangaat	en	ik	wil	ook	dat	iedereen	er	van	doordrongen	is	hoeveel	dat	van	je	zal	
vragen	en	hoe	afhankelijk	we	daarin	van	elkaar	zijn.	Dan	is	er	iets	heel	waardigs	
en	hoogstaands	aan	dat	ritueel.	Daarna	komen	de	praktische	zaken.	Eerst	het	
liefje	dan	het	werk.	Ik	begrijp	die	verlangens	wel,	maar	dat	komt	wel,	en	als	het	
niet	komt	is	het	nog	niet	zo	erg	want	je	participeert	aan	dit	lichaam.		
 
Maar	ook	hier	geldt	dat	niets	je	in	de	weg	staat	om	de	komende	maanden	nog	aan	
een	bestaande	regiogroep	deel	te	nemen.		
 
Ik	vind	ook	dat	het	twee	dingen	zijn	die	je	apart	moet	doen.	Ik	probeer	alleen	te	
onderstrepen	dat	ik	het	belangrijk	vindt	dat	we	met	elkaar	nadenken	over	de	
beste	manier	om	dat	te	faciliteren.	Maar	dit	na	25	januari	doen	is	voor	mij	ook	
goed.	 
Ik	ken	jullie	allemaal	en	dat	betekent	dat	ik	op	een	bepaalde	manier	van	jullie	
ben	gaan	houden.	Maar	dat	houden	van	is	uiteindelijk	irrelevant	voor	waar	het	
over	gaat.	Het	gaat	hier	namelijk	niet	over	het	ontwikkelen	van	vriendschap	of	
van	hechting	naar	elkaar	maar	dat	de	manier	waarop	wij	onze	werkelijkheid	
invullen	doorgeprikt	kan	worden	als	illusoir,	steeds	opnieuw.	Eén	van	de	diepste	
dingen	daarin	is	het	ontmantelen	van	onze	hele	diepe	hechtingen.	We	zijn	bij	
elkaar	om	het	ongemak	aan	te	gaan,	om	de	nestjes	die	we	voor	onszelf	bouwen	
los	te	laten.	En	dat	gaan	we	alleen	doen	als	we	heel	goed	weten	dat	dat	de	
opdracht	met	elkaar	is.	Dat	betekent	dat	ik	de	hechtrelatie	die	ik	met	jullie	heb	
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moet	offeren	om	mijn	werk	te	kunnen	doen.	Als	ik	vriendjes	met	jullie	wil	zijn,	en	
geloof	me	dat	wil	ik	heel	graag	want	ik	vind	jullie	leuke	mensen	en	ik	heb	enorme	
behoefte	aan	bewondering	en	liefde,	dan	kunnen	we	het	hele	project	wel	
opgeven.	Het	is	evident	dat	ik	dan	mijn	functie	als	leraar	niet	kan	uitoefenen.	
Hetzelfde	geldt	voor	jullie.	Dat	is	iets	dat	heel	makkelijk	verdwijnt	en	daarom	
moeten	dat	we	het	voortdurend	vooraan	zetten.	Daar	gaat	het	om,	dat	is	de	
practice.	Ondertussen	hou	ik	ook	van	jullie	en	hoop	ik	dat	jullie	altijd	bij	me	
blijven.	Dat	verlangen	gaat	niet	weg,	maar	het	is	niet	van	waaruit	ik	spreek.	
Vanuit	de	meest	vrije	positie	heb	ik	wel	eens	geroepen	dat	het	me	geen	fuck	
scheelt	hoe	het	met	jullie	gaat.	Dat	geen	wegwerpactie	maar	dat	is	omdat	er	op	
dat	niveau	geen	gehechte	relaties	zijn	en	geen	bezorgdheid.	Dat	is	iets	heel	
kostbaars	en	iets	heel	opens.	Ik	hoop	dat	we	die	boeddhakwaliteit	met	elkaar	
vrijmaken	en	belichamen.	Dan	heeft	de	kring	enorm	veel	zin.	Dat	is	waarom	we	
de	kring	doen.	 
Spreekt	jullie	dat	aan?		
 
Als	ik	hoor	hoe	je	over	de	kring	praat,	als	je	met	de	fricties	in	het	veld	met	elkaar	
op	een	volwassen	manier	kunt	relateren	is	dat	heel	uniek.	En	tegelijkertijd	wil	
ook	op	een	zorgvuldige	manier	die	stap	zetten	omdat	ik	ook	echt	een	volwaardig	
lid	wil	zijn.	 
	
Mooi,	dank	je.		
 
Mijn	vraag	is	een	praktische	vraag	die	ik	van	meerdere	mensen	heb	gekregen	en	
het	betreft	de	voorwaarden	voor	toetreding.	Niet	iedereen	heeft	twee	
studiedagen	kunnen	volgen	en	sommigen	zouden	toch	graag	willen	intreden.	De	
overgangscommisie	heeft	jou	daar	een	suggestie	voor	gedaan.		
 
Als	je	echt	heel	graag	wilt	intreden,	dan	kun	je	aan	mij	een	brief	schrijven	waarin	
je	toelicht	waarom	je	er	niet	was.	Ik	zeg	het	ook	expres	zo.	Het	laatste	wat	ik	wil	
is	dat	we	de	kring	gaan	zien	als	iets	waar	je	heel	graag	bij	wilt	horen	en	dat	de	
kring	zich	dan	naar	jou	toe	moet	bewegen	omdat	er	bij	jou	iets	is,	je	hebt	geen	
tijd,	geen	geld	enzovoort.	Dat	vind	ik	niet	de	juiste	houding.	De	insteek	moet	zijn	
dat	je	respect	hebt	voor	wat	de	kring	met	heel	veel	moeite	en	heel	veel	
inspanning	heeft	bedacht	aan	structuren	en	regels.	Je	moet	wat	mij	betreft	van	
heel	goede	huize	komen	om	die	regels	jouw	kant	op	te	buigen.	Eigenlijk	vind	ik	
dat	je	dat	niet	hoort	te	doen.	Dat	vind	ik	nou	respect	voor	het	lichaam	van	de	
kring.	Ik	vind	het	een	beetje	kinderlijk	om	te	verwachten	dat	de	kring	zich	
begripvol	over	jouw	situatie	buigt.	Je	wist	vanaf	het	begin	hoe	het	zat.	En	als	je	er	
dan	maar	één	hebt	gevolgd	moet	je	wel	een	verdomd	goede	reden	hebben	om	
mee	te	willen	doen,	om	de	regel	die	de	kring	heeft	opgesteld	in	jouw	richting	te	
willen	oprekken.	Welk	recht	heb	je	om	dat	te	vragen?	Denk	er	op	die	manier	over	
na.	Het	gaat	mij	echt	om	het	opnieuw	hardop	benoemen	van	de	mentaliteit.	
Vraag	niet	aan	de	kring	of	aan	mij	om	jou	te	accommoderen.	Dat	is	kinderlijk.	Dus	
je	moet	echt	een	heel	goede	reden	hebben	en	dan	moet	je	er	van	uitgaan	dat	de	
kring	om	te	beginnen	nee	zegt.	Je	kunt	geen	enkele	claim	naar	de	kring	toeleggen,	
die	is	jou	niets	verplicht	aan	jou.	Niemand	is	jou	iets	verplicht	trouwens,	dat	is	
volwassenheid.	En	wat	heb	je	dan	te	zeggen	of	te	vragen?	Misschien	heb	je	een	
goed	reden,	maar	wel	op	deze	basis.	Je	merkt	dat	ik	hier	bewogen	over	ben.	Dat	
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komt	omdat	ik	me	realiseer	dat	als	we	dit	niet	goed	krijgen	dat	het	niet	gaat	
lukken.	Daar	ben	ik	echt	emotioneel	over.		
 
En	als	je	echt	wil	volg	je	nog	een	keer	de	studiedagen	en	treed	je	een	later	in.		
 
Ik	had	nog	nooit	gehoord	hoe	het	precies	zit	met	het	eerste	en	tweede	gebaar.	
Maar	ik	snap	nu	dat	het	toetreden	losstaat	van	het	gesprek	met	jou.	Ik	kan	
gewoon	een	gesprek	met	jou	aan	gaan	of	ik	nu	wel	of	niet	wil	toetreden	tot	de	
Zijnskring.		
 
Het	gesprek	met	mij	gaat	over	de	vraag	of	je	mij	echt	als	jouw	leraar	ziet.	Is	dat	al	
waar	voor	jou	en	ben	je	bereid	om	mij	die	functie	te	geven.	Als	dat	voor	jou	zo	is	
dan	kun	je	een	brief	schrijven	waarin	je	dat	bevestigt	en	dan	hebben	wij	een	
gesprek	met	elkaar.		
 
Zijn	er	dan	vragen	die	ik	al	van	te	voren	voor	moet	bereiden?		
 
Dat	gesprek	gaan	we	in	openheid	aan,	maar	je	moet	wel	een	brief	hebben	
geschreven.	En	daarin	verwacht	ik	wel	iets	meer	dan	alleen	de	opmerking	dat	je	
mijn	leerling	wilt	zijn.		
	
Ik	heb	graag	duidelijkheid.	Dank	voor	je	antwoord		
 
Maar	ik	ben	er	niet	om	jou	duidelijkheid	te	bieden,	misschien	ben	ik	er	in	getrapt.	
Jij	moet	die	onzekere	situatie	waarin	je	niet	precies	weet	wat	de	bedoeling	is	als	 
permanente	werksituatie	willen	accepteren.	Het	krijgen	van	zoveel	structuur	en	
duidelijkheid	dat	jij	niet	onzeker	bent	is	niet	‘the	game’.	Het	gaat	erom	dat	jij	
onzeker	blijft.		
 
En	daar	dan	helemaal	in	gaan	staan.	Volwassenheid,	steeds	maar	weer	opnieuw.	 
Ik	wil	graag	zeggen	dat	ik	de	mogelijkheid	van	de	Zijnskring	iets	heel	bijzonders	
vind.	Ik	heb	lang	een	verlangen	gehad	naar	een	volwassen	spirituele	sangha	en	
ook	gemerkt	hoe	moeilijk	het	is	om	dat	goed	vorm	te	geven.	Ik	vind	het	ook	een	
enorme	mogelijkheid	en	ik	ben	heel	dankbaar	dat	die	mogelijkheid	nu	geboden	
wordt.	Ik	voel	ook	dankbaarheid	richting	jou.	Dat	jij	bereid	bent	om	in	de	kring	te	
stappen,	terwijl	je	ook	aangeeft	dat	je	liever	yogi	zou	willen	zijn.		
 
Ik	wil	daar	graag	bij	aansluiten.	Het	doet	me	goed	dat	je	ons	als	volwassenen	
aanspreekt.	Dat	voelt	ook	respectvol.	Daar	heb	ik	eigenlijk	ook	heel	lang	naar	
verlangd.		
 
Ik	schat	zelf	in	dat	wij	iets	heel	waardevols	aan	het	doen	zijn.	Ik	hoop	dat	wij	niet	
alleen	iets	leren	voor	onszelf	maar	ook	ruimer	om	ons	heen.	Verlichting	is	niet	
iets	dat	heel	veel	plek	heeft	in	onze	cultuur.	Verlicht	bij	elkaar	zijn	en	werken	
met	die	buitengewoon	heilige	energie	die	dat	vrijmaakt	is	zó	kostbaar.	Dat	kan	je	
leven	zo	optillen	en	doorlichten.	Dat	is	iets	buitengewoons,	iets	zeldzaams	ook.	
Wij	hebben	de	potentie	om	dat	met	elkaar	te	realiseren	en	generen.	Ik	denk	dat	
zowel	de	leraar	als	de	leer	en	de	kring	voldoende	gekwalificeerd	zijn	om	dit	
mogelijk	te	maken.	En	het	vraagt	tegelijkertijd	een	enorme	alertheid	en	ook	een	
onverbiddelijkheid.	Geen	gezeur,	geen	pre-ego	trips	uitleven	in	deze	situatie.	Als	
we	daartoe	in	staat	zijn	denk	ik	dat	we	iets	heel	kostbaars	doen,	niet	alleen	voor	
onszelf	maar	veel	ruimer	dan	dat.	Dus	ik	ben	bereid	om	het	ongemak	van	mijn	
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kant	ook	aan	te	gaan.	Ergens	zit	ik	het	liefst	in	mijn	blootje	op	een	rots	in	Gomera	
en	klaar.	Ik	begeef	me	ook	in	deze	wrijving	en	dat	doe	ik	ook	van	harte,	mede	
omdat	de	vraag	vanuit	de	kring	zelf	komt.	Dat	is	ook	al	volwassenheid.	Ik	denk	
dat	het	een	andere	start	is	dan	indertijd	bij	de	inspiratiekring.	Ik	hoop	dat	we	het	
prachtige	werk,	het	liefdeswerk	van	Zijnsoriëntatie	zo	kunnen	vormgeven	met	
z’n	allen.	Ik	hou	van	jullie.		
 
Voorbereiding intrederitueel en afsluit ing  
door	Annet	Posthuma		
 
Hans,	bedankt	dat	je	niet	alleen	in	je	blootje	op	de	rots	blijft	zitten,	maar	dat	je	
ook	hier	bent,	in	al	je	onverbiddelijkheid.	Ontzettend	bedankt	voor	je	toelichting.	
Binnen	de	overgangscommissie	hadden	we	ook	bedacht	dat	het	goed	is	om	nog	
aandacht	te	besteden	aan	hoe	we	ons	voorbereiden	op	het	ritueel.	Binnen	
monastieke	tradities	is	het	heel	gewoon	dat	mensen	zich	voorbereiden	op	het	
afleggen	van	een	gelofte.	Bij	de	Clarissen	bijvoorbeeld	ga	je	een	week	van	te	
voren	in	een	kluis,	in	stilte	en	afzondering	mediteren	en	afstemmen	op	de	
geloftes	die	je	gaat	afleggen.	Wij	zijn	niet	zo’n	klossterorde	en	onze	geloftes	zijn	
van	een	andere	orde,	en	tegelijkertijd	vinden	we	het	toch	heel	zinvol	om	na	te	
denken	hoe	je	dat	kunt	doen	en	dat	je	daar	dan	ook	tijd	voor	vrijmaakt.	Hans	zei	
net	ook	al	heel	mooi	dat	het	gaat	om	een	heilig	commitment	naar	elkaar.	Dus	dat	
alleen	al	is	betekenisvol.	Je	zou	bijvoorbeeld	steeds	het	symbool	er	bij	kunnen	
nemen,	of	je	afstemmen	op	je	motivatie,	of	er	op	je	meditatieplek	aandacht	aan	
besteden.	Dus	vindt	een	weg	hoe	je	dat	doet,	neem	daar	de	tijd	voor	voordat	dat	
heilige	verbond	gesloten	wordt.		
 
Ik	vraag	jullie	aandacht	nu	nog	voor	een	aantal	praktische	zaken.	Het	eerste	waar	
ik	iets	over	wil	zeggen	is	dat	we	nu	niet	gaan	evalueren.	Er	is	al	heel	veel	gezegd	
vandaag	en	meer	moeten	we	nu	niet	willen.	Het	is	wel	zo	dat	we	na	het	ritueel	
een	avond	organiseren	die	in	zijn	geheel	is	gewijd	aan	het	evalueren	van	deze	
cyclus	en	tegelijkertijd	kunnen	we	daar	misschien	ook	plannen	smeden	voor	de	
praktiseergroepen.	Maar	weet	dus	dat	dit	in	de	planning	zit	en	dat	jullie	daar	
bericht	over	krijgen.	Maar	dat	is	dus	na	het	ritueel.		
 
Er	is	gevraagd	om	al	nu	te	inventariseren	wie	zeker	weet	dat	hij	naar	de	Tazo	
retraite	gaat.	Dat	is	omdat	er	voorzieningen	moeten	worden	getroffen	als	het	
veel	mensen	betreft.	Graag	na	afloop	opgeven	bij	Louk.	 
Kan	je	uitleggen	wat	de	Tazo	retraite	is?		
 
Hans	licht	toe:	
Tazo	is	in	Gomera,	waar	ik	een	huis	heb.	Altijd	als	ik	daar	ben	denk	ik	dat	ik	de	
woorden	heb	om	te	instrueren,	maar	daar	is	ook	het	landschap	dat	jou	
instrueert.	Het	is	zo	mooi	om	daar	te	zijn	en	niet	veel	te	doen.	Dat	heeft	ertoe	
geleid	dat	ik	op	een	gegeven	moment	mensen	ben	gaan	uitnodigen	om	daar	twee	
weken	naar	toe	te	komen.	De	ochtenden	zijn	we	dan	anderhalf	à	twee	uur	bij	
elkaar	en	werk	ik	met	vragen,	dat	is	kosteloos.	Het	is	een	‘personal	retreat’,	dus	
iedereen	houdt	retraite	op	zijn	eigen	manier	en	je	komt	bij	elkaar	bij	mij	om	
vragen	te	bespreken.	Het	is	van	8	t/m	21	juni	dit	jaar	 
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Rest	mij	om	jullie	van	harte	te	bedanken	voor	jullie	aanwezigheid.	Ik	vond	het	
een	heel	inspirerende	dag,	mede	door	de	manier	waarop	jullie	hier	waren	en	
jullie	inspirerende	input.	Ontzettend	bedankt.		
	
	
	 	


