De wereldse winden

Hoe houden we ons werkelijk staande in deze
wereld?
Heen en weer geslingerd worden door verlangen
naar winst, gebeukt door verlies, opgehemeld
worden door lof, terneergeslagen door schuld, hoe
kunnen we niet alle grond onder onze voeten
verliezen, alle richting, zelfvertrouwen en
doelgerichtheid verliezen?
De Boeddha gaf helder advies over hoe boven
deze 'wereldse winden' uit te stijgen. Vajragupta
verheldert voor ons in dit boek de mededogende
en tegelijk compromisloze lering van de Boeddha.
Door het gebruik van reflecties, oefeningen en
suggesties voor je dagelijkse beoefening kan dit
boek je helpen grotere kalmte en perspectief te
vinden bij de 'up en downs' - groot en klein - van
het dagelijks leven.
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Voorwoord van de vertalers
In Nederland en Vlaanderen leeft sterk de wens het werk
van Sangharakshita in de eigen taal te kunnen lezen. Wij
houden deze wens voor vanzelfsprekend. Aan de
uitvoering ervan willen wij met deze Nederlandse vertaling
bijdragen. Wij hebben ervoor gekozen bij het vertalen zo
dicht mogelijk bij het oorspronkelijke Engelse werk te
blijven.
Sangharakshita is de oprichter en eerste leraar van de
Triratna Buddhist Order & Community, in Nederland
en Vlaanderen Triratna boeddhistische Orde en
Triratna boeddhistische beweging genaamd. De lezer is
naar ons idee het meest gediend met het historische woord
van deze grondlegger, waarmee hij zijn eigen mening kan
vormen.
Er is in deze vertaling voor gekozen de zogenaamde
diakritische tekens in de tekst niet weer te geven. De
schrijfwijze van woorden uit het Pali en Sanskriet in
Romaans schrift wijkt daardoor af van die in het
oorspronkelijke Engelse werk.
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Introductie
Eindelijk is het zover. Nu kan ik me hier thuis gaan voelen en me
storten op het schrijven van mijn boek over de wereldse winden. Het
is me gelukt om twee weken uit mijn drukke agenda te schrappen en
een vriend heeft geregeld dat ik in die periode in de caravan van zijn
familie ergens op het platteland kan verblijven. Ik heb er naar
uitgekeken om te kunnen gaan schrijven en het was dan ook echt een
opluchting om er eindelijk aan te kunnen beginnen. En het is
fantastisch om dat te kunnen doen op een rustige plek in een mooi
landschap.
Twee dagen later belde mijn moeder. Ze was overstuur en zei dat
mijn 89-jarige vader thuis gevallen was. Hij was voor een paar dagen
opgenomen in het ziekenhuis. Met mijn vader ging het al een tijdje
niet zo goed, maar nu leek het ineens veel erger.
Met een bezwaard gemoed besloot ik om de caravan te verlaten, mijn
computer en boeken in te pakken en een paar dagen door te brengen
met mijn vader en moeder. Ik reisde naar het huis waar ze nu wonen
en het lukte me om hun dokter te spreken. Mijn vader had
maagkanker. Het had zich verspreid naar andere delen van het
lichaam en er was niets meer aan te doen. Ik vroeg hoe lang hij nog te
leven had. De dokter zei dat het moeilijk in te schatten was en hij
aarzelde om een antwoord te geven. ‘Is het een kwestie van weken of
maanden?’ vroeg ik. Het was een kwestie van weken.
De komende weken bracht ik zoveel mogelijk tijd met mijn ouders
door. Omdat ze in een kleine flat wonen, boekte ik een kamer in een
nabij gelegen hotel. Ik bracht de ochtenden door in mijn kleine kamer
met zijn tikkende radiator en een wastafel waarvan het putje elk half
uur borrelende geluiden maakte. Met mijn laptop op mijn knieën
schreef ik dit boek. Tegen lunchtijd ging ik bij mijn moeder langs,
deed wat boodschappen voor haar en vervolgens liepen we naar het
ziekenhuis om mijn vader te bezoeken.
Aanvankelijk was het ziekenhuis vreemd en onbekend, maar het
wandelingetje erheen werd iets zeer vertrouwds. Er was een boom
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waarin meestal een roodborstje aan het zingen was, ook al was het
hartje winter. Dan waren er de elektrische schuifdeuren van het
ziekenhuis en de beige muren van de lange gangen. We liepen voorbij
de TV kamer, voorbij de röntgenafdeling en voorbij de kamer waar
een oudere vrouw altijd ‘Help, help, help, ik heb hulp nodig’ riep (het
maakte niet uit hoe vaak het personeel bij haar naar binnen ging).
‘Wel en wee zijn nauw verweven’ schreef William Blake. Het waren
vreemde, trieste, pijnlijke weken. Mijn vader verzwakte steeds meer.
Hij vermagerde zo erg dat hij te zwak was om nog rechtop te kunnen
staan. Zijn benen, armen en handen waren als de poten en klauwen
van een vogeltje. We konden niets doen, hem enkel zien weg kwijnen.
Het waren vreemd genoeg ook inspirerende en mooie weken. Mijn
vader leek de situatie te accepteren met een onopvallende
deemoedigheid. Hij klaagde niet en maakte ook geen drukte. Hij
behield zijn humor. Ik was een keer bij hem in het ziekenhuis toen er
een verpleegster bij zijn bed kwam met een naald en een injectiespuit
om bloed af te nemen. Ze kwam al verontschuldigend naar hem toe,
maar hij deed zijn trui omhoog en zei: ‘Kom maar. Doe het maar
gauw zodat het over is voor ik het in de gaten heb’. Tegen het einde,
toen hij alleen nog met veel moeite wat kon zeggen, gaf ik hem wat
water. ‘Ah, wat lekker dat water – dankjewel,’ zei hij. Er was iets heel
waardigs in de rustige, en toch ook nadrukkelijke manier waarop hij
mij bedankte.
Ik had bij tijden mooie momenten met hem – voetbal kijken op TV,
hem stiekem wat port geven wanneer de verpleging niet in de buurt
was en het voorlezen van verhalen (wat mij op een aangrijpende
manier herinnerde aan hoe hij mij ooit verhaaltjes voorlas bij het naar
bed gaan).
Ik schreef dus dit boek tijdens een belangrijke periode in mijn leven
en in het leven van mijn ouders. Ik typte maar door, in dat kleine
kamertje, terwijl de wereldse winden om me heen wervelden. Zou die
plek in het verpleeghuis vrijkomen voor mijn vader? Zou alles goed
gaan wanneer de familie op bezoek kwam? Zou hij veel pijn krijgen?
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Zouden we op tijd een boodschap naar mijn broer kunnen sturen die
aan het rond reizen was in Afrika?
Het leven is vol pieken en dalen, vol grote of kleine omstandigheden
die grijpen of afkeer, hoop of wanhoop, verlangen of vrees kunnen
oproepen. Of het kan een meer creatieve en nobele respons in ons
naar boven halen, zoals vrijgevigheid, vriendelijkheid of begrip. De
Boeddha sprak vaak over deze situaties in termen van de acht
‘wereldse winden’: winst en verlies, lof en afkeuring, roem en schande,
plezier en pijn.1 In de boeddhistische teksten wordt hiervoor het
woord lokadhammas gebruikt. Letterlijk betekent dit ‘wereldse
condities’, de altijd veranderende condities van de wereld, de
wisselende omstandigheden in het leven die we allemaal vroeger of
later tegenkomen. Op bepaalde dagen krijgen we wat we willen en op
andere dagen niet. Er zijn tijden waarop we ons geliefd en populair
voelen, en op andere momenten staan we helemaal niet in het
middelpunt van de belangstelling. Bij sommige gelegenheden lijken
mensen wat we doen te prijzen en goed te keuren, bij andere
gelegenheden bekritiseren ze wat we doen en keuren het af. Soms is
het leven vol plezier of vreugde, en soms vol pijn of ongemak.
‘Wereldse condities’ is dan wel de letterlijke vertaling, ‘wereldse
winden’ is meer poëtisch. Het gebruik van de metafoor van de wind is
toepasselijk. De wind waait alle kanten uit en verandert onverwachts
van richting. We kunnen de wind niet zien, maar we voelen hem wel.
We voelen of het een aangenaam warm briesje is of een ijskoude,
bijtende windvlaag. De ene dag is de lucht bedekt met zware
donderwolken, de volgende dag drijft de wind ze uiteen en is er een
heldere, zonnige blauwe lucht. En het heeft echt geen zin om te
proberen de wind te stoppen of van richting te doen veranderen.
Op dezelfde manier waaien de wereldse winden heen en weer. In wat
voor omstandigheden we ons ook bevinden, zelfs als we jong en
gezond, getalenteerd en populair, rijk en welgesteld zijn, we zullen
toch op een bepaald moment winst en verlies, plezier en pijn ervaren.
De wereldse winden zijn die omstandigheden in ons leven die we niet
volledig kunnen controleren. De enige keuze die we hebben is hoe we
erop reageren. Soms krijgen we onverwachts de wind van voren,
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worden we heen en weer geblazen, we schommelen en zwaaien en
raken in paniek. Precies zoals de wind de vlammen in een vuur
aanwakkert, zo laten we ook de wereldse winden het vuur van
hebzucht en haat in ons hart aanwakkeren.
Het zijn ‘wereldse’ winden omdat ze overal in de wereld aanwezig
zijn. Er valt niet aan te ontsnappen. Hoewel ze op diverse manieren
en in verschillende mate waaien, waaien ze overal: thuis, op het werk,
op vakantie, op school.
Het zijn eveneens ‘wereldse’ winden omdat, als we er door
meegesleurd worden, we worden meegesleurd door de manier waarop
de wereld functioneert. Over het algemeen verwachten we dat de
wereld netjes met onze verlangens overeenkomt. We ontkennen (of
althans proberen dat) de feitelijkheden van het leven, de
onbetwistbare eenvoudige waarheid dat het leven bestaat uit
complexe, continue veranderende condities die we nooit kunnen
controleren. Enerzijds weten we dat de winden van verandering
constant waaien. Dat is duidelijk en zichtbaar. Anderzijds verwachten
we ergens diep van binnen dat het leven billijk en eerlijk is. Deze
onderliggende illusie is duidelijk te merken aan onze kleine irritaties
en teleurstellingen, aan het feit dat we ons beledigd en onrechtvaardig
behandeld voelen wanneer we niet krijgen wat we willen. Leren zeilen
op de wereldse winden betekent leren wanneer we onze verlangens
dienen op te geven en aan te passen aan de realiteit van de situatie.
Het is niet gemakkelijk om onze verlangens in overeenstemming te
brengen met de werkelijkheid. Maar te verwachten dat de wereld ze
allemaal inwilligt is absoluut nutteloos.
●●
Hieronder volgen gedetailleerde beschrijvingen over winst en verlies,
lof en afkeuring, roem en schande, plezier en pijn, en over de
ontelbare manieren waarop ze zich in ons leven manifesteren. Je zult
zien dat sommige van de voorbeelden die ik gebruik heel alledaags
zijn en misschien zelfs onbelangrijk lijken. Misschien denk je: ‘Alles
goed en wel om te praten over gelijkmoedigheid wanneer je je teen
hebt gestoten tegen de tafelpoot of wanneer je je oude badminton
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rivaal met 7-0 hebt verslagen, maar hoe zit het dan wanneer je met
ontslag wordt bedreigd of een familielid ernstig ziek is?’
De reden waarom de meeste voorbeelden huis, tuin en keuken
voorbeelden zijn is nu juist omdat we die omstandigheden dagelijks
tegen komen: de dagelijkse windvlagen en windstoten, in plaats van
een razende tornado die door ons leven raast en alles overhoop haalt.
Ongetwijfeld komt er op een bepaald moment een tornado door ons
leven razen. Maar het zijn de kleine, vaak onbeduidende
schommelingen in ons leven waar de meesten van ons meestal mee
moeten leren omgaan.
Ook al zijn ze misschien klein, ze zijn niet triviaal als het gaat om het
effect dat ze op ons hebben. Handelingen hebben gevolgen, zegt het
Boeddhisme. Alles wat we doen of zeggen, en de ethische intentie
ervan, de geestelijke en emotionele staat die het motiveerde, heeft een
effect. Dat is wat ons conditioneert. Het bepaalt wat voor soort mens
we worden. Door te kijken naar hoe we reageren op de wereldse
winden in ons leven zien we het ‘alledaagse karma’ – wat in het
Boeddhisme ook wel het 'gewoonte karma' wordt genoemd.
Sangharakshita, een boeddhistische leraar, verklaart het als volgt:
Een heel groot deel van iemands leven bestaat hoogstwaarschijnlijk uit
gewoonte karma, dingen die we steeds weer doen, zonder ons te realiseren wat
voor effect ze op ons hebben. De handeling zelf stelt misschien niet veel voor, en
neemt misschien niet veel tijd in beslag, maar als we het elke dag doen,
verschillende keren per dag, heeft het een effect, net zoals druppels water een
steen uitslijten. Voortdurend creëren we karma. Ofwel smeden we een soort
keten die ons vast bindt, ofwel planten we zaden die zorgen voor groei in de
toekomst.2
Als we opmerken dat zelfs kleine windvlagen en windstoten van de
wereldse winden irritatie of angst of zelfgenoegzaamheid in ons
kunnen veroorzaken, dan zal de kwaliteit van onze onderliggende
geestestoestand, en dus ook de kwaliteit van ons leven, verbeteren als
we leren er mee om te gaan. Soms zijn het juist de kleine
beproevingen die het slechtste in ons naar boven brengen. Zij maken
dat we ongedurig, angstig of kleinzielig worden. Misschien komt dat
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omdat ze betrekkelijk onbelangrijk zijn en ze ons dus verrassen als we
even niet gewaar zijn. Anderzijds kunnen de grotere beproevingen
van het leven soms het beste in ons naar boven brengen zoals geduld,
vriendelijkheid en scherpzinnigheid waarvan we nauwelijks wisten dat
we dat hadden. Het is mogelijk dat we, wanneer we geconfronteerd
worden met de grote uitdagingen in het leven, waarschijnlijk beter
inzien dat we de omstandigheden niet onder controle hebben en dat
het erom gaat om zo creatief mogelijk erop te reageren. In dergelijke
cruciale omstandigheden kan het zijn dat we meer in contact zijn met
de werkelijkheid terwijl de illusie van controle in alledaagse situaties
kan voortduren. Met andere woorden onwetendheid over de aard van
het leven ligt aan de basis van de onbeduidende irritaties, hardnekkige
kleine gehechtheden, voortdurende angsten en dergelijke. Dat is de
manier waarop onze existentiële angst – onze angst voor
vergankelijkheid en ons verlangen om vast te houden en in controle te
zijn – zich manifesteert in het dagelijkse leven. Men kan veel leren
door er goed naar te kijken.
●●
Dit boek gaat over het onderricht van de Boeddha met betrekking tot
de wereldse winden, over hoe we kunnen leren effectief tussen de
wereldse winden door te laveren, hoe hard het ook stormt, zodat we
veilig door het leven kunnen zeilen in plaats van uit de koers te
geraken. Het gaat over het ontwikkelen van een meer gelijkmoedige
houding tegenover het leven, en tegelijkertijd geëngageerd,
geïnteresseerd en betrokken te blijven en niet passief of onverschillig
te staan tegenover wat er om ons heen gebeurt. Naarmate we
flexibeler en soepeler worden, wordt ons perspectief groter en dat
helpt weer om kalm te blijven, zelfs als het stormt.
Zelf heb ik ervaren dat veel mensen dit onderricht behulpzaam,
aantrekkelijk en inspirerend vinden. Maar waarom eigenlijk? Ik denk
dat hier drie redenen voor zijn. Ten eerste omdat het zo praktisch en
direct is. We kunnen allemaal wel de wereldse winden herkennen die
in ons leven de kop opsteken. Het is een eenvoudig onderricht dat het
belang van Boeddhisme voor het moderne leven en voor alledaagse
gebeurtenissen laat zien. Het eerste hoofdstuk van dit boek beschrijft
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in detail de wereldse winden. Het hoofdstuk erna gaat over
verschillende manieren om ‘te zeilen op de wereldse winden’ – hoe er
vaardiger en ethischer op te reageren.
Ten tweede laat het de verbinding zien tussen ethiek en wijsheid.
Wanneer we door de wereldse winden meegesleurd worden, worden
we erin gevangen en zijn ons niet gewaar van wat er echt aan de hand
is. Vervolgens proberen we de winden van verandering te ontkennen.
Daarmee leggen we zelf de basis voor pijn en teleurstelling. Deze, op
het eerste gezicht eenvoudige methode legt de wortels bloot en laat
zien hoe aan de basis van kleine gebeurtenissen, die ons niet met rust
laten, of ons irriteren, of ons helemaal in beslag nemen, ons verlangen
naar controle en vermijding ligt. Als we echter vaardiger en ethischer
reageren, handelen we op een meer reële en objectieve manier.
Wanneer we vaardig reageren, houdt dat impliciet of expliciet de
erkenning in dat we niet altijd de omstandigheden om ons heen
kunnen controleren.
Gewaar zijn van de wereldse winden en opmerken hoe we op ze
reageren, kan ons leren ‘hoe de dingen werkelijk zijn’ – wat
Boeddhisten wijsheid noemen. Het derde hoofdstuk gaat over
meditatie en hoe we in onszelf een gelijkmoedigheid kunnen
ontwikkelen waardoor wijsheid kan ontstaan. Het vierde hoofdstuk
van het boek spitst zich toe op het zien van de dingen zoals ze
werkelijk zijn.
Een derde reden waarom ik het onderricht van de wereldse winden zo
inspirerend vind, is het feit dat het de verbinding legt tussen
beoefenen voor jezelf en voor anderen. Boeddhistische beoefening
gaat er niet enkel om dat wij leren hoe we minder heen en weer
geslingerd worden. Het gaat er ook om anderen te helpen beschutting
te vinden tegen een storm. Als we heen en weer geblazen worden,
creëren we onrust om ons heen en nemen de kansen toe dat anderen
ook heen en weer geblazen worden. Maar als we een stabiele koers
kunnen varen ongeacht wat voor wind er waait, creëren we rust en
duidelijkheid. Dat kan anderen weer beïnvloeden en hen het
vertrouwen en de helderheid geven om niet zo heen en weer
geslingerd te worden. Hoe meer positieve spirituele kwaliteiten we
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hebben, des te meer kunnen we een goede invloed uitoefenen op de
wereld om ons heen.
Als we aandacht besteden aan de wereld om ons heen, zullen we zien
en voelen, dat de wereldse winden voortdurend waaien en soms met
flinke kracht. Misschien kennen we mensen die hun baan kwijt
geraakt zijn in de economische crisis. Of hebben we op TV beelden
gezien van verwoestingen aangericht door een aardbeving. De
wereldse winden zullen altijd waaien. Ze vormen een onvermijdelijk
onderdeel van het leven. En hun kracht en richting verschilt
afhankelijk van de dominerende culturele condities. Afgaande op het
aantal keren dat de Boeddha de wereldse winden heeft genoemd, is
het wel duidelijk dat ze ook in die tijd waaiden. Onze ervaring ervan is
waarschijnlijk anders. Hoofdstuk 5 probeert te laten zien hoe de
wereldse winden door de wereld van de 21e eeuw heen bulderen, in
het tijdperk van het Internet, de consumptiedrang, de cultuur van ‘het
beroemd willen zijn’ en materieel comfort. We gaan in het bijzonder
kijken naar sciëntisme en consumeren.– twee mythen of ideologieën
die in onze cultuur veel voorkomen. Ik suggereer dat ze een subtiele,
en vaak verborgen, boodschap bevatten die ons echter kan
beïnvloeden en conditioneren. Ze beloven een wereld waarin de
wereldse winden onder controle gehouden kunnen worden, maar dat is
een valse belofte. We zullen ook kijken naar de noodzaak voor het
moderne Boeddhisme om kritiek te geven op deze zienswijzen en om
een alternatief aan te bieden.
Hoe dit boek te gebruiken.
In het boek vind je op diverse plaatsen reflecties, oefeningen en
suggesties voor beoefening. Deze zijn ontworpen om meer uit het
materiaal van het boek te halen. Het is verleidelijk (en ik weet dat
maar al te goed uit eigen ervaring!) om een boek te verslinden en dan
zo snel mogelijk aan het volgende boek te beginnen. Maar we hebben
tijd nodig om dingen te verwerken. We kunnen de neiging hebben om
zes uur te lezen en misschien maar één uur te reflecteren. Het zou
echter beter zijn om voor elk uur dat we lezen zes uur te reflecteren.
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We dienen na te denken of we het eens zijn met wat er gezegd wordt
en hoe we het kunnen toepassen in ons eigen leven. Door ons dingen
af te vragen, door na te denken en door dingen in overweging te
nemen kan het goud zichtbaar worden – als je bereid bent om er tijd
in te stoppen. Als we zoeken naar de schittering van goud, dienen we
diep in het materiaal te graven en te schiften en te sorteren. Het komt
misschien niet meteen aan het licht. We moeten leren om ‘de vragen
te leven’ volgens een belangrijk citaat van Rilke. Hij zegt: ‘misschien
zul je dan geleidelijk aan, op een dag ver in de toekomst, zelfs zonder
het te merken, in het antwoord verblijven.’3 We zeven door steeds
diepere lagen en vinden nieuwe lagen goud.
Ik wil je dan ook aanmoedigen om gebruik te maken van de reflecties
in dit boek4 en om de ideeën en lessen die je leest, te relateren aan de
problemen en uitdagingen in je eigen leven. Het laatste hoofdstuk
behandelt een aantal manieren om behulpzame omstandigheden in
ons leven te creëren ter ondersteuning van onze beoefening, om het
levendig te houden en betrokken te blijven zo dat we creatiever op de
wereldse winden kunnen reageren. Het is bedoeld om je te helpen het
materiaal uit de voorgaande hoofdstukken toe te passen in je dagelijks
leven, en om een praktische gids te zijn bij het zeilen op de wereldse
winden.
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Hoofdstuk 1: Heen en weer geblazen worden door de
wind.

ik suggereer dat deze afhankelijkheid van wereldse omstandigheden
voor ons geluk, een vorm van passiviteit is. Het is waarschijnlijk
gemakkelijker om dat te zien als het gaat om de ‘negatieve’ wereldse
winden. Als we niet krijgen wat we willen, of als we afkeuring ervaren,
kan dit een verlies van vertrouwen en initiatief tot gevolg hebben. En
we kunnen dan vervallen in een soort slachtoffer mentaliteit. Maar de
‘positieve’ wereldse winden kunnen ook een bepaalde vorm van
passiviteit met zich mee brengen; we verwachten dan dat iets buiten
ons geluk kan geven, dat het leven ons geeft wat we wensen. En in die
situaties waarin dat het geval is, kunnen we er teveel op gaan
vertrouwen, en ook dit getuigt van een passieve relatie tegenover het
leven.

In zijn onderricht over de wereldse winden heeft de Boeddha het over
de steeds veranderende omstandigheden van het leven die hebzucht
of afkeer in ons oproepen, althans als we dat laten gebeuren. De
wereldse winden bestaan uit vier paarsgewijze tegenstellingen:
Verlies
Winst
Schande
Roem
Afkeuring
Lof
Pijn
Plezier
Van nature willen we het linker rijtje vermijden en meer ervaren van
het rechter rijtje. Hier is niets mis mee, zolang we onszelf eraan
herinneren dat we ze allemaal zullen ervaren op verschillende
momenten in ons leven. Als we echter te afhankelijk zijn van het
ervaren van degenen aan de rechterkant en de andere kost wat kost
proberen te vermijden, is teleurstelling onvermijdelijk. Wat betreft ons
geluk gokken we op de winden die in één bepaalde richting waaien,
maar er zullen zeker tijden zijn dat ze de andere kant op waaien. Als
we op deze manier gevangen zitten, zal onze stemming met de
winden mee schommelen. De ene dag is het leven als een briesje, en
voelen we ons vol vertrouwen, gelukkig en blij. De volgende dag
veranderen de omstandigheden en voelen we ons als een wervelwind,
moedeloos en door het leven onheus behandelt. We schommelen
tussen verrukt en neerslachtig zijn. De ene keer hebben we een
opgeblazen beeld van onszelf, dan weer voelen we ons als een
leeggelopen ballon. Afhankelijk van wat het leven ons brengt, dwalen
we van betovering naar verbijstering. Zelfs als we krijgen waar we
naar verlangen, kan het plezier gekleurd zijn met een pijnlijke angst
om het weer kwijt te raken. We zitten verstrikt in een spel van
tegenstellingen.
Omdat er veel inspanning en energie kan gaan zitten in deze
worstelingen met het leven, klinkt het misschien als een verrassing als

Winst en verlies.
Ik woonde ooit in een rijtjeshuis waar parkeren een probleem kon
zijn. Ik merkte dat ik, wanneer ik de straat in reed, erop gespitst om
weer thuis te zijn, een beetje nerveus werd. Ik wist dat er 's avonds
laat, als ik thuis kwam, meestal geen parkeerplaats meer over was. En
dat betekende dat ik een parkeerplaats moest zoeken in één van de
zijstraten, en dan met mijn tassen naar huis moest lopen. Wat me nog
meer ergerde was het feit dat de twee mensen die naast mij woonden
drie auto's hadden, en dat één van die auto's meestal voor mijn huis
geparkeerd stond. Als ik de straat inreed speelde zich meestal
hetzelfde verhaal in mijn geest af. Maar op de dagen dat er een plekje
vrij was dicht bij mijn huis, voelde ik me bijna euforisch. Zo kan acht
vierkante meter bestrating een verrassend aantal emoties genereren!
Kleine voorvallen van winst en verlies gebeuren de hele tijd, en dus
moeten we met een constante opeenvolging van dergelijke
gebeurtenissen leren omgaan. Ik verwacht dat de rekening voor
gas/water/licht deze maand hoog zal uitvallen, maar als ik de envelop
open maak ben ik aangenaam verrast hoe laag die uitvalt. Misschien
kan ik dan toch nog die nieuwe jas kopen die ik zo graag wil hebben.
Ik ga winkelen en ben helemaal gelukkig met mijn nieuwe jas. Als ik
bij de parkeergarage aan kom ontdek ik dat iemand tegen mijn auto is
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aangereden. Ik kijk uit naar mijn vrije ochtend, maar dan belt mijn
ouder wordende moeder die hulp nodig heeft bij het doen van haar
boodschappen. Daar gaat mijn vrije ochtend in rook op. Ik heb een
sollicitatiegesprek voor een baan op de universiteit en krijg die baan.
Een aantal banen op het werk zullen geschrapt worden, en de
atmosfeer is angstig en nerveus, en er wordt geroddeld. Ik ga in de rij
staan bij de kassa van de supermarkt en merk op dat de andere rijen
sneller gaan. Hoe komt het toch dat ik altijd de langzaamste rij kies?
Vervolgens ben ik prikkelbaar en verontwaardigd tegenover de
caissière omdat ze gezellig kletst met de klant voor mij. Realiseren ze
zich niet dat sommige klanten haast hebben? Of, ik ga in de rij staan
met één artikel in mijn hand en de dame voor me, die een heel
karretje vol heeft, laat me voor gaan.
We kunnen de wereldse winden van winst en verlies ervaren met
betrekking tot bezittingen, geld, tijd, relaties, sociale roem....in relatie
tot alles wat we beschouwen als ‘dat is van mij’ of ‘ik wil dat’. In dit
spel van winst en verlies beperken we ons en verkleint ons
perspectief. Het is dan een kwestie van mij tegen de wereld, hoofd
omlaag, tunnelvisie, proberen zo snel mogelijk te komen waar ik wil
of zo snel mogelijk proberen te krijgen wat ik wil. En dan zijn er die
momenten waarop de wereldse winden sterker waaien – wanneer een
kind wordt geboren, of een familielid sterft; wanneer je hoort dat je
baan op de tocht staat in een tijd van financiële onzekerheid, of hoort
dat je een grote onverwachte erfenis krijgt.
Roem en Schande.
De meesten van ons zullen nooit veel roem of schande, beroemdheid
of beruchtheid, ervaren. Maar deze wereldse winden zijn mogelijk
actief als we heen en weer geslingerd worden door ons verlangen om
populair, geliefd of het centrum van de aandacht te zijn. Misschien
dat we soms mee lachen als er grappen gemaakt worden, die niet echt
grappig zijn, omdat we aardig gevonden willen worden. Of mogelijk
luisteren we niet echt naar wat de ander te zeggen heeft, maar zitten
we gewoon te wachten tot we onze eigen grap kunnen vertellen, zodat
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wij zelf alle aandacht krijgen. Of we merken hoe onze houding
tegenover mensen op het werk wordt bepaald door het feit of
anderen hen mogen of niet, en of die populariteit of onpopulariteit
een effect op ons zal hebben.
Natuurlijk is er ook zoiets als een oprecht en gezond verlangen om
door anderen als goed gezien te worden, maar soms gaat ons
verlangen verder en dieper dan dat. We hebben een instinctief
verlangen om gezien te willen worden. Misschien dat we, in een ijdel
ogenblik, onze eigen naam intypen in Google om te zien of de wereld
ons bestaan wel heeft geregistreerd. We vragen ons af hoe het aantal
vrienden dat we hebben op Facebook zich verhoudt tot anderen.
Iemand laat ons foto's zien van een recentelijk feestje, en onze ogen
dwalen erover heen, maar waar we daadwerkelijk in geïnteresseerd
zijn is in hoe wij eruit zien op de foto's. Als schrijver ken ik heel goed
de verleiding om, als ik in een boekwinkel loop, even te kijken of ze
mijn boeken ook verkopen.
Ooit schreef ik een enigszins provocerend artikel voor een lokale
krant. In de periode tussen het verzenden en de publicatie van het
artikel, schommelde ik tussen enerzijds de hoop dat het beroering
teweeg zou brengen en gunstige kritiek zou opleveren, en anderzijds
de angst dat ik het verkeerd geschat had en mezelf onpopulair had
gemaakt. Toen het erop aan kwam, bleek er absoluut geen enkele
respons te zijn. Dat was nog erger. Soms lijkt het alsof anonimiteit
zelfs minder wenselijk is dan een slechte naam. Ik vond de hele
gebeurtenis louterend.
Dan is er ook nog het effect dat de beroemdheid van anderen op ons
heeft. Beroemd zijn kan op een vreemde manier aantrekkelijk zijn. Op
een middag was ik koffie aan het drinken en een boek aan het lezen in
het café van een kunstcentrum, in een klein stadje. Een paar tafeltjes
bij mij vandaan zag ik ongeveer twaalf mensen opgewonden en
geanimeerd met elkaar in gesprek. Uiteindelijk realiseerde ik me dat de
dame waar het allemaal om ging één van de hoofdrolspelers was
geweest in een TV komedie serie uit de jaren tachtig. Ze was hier in
het stadje om de kerstverlichting te ontsteken en om de hoofdrol te
spelen in de lokale pantomime. Ik maakte mezelf wijs dat ik niet in
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het minst geïnteresseerd was in een dergelijke onbetekenende
beroemdheid. En toch kon ik mezelf er niet van weerhouden om te
kijken. Ik wilde weten hoe ze eruit zag, hoe ze praatte en wat voor
iemand het nu eigenlijk was. Er is iets magisch en onweerstaanbaars als
het gaat om beroemdheden. We denken dat die persoon iets moet
hebben en we willen weten wat dat dan wel is. (We zullen de cultuur
van beroemd zijn verder verkennen in hoofdstuk vijf).
Lof en afkeuring.
Tijdens een boeddhistische retraite voor nieuwkomers besloot de
vrouw die de retraite leidde om, telkens wanneer ze in de
meditatieruimte waren, een klein ritueel te doen. Ze boog simpelweg
voor het Boeddhabeeld op de schrijn als teken van respect en
dankbaarheid.
De retraite verliep goed. Op de laatste dag kwamen twee verschillende
mensen naar haar toe en gaven haar een papiertje waar wat op
geschreven stond. Ze stopte ze in haar zak om ze later te lezen. Toen
ze het eerste berichtje las, stond er: ‘Dank u wel voor de retraite. Het
heeft grote indruk op me gemaakt. Vooral de manier waarop u voor
de Boeddha boog, vond ik erg inspirerend. Er was iets waardoor ik
het ontroerend en betekenisvol vond.’
Toen las ze het andere briefje: ‘Dank u wel voor het leiden van de
retraite. Ik moet u echter zeggen dat ik teleurgesteld ben. Ik dacht dat
Boeddhisme vrij was van bijgeloof en ritueel en dus was het jammer
dat u boog voor de Boeddha. Het maakte dat ik me ongemakkelijk
voelde en het bedierf de retraite voor mij.’
Het leven is gewoon zo. Mensen vinden soms wat we doen
aangenaam en geven waardering en goedkeuring. Of ze vinden het
niet leuk en dan krijgen we kritiek en opmerkingen. En soms krijgen
we zowel kritiek als waardering voor precies dezelfde handeling! Hoe
goed we ook ons best doen, we kunnen het nooit iedereen naar de zin
maken. Lof en afkeuring worden 'wereldse winden' wanneer we er
door heen en weer geblazen worden, en wanneer ons zelfvertrouwen
of zelfbeeld erdoor vermeerderd of verminderd wordt, erdoor wordt
17

opgeblazen of juist het tegenovergestelde, afhankelijk van hoe de
wind waait.
In de wereld om ons heen is er vaak sprake van een cultuur van de
schuld geven. Geroddel op het werk bestaat vaak uit beschuldigen en
klagen. Ook veel politieke discussies zijn nogal eens gebaseerd op
prijzen en afkeuren. In Engeland zijn er veel mensen die er een
cultuur van prijzen of afkeuren op na houden als het gaat om het
nationale voetbalteam. In de aanloop naar een belangrijke competitie
is er een ongelooflijke opgeklopte verwachting, en speculatie dat deze
keer, misschien deze keer, ze het heel goed zullen doen. Jammer
genoeg echter is de prestatie vaak middelmatig. De volgende dag
beginnen de beschuldigingen, en de kranten en websites staan vol van
de geruchten dat de coach snel de laan uit zal vliegen.
Afkeuring heeft vaak te maken met controle, met een ongenoegen
omdat we niet krijgen wat we willen.5 Onze frustratie heeft een
uitlaatklep nodig en dus zoeken we iemand die we de schuld kunnen
geven. Het moet toch iemands fout zijn! Iets of iemand de schuld
geven herstelt ons gevoel van macht over de wereld. Het is een
manier om de illusie van controle in stand te houden.
Onlangs moest een vriend van me met het vliegtuig mee om familie
op te zoeken in het buitenland. Dit was in de winter, toen er sprake
was van ernstige sneeuwval en ijskoude weersomstandigheden. De
kranten en TV stonden vol met vreselijke verhalen over het vliegveld
en hoe het zo goed als gesloten was. Het was alsof de vliegveld
autoriteiten er de schuld van waren dat het zo sneeuwde en ijskoud
was. Maar als je op de website van het vliegveld keek zag je dat de
meeste vluchten gewoon doorgingen, zij het met wat vertraging. Als
vluchten al helemaal niet doorgingen of veel vertraging hadden, lag
dat vaak aan de barre weersomstandigheden op het vliegveld van de
bestemming. Maar de media houden ervan om iemand de schuld te
geven, want verslaggevers weten dat wij ook iemand de schuld willen
geven. Al dit negatieve gedoe heeft waarschijnlijk voor meer ophef en
bezorgdheid bij passagiers en vliegveld medewerkers gezorgd. De
verslaggeving bleek enorm overdreven te zijn geweest, en de vlucht
van mijn vriend had geen enkel probleem.
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Nietzsche, zoals altijd erg scherp, observeerde dat ‘ we prijzen of
afkeuren afhankelijk van het feit of de ene of de andere ons meer
gelegenheid biedt om de kracht van ons oordeel te doen gelden.’6 Als
we dit in gedachten houden, en rekening houden met hoe we worden
beïnvloed door lof en afkeuring als ze onszelf betreffen, kunnen we
ook reflecteren op hoe wij lof en afkeuring uitdelen. Natuurlijk, soms
is het geven van lof en afkeuring noodzakelijk en behulpzaam. Het is
goed om waardering te uiten, en om dat wat goed is gedaan, op te
merken en te erkennen. En soms moeten we kritiek geven, om aan te
duiden wanneer dingen slecht gedaan zijn. Maar we kunnen proberen
om dit objectief en constructief te doen, en geen kritiek te geven als
uitlaatklep voor onze frustratie, of te prijzen vanuit ons verlangen om
ons bij anderen geliefd te maken.
Plezier en Pijn.
Je bent erg opgewonden omdat je morgen op vakantie gaat. Of je
bent humeurig omdat je tandpijn hebt. Je maakt een kop thee en
bemerkt dat er geen melk in de koelkast is en je voelt je geïrriteerd. Je
komt net terug van het sportcentrum en je voelt je lichtvoetig. Of je
hebt het heel druk gehad en je schouders zijn enorm gespannen. Je
wordt vrolijker omdat de zon begint te schijnen. Of je ergert je omdat
je in het warme weer in een file vast komt te staan, en het in de auto
benauwd is. Je voelt je blij en opgewekt vandaag want er is een uitje
waarvan je weet dat je dat leuk vindt. Of er is een taak die je weken
hebt uitgesteld omdat je denkt dat het vervelend zal zijn. Maar het
moet vandaag af en je voelt je daarom een beetje somber en
humeurig.
Naast deze kleine vormen van irritatie en ongemak, zijn er tijden in
het leven dat de wereldse winden sterker waaien. Er zullen momenten
zijn van intens genoegen, wanneer alles perfect lijkt te zijn. Maar als
we ouder worden, merken we ook meer pijntjes en kwalen op in het
lichaam. Veel mensen krijgen last van chronische pijn en de meesten
van ons zullen vroeg of laat een ernstige ziekte het hoofd moeten
bieden.
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Het is niet zo dat het verkeerd is om te genieten van de geneugten als
ze er zijn, of om pijn te vermijden als dat mogelijk is. Het feit is dat je
je ervaring niet altijd onder controle hebt. Door deze wereldse winden
waar te nemen, kunnen we zien hoe zelfs kleine gemakken of
ongemakken onze stemming beïnvloeden. Dit komt omdat we
gehecht zijn aan gemak en proberen om het te bestendigen, en ons
verzetten tegen ongemak en het erger maken dan het is. In het
volgende hoofdstuk gaan we hier verder op in.
Reflectie: Heen en weer geblazen door de wind.
Er zijn veel manieren om te reflecteren – misschien heb je al je eigen manier van
reflecteren. Zo niet, dan is hier een suggestie. Allereerst is het belangrijk om tijd te
hebben om rustig ergens te zitten, zo dat drukke gedachten kunnen kalmeren en
meer overwogen gedachten kunnen ontstaan. Neem pen en papier en schrijf alle
gedachten, observaties en herinneringen op die opkomen. Herken je de wereldse
winden die door je leven waaien? Probeer om je kleine of grote voorvallen van de
wereldse winden, die je de afgelopen dagen heen en weer geslingerd hebben, te
herinneren Denk vervolgens na over patronen of thema's die nadrukkelijk
aanwezig zijn of zich vaker voordoen in je leven. Je kunt een lijst maken of een
mind-map. Het maakte niet uit wat je doet, het gaat erom dat je je gedachten
opschrijft. Door ze op te schrijven , in plaats van erover te denken, kan je ze beter
ontwarren. Door je reflecties op papier te zetten, worden ze helderder en objectiever.
Zijn er bepaalde wereldse winden die vaker om je heen blazen dan andere? Of zijn
er die meer invloed op je hebben dan andere? Of zijn er bepaalde situaties waarin
je gemakkelijker heen en weer geblazen wordt?
Probeer om aandacht te hebben voor beide richtingen – met andere woorden, hoe je
door zowel plezier als pijn, winst als verlies beïnvloed wordt. Het is vaak
gemakkelijker om op te merken wanneer de wereldse winden in ‘negatieve’ richting
waaien. En we merken onze respons amper op wanneer ze de andere kant
opwaaien.
Zijn er andere variabele levensomstandigheden die niet in de traditionele
formulering passen? Wat zijn ze? (Bijvoorbeeld, een vriend van mij realiseerde
zich dat hij beïnvloed werd door het verlangen naar succes en angst om te falen.
Voor hem waren dit ‘wereldse winden’.)
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Hoofdstuk 2: De wereldse winden leren bezeilen.
Nu we de wereldse winden hebben geïdentificeerd en weten hoe ze in
ons leven rond waaien gaan we in dit hoofdstuk kijken hoe we ermee
om kunnen gaan. Hoe kunnen we minder door elkaar geschud
worden en leren om, uiteindelijk, erboven uit te stijgen? Hoe kunnen
we vaardiger de winden van verandering bezeilen? We gaan vier stadia
van beoefening bekijken:
1. (H)erken de wereldse winden
2. Maak onderscheid tussen controle en invloed
3. Zie de wereldse winden als kansen
4. Luister naar de verhalen die we vertellen
Gaandeweg zullen we suggesties doen voor reflecties, oefeningen en
tips voor beoefening in het dagelijkse leven, in het bijzonder hoe we
onze aspiraties en intenties kunnen herinneren terwijl we er midden in
zitten.
1) (H)erken de wereldse winden.
Dit houdt in dat je kijkt of je de wereldse winden ziet, je er gewaar
van bent, en de situaties en tijden op merkt wanneer ze ons meer in
hun greep hebben. Als we eenmaal aan ze denken in het gewone
dagelijkse leven, kan het zijn dat we ze steeds beter gaan opmerken.
Op deze wijze helpt de lering van de wereldse winden om naar onze
dagelijkse ervaring te kijken en te zien wat er nu werkelijk aan de hand
is.
Alleen al het feit dat we ze opmerken heeft een effect. We beginnen
een gewaar zijn te creëren, een pauze of ruimte tussen wat er met ons
gebeurt en hoe we erop reageren. Je kunt de wereldse winden zelfs
zien als kleine demonen. Alleen al door ze te benoemen en je er
gewaar van te zijn heb je er al macht over. (Dit is een traditionele
boeddhistische benadering om met demonen om te gaan die ons
lastig vallen.)
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2) Maak onderscheid tussen controle en invloed.
Wanneer we in het midden van een bepaalde gebeurtenis opmerken
dat de wereldse winden waaien, kunnen we nadenken over wat er aan
de hand is in termen van controle en invloed. Vraag jezelf af in welke
mate je controle hebt over dat wat er gaande is. Of valt het buiten je
controle? Moet je je veranderen en aanpassen? Kun je op een
dusdanige manier reageren op de situatie dat het een gunstig effect
heeft op je geestestoestand en op de situatie om je heen? Met andere
woorden, wat is in de situatie een ‘gegeven feit’ en wat is er ‘mogelijk’?
Waar we geen controle over hebben, kunnen we enkel accepteren. Als
er iets is wat we kunnen beïnvloeden, laten we dat dan zoveel mogelijk
proberen.
Een geliefde ligt ernstig ziek in het ziekenhuis en je zit te wachten tot
hij of zij overgeplaatst kan worden naar een gespecialiseerde afdeling.
Dit is urgent en belangrijk voor je, en tegelijkertijd hangt het van veel
factoren af waar jij geen controle over hebt – de mate waarin het
ziekenhuispersoneel het druk heeft, de beschikbaarheid van een bed
op de nieuwe afdeling. Als we dit gebrek aan controle niet
onderkennen en ermee leren omgaan, veroorzaakt het waarschijnlijk
stress en angst. Mogelijk zijn er wel manieren waarop je een beetje
gunstige invloed kunt uitoefenen, zoals rustig met het personeel
praten om er zeker van te zijn dat ze de situatie in beeld hebben, de
patiënt en andere familieleden de objectieve feiten van de situatie
vertellen.
Of je bent op weg naar het vliegveld en je trein is uitgevallen. Ook nu
heb je geen controle over de situatie, maar de manier waarop je
reageert, is bepalend voor je eigen geestestoestand en die van anderen
om je heen. Een rustige reactie geeft meer tegenwoordigheid van
geest, waardoor je je mogelijk herinnert dat een vriend van je deze
week vrij is van zijn werk, en dat betekent dat hij je misschien een lift
kan geven...
Er is een bekend verhaal over een zenmeester die terug naar huis
vloog na een bezoek aan zijn leerlingen in het buitenland. Hijzelf en
één van zijn leerlingen, die hem begeleidde naar het vliegveld, stonden
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op de bus te wachten. De bus kwam maar niet opdagen. De leerlinge
was ongerust, ijsbeerde op en neer en belde paniekerig met haar
mobiele telefoon. Op een bepaald moment keek ze naar de zen leraar.
Hij zat rustig op zijn koffer te genieten van de zon. Ze realiseerde
zich dat hij niet ongerust was en dat hij ook niet zat te wachten. Hij
wist dat hij niets kon uitrichten, en was in staat om elk verlangen om
de situatie te controleren los te laten, en in plaats daarvan lekker in het
zonnetje te zitten.
Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk om de dingen te accepteren
waar we geen controle over hebben, of om de wens op te geven dat
iets op een bepaalde manier gebeurt, en onze frustratie los te laten als
het op een andere manier gebeurt. Soms zijn de emoties erg sterk.
Maar de eerste opdracht is om de situatie waarin we ons bevinden
duidelijk te onderkennen en er gewaar van te zijn. Wat hierbij helpt is
om de aard van de wereldse winden te kennen en onderscheid te
maken tussen controle en invloed. Het is een stapje achteruit doen en
kijken vanuit een groter perspectief. Vanuit dit grotere perspectief
zien we misschien andere mogelijkheden die we eerst niet zagen
omdat we helemaal door de situatie in beslag werden genomen.
Reflectie: controle en invloed.
Als je nu terug kijkt naar de reflectie aan het einde van het vorige hoofdstuk over
hoe de wereldse winden in jouw leven rond waaien, kun je dan zien hoe je je verzet
tegen die situaties door aan de illusie van controle vast proberen te houden? Hoe
manifesteert zich dat? Hoe voelt dat? Hoe zou het voelen om de controle op te
geven en gewoon te doen wat je kunt om een positieve invloed te hebben?
Het kan helpen om je ogen te sluiten, je een paar minuten te ontspannen, en je die
situaties weer voor te stellen.. Deze manier van reflecteren kan helpen om weer
contact te maken met hoe het voelde, en om je de gedachten te herinneren die door je
heen gingen. Het kan je ook in staat stellen om je een andere respons voor te
stellen, en hoe dat eruit zou zien en hoe dat zou voelen.
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3) Zie de wereldse winden als mogelijkheden
Nu volgen een aantal suggesties hoe we de situatie positief kunnen
beïnvloeden, zowel voor onszelf als voor anderen om ons heen. In
plaats van te reageren en te proberen om van verlies naar winst terug
te keren, of van afkeuring naar lof, etc., proberen we om te handelen
vanuit een gewaar zijn van de wereldse winden. We kunnen proberen
om dat heen en weer geslinger te veranderen in spirituele
mogelijkheden. Als we onze stemming of ons zelfbeeld erdoor
hebben laten beïnvloeden, dan is dit onze kans om het initiatief weer
in handen te nemen. In plaats van te hopen of te verwachten dat de
wereld ons continue geeft wat we de hele tijd willen, kijken we naar
wat wij in de situatie kunnen bijdragen. We zien de wereldse winden
als leraren die ons aansporen om geduld, moed, of wat de situatie dan
ook vraagt, te ontwikkelen. We verwelkomen de uitdaging en
koesteren de kans om te groeien. Alleen al het aannemen van deze
houding en het herinneren ervan terwijl we er midden in zitten, maakt
al verschil. We nemen weer initiatief. We hebben een manier
gevonden om creatief en zinvol om te gaan met de omstandigheden.
Misschien beginnen we ons al anders te voelen in de situatie waarin
we ons bevinden.
Een ander beeld om dit te beschrijven is dat we zoeken naar ‘Dharma
deuren’. We kunnen opgesloten raken in een spel van tegenstellingen,
dualiteiten, het ene vrezen en het tegenovergestelde verlangen. We
zitten gevangen in dit spel als we enkel tegenstellingen zien, en geen
andere mogelijkheid, geen manier zien om het anders te spelen. Maar
als we de situatie zien als een spirituele kans, kunnen we misschien
een nieuwe kwaliteit ontdekken die we er in kunnen brengen. Deze
nieuwe kwaliteit is als een Dharma deur, die een uitweg biedt uit de
valstrik van tegenstellingen. (Het woord Dharma betekent een pad,
leer, of waarheid, die naar Verlichting leidt, en dit zijn dus deuren
waardoor we in die richting kunnen gaan.)
Hier volgen enkele suggesties om de wereldse winden te veranderen
in mogelijkheden, of om Dharma deuren te vinden. Voor elk paar
wereldse winden gaan we kijken naar een aantal verhalen uit het leven
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van de Boeddha die laten zien hoe de Boeddha op vaardige wijze
tussen de wereldse winden bewoog.
a) Van winst en verlies naar vrijgevigheid.
We worden geteisterd door winst en verlies als we de wereld zien als
een strijdtoneel om te krijgen wat we willen. Een radicaal andere
strategie, een manier om de spelregels op hun kop te zetten en het
spel anders te spelen, is door het beoefenen van vrijgevigheid, door
naar de wereld te kijken op basis van ‘wat kan ik geven’ in plaats van
‘wat kan ik krijgen’.
We kunnen dit uitproberen op een terrein waar we allemaal wel mee
te maken hebben, en sommigen van ons zelfs elke dag: rijden of
fietsen in druk verkeer, of door overvolle straten lopen. In plaats van
geïrriteerd te raken door de man die plotseling van rijstrook verandert
en ons afsnijdt met zijn auto door ineens vlak voor ons te gaan rijden;
of met de dame die op de roltrap van de metro haar telefoon
beantwoordt, onbewust van het feit dat reizigers mopperen en zich
langs haar heen proberen te wringen, kunnen we proberen om een
genereuze houding en respons aan te nemen. Misschien kunnen we
wat gas terugnemen en een paar andere auto's voor laten gaan op dat
onhandige kruispunt. Of kunnen we in plaats van ons voorbij de
vrouw op de roltrap te wringen, op zachte doch krachtige toon iets
zeggen zodat ze ziet wat er gaande is. Misschien dat we dan twee
minuten later thuiskomen, maar wel in een betere stemming. Wie
weet, misschien zijn die andere mensen ook wel in een betere
stemming.
Rijden, fietsen of wandelen door een drukke stad is een spiegel voor
je geestestoestand. Als je in een slechte bui bent, merk je misschien
dat de reis er één is van stop/start/stop/start: hortend en stotend,
lichtgeraakt, opdringerig, chagrijnig. Als je in een goede bui bent kun
je met meer gewaar zijn door drukke situaties manoeuvreren. Er is
dan sprake van meer ‘stroming’ en het verloopt vlotter. Misschien kun
je hier doelbewust een beoefening van maken: de Tai Chi van verkeer!
●●
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De boeddhistische tekst die het verhaal vertelt van de laatste dagen en
maanden in het leven van de Boeddha, zijn dood en het bereiken van
parinibbana (uiteindelijk, volledig nibbana) is, interessant genoeg, het
langste soetra (verhandeling) in de vroege boeddhistische teksten.7
Ongetwijfeld waren de laatste dagen van de Boeddha erg belangrijk
voor zijn volgelingen. De manier waarop hij omging met zijn
naderende dood was voor hen een lering. Er zijn ongetwijfeld
gebeurtenissen die laten zien dat de Boeddha boven winst en verlies
uitsteeg en onbeperkte vrijgevigheid beoefende. Het soetra beschrijft
momenten van liefde en vriendschap die zeer menselijk en
aangrijpend zijn. Tegelijkertijd is er ook iets anders in de Boeddha, dat
er doorheen schijnt: zijn volledige gelijkmoedigheid en gebrek aan
bezorgdheid voor de wereldse gang van zaken.
De Boeddha weet dat hij stervende is. Zijn eens gezonde lichaam is
nu oud en fragiel. Het is, zoals hij zelf zegt, als ‘een oude wagen . . .
met touwen bij elkaar gehouden’.8 Hij maakt nog één laatste reis met
Ananda, zijn vriend van oudsher en trouwe metgezel. Ze bezoeken
oude pleisterplaatsen, plaatsen met veel natuurlijke schoonheid,
schrijnen en bosrijke streken. Ze zijn deze plaatsen vaak gepasseerd
en de Boeddha weet dat hij ze niet meer zal zien. Hij kijkt er nog een
laatste keer naar, met liefdevolle ogen.
Op een ander moment treurt de Boeddha om Sariputra en
Maudgalyayana, twee van zijn voornaamste volgelingen, die pas
overleden zijn. Zij hebben samen met de Boeddha vele jaren geleefd,
gewerkt en gereisd. Als broeders hebben ze samen de taak van het
oprichten van de sangha (de boeddhistische gemeenschap) op zich
genomen. En nu zijn Sariputra en Maudgalyayana er niet meer. De
Boeddha verklaart:
De gemeenschap voelt als leeg aan voor mij nu Sariputra en Maudgalyayana
uiteindelijk nirvana hebben bereikt . . . Het is onmogelijk dat wat ontstaan is en
onderhevig is aan desintegratie, niet desintegreert; en toch is het alsof de grootste
takken van een enorme boom afgebroken zijn.9
Je hebt het gevoel dat de Boeddha ze mist, maar dit maakt niet dat hij
de realiteit van leven en dood ontkent. Hij kijkt verlies recht in de
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ogen, rustig en direct, maar niet zonder een vorm van menselijke
tederheid.
Ofschoon hij ziek en zwak is, en gekweld wordt door ‘scherpe en
dodelijke pijnen’, denkt hij nog steeds aan anderen en reikt naar ze uit.
Er is het vaak vertelde verhaal van Ananda die weet dat de Boeddha
spoedig zal sterven. Hij wordt overvallen door verdriet en
radeloosheid, en huilt. De Boeddha zegt tegen Ananda, op een
vastberaden en uitdagende manier: ‘Heb ik je niet verteld dat alle
aangename en prettige dingen veranderlijk zijn, onderhevig aan
scheiding . . .Hoe kan het mogelijk zijn dat het niet verdwijnt?’10 Maar
hij is ook vriendelijk en zachtmoedig, zich verheugend in Ananda's
kwaliteiten en dankbaar voor de wijze waarop Ananda hem al die
jaren heeft verzorgd.
Dan is er het verhaal van de smid Cunda die de Boeddha een maaltijd
heeft geserveerd, wat voedselvergiftiging bij hem heeft veroorzaakt.
Cunda is vol berouw en zelfverwijt. De Boeddha merkt dit en vraagt
Ananda er voor te zorgen dat iedereen weet dat het serveren van de
allerlaatste maaltijd aan de Boeddha veel geluk brengt, en een waardig
iets is om te doen. Hij weet dat Cunda de maaltijd met zuivere
intenties heeft bereid, en dus is er geen reden voor hem om zichzelf
iets te verwijten. Hij weet ook dat er onder zijn volgelingen mogelijk
gefluisterd wordt over de schuldvraag, en dus uit hij zijn lof en
dankbaarheid voor Cunda. Hij doet dit om er zeker van te zijn dat de
wereldse winden van afkeuring niet onnodig Cunda's richting
uitwaaien.
Dan, als de Boeddha op zijn sterfbed ligt in een bos van damar
bomen, komt er een zwerver langs die hem wil ontmoeten. Ananda
wil dat de Boeddha, die nu erg verzwakt is, met rust gelaten wordt en
vraagt aan de zwerver Subhaddha om weg te gaan. Maar de Boeddha
roept hem terug en praat met hem, en Subhaddha wordt de laatste
persoonlijke volgeling van de Boeddha. Zelfs in zijn laatste
ogenblikken steeg de Boeddha uit boven winst en verlies, en was
bereid om uit te reiken.

b) Van roem en schande naar individualiteit.
We gaan nu kijken naar het bepalen van een koers door de wereldse
winden van ‘roem en schande’. Ook nu weer treffen we in de tekst,
die verslag doet van de laatste weken van het leven van de Boeddha,
gebeurtenissen aan waarin deze specifieke winden waaien en we zien
hoe de Boeddha er mee omgaat.
Op zekere dag tijdens hun laatste bezoek aan bepaalde mensen en
plaatsen, bevinden Ananda en de Boeddha zich in een kleine stad
genaamd Kusinagara. De Boeddha besluit dat hij hier zijn laatste
dagen wil doorbrengen. ‘Maar waarom wilt U hier sterven?’, vraagt
Ananda, ‘in dit miserabele stadje van lemen hutten, midden in de
wildernis, ver van alles?’11 Het lijkt erop dat Ananda het meer gepast
vindt voor de Boeddha om zijn laatste uren door te brengen in één
van de grote en belangrijke steden. Maar de Boeddha zegt tegen
Ananda om niet op een dergelijke ongepaste wijze over Kusinagara te
praten. Want eens was het een grote stad, druk en welvarend, en het
hoofdkwartier van een veel groter keizerrijk.
Wat is de betekenis van dit voorval? Eén interpretatie12 is dat de
Boeddha verwijst naar de groei en verval van alle wereldse zaken. Het
rad van fortuin draait maar door. Wat eens bekend en beroemd was
zal uiteindelijk weer in de vergetelheid geraken. Hij probeert Ananda
duidelijk te maken dat sterven in een beroemde plaats maar weinig
betekenis heeft.
Ze hebben nog maar net gehoord dat een oude vriend en beschermer,
koning Pasenadi, op gruwelijke wijze aan de kant is gezet, en dat hij
van uitputting is gestorven buiten de poorten van een nabije stad. Er
heerst nog meer politieke onrust in de streek. Zo is er een oorlog
gaande tegen de Shakyas, de stam van de Boeddha en Ananda. Leden
van hun familie zijn recentelijk vermoord. En onderweg hebben ze
gezien dat er een fort wordt gebouwd bij Pataligama door een andere
stam, de Magadhas, die een oorlog aan het voorbereiden zijn tegen
hun buren, de Vajjians. De Boeddha probeerde te bemiddelen om een
oorlog te voorkomen, maar hij had het gevoel dat hij, deze keer
althans, weinig succes had. Hij realiseerde zich dat ze getuige waren
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van de opkomst van een nieuw keizerrijk, waarvan de hoofdstad in de
buurt van het fort gevestigd zou worden.
Zelfs in de kring van zijn eigen volgelingen, de sangha – nu groter en
meer verspreid – heeft de Boeddha minder invloed. Hij is ouder en
heeft minder energie om tussenbeide te komen. Het is alsof de
Boeddha wil zeggen: ‘Dit is gewoon hoe het er in de wereld aan toe
gaat. Laten we onze zaken niet regelen op een wereldse manier. Laten
we ons vooral geen zorgen maken iets groots te willen, over roem en
reputatie. Laten we doen wat we kunnen om de Dharma door te
geven.’
Dat is waar de Boeddha zich om bekommerd: zijn nalatenschap en
zijn onderricht van de Dharma. Het is niet zo dat zijn onwereldse
houding een kwestie is van ‘Oh, het kan me niets schelen’. Hij is
bezorgd over de reputatie van de Dharma, in het bijzonder wanneer
hij er niet meer zal zijn. Tijdens deze laatste rondreis heeft hij veel
volgelingen ontmoet en hij heeft hen altijd gevraagd of ze nog een
laatste vraag hadden. Keer op keer vraagt hij dat aan ze. Hij zal er
spoedig niet meer zijn, zo laat hij hen weten, en ze zullen ‘eilanden
voor zichzelf’ moeten zijn. Ze dienen elke twijfel of onzekerheid, die
ze nog hebben, op te helderen, zolang hij er nog is. Hij geeft
instructies voor zijn begrafenis en advies voor toekomstige
pelgrimsoorden
●●
Er zijn vele teksten waarin de Boeddha zijn volgelingen waarschuwde
tegen de gevaren van de verleidingen door roem, eer en aanzien.13
Dat mag nooit een reden zijn om het spirituele pad te beoefenen. Hij
gaf de indruk ‘een man in de wereld, niet van de wereld’ te zijn. Hij
werd niet beïnvloed door wereldse waarden, door persoonlijke winst
of eer. Maar hij is ook niet onwerelds in die zin dat hij niet bezorgd is
over zijn nalatenschap en de mogelijkheid om anderen te helpen.
Het is wellicht door individualiteit dat we vermijden om door de
wereldse winden van roem en schande heen en weer geblazen te
worden. Individualiteit houdt integriteit en continuïteit in. Als we dat
bezitten, hebben we een beeld van wie we zijn en wat onze waarden

en prioriteiten zijn, en we proberen om in overeenstemming met die
waarden te handelen. Een heel scala van kwaliteiten hangt hier mee
samen: onszelf kennen, waarachtigheid, de moed om onszelf te zijn
zelfs als dat betekent tegen de stroom van populaire meningen ingaan.
Dit is natuurlijk niet gemakkelijk.
Individualiteit is niet hetzelfde als individualisme. Individualisme is je
een weg banen door de wereld, altijd jezelf erboven en erbuiten
houdend. Vaak manifesteert individualisme zich niet op grove of
duidelijke wijze. Het is veeleer een houding van denken dat het leven
een kwestie is van krijgen wat je wilt. Ik houd niet noodzakelijkerwijs
rekening met de individualiteit van anderen; en mijn relaties zijn
gebaseerd op wat past bij wat ik wil.
Metta of liefdevolle vriendelijkheid staat hiermee in contrast. Het is
een gewaar zijn van en bevestiging van een ander persoon.14 Het is
een individu, een mens die zich gewaar wordt van een ander mens.
Hoe meer individu we zijn des te meer komen ons gevoel van
eigenwaarde en kwaliteit van binnen uit, en ook van onze relaties met
de mensen waar we van houden en die van ons houden, en die onze
individualiteit ondersteunen. Ons gevoel van eigen waarde komt niet
van buiten af, van wereldse waarden, of van hoe de wereld ons ziet.
Een individu zijn betekent niet dat we onze overtuiging of mening
niet kunnen veranderen of aanpassen als resultaat van discussies met
anderen. Maar we wijzigen ze niet omdat we erbij willen horen.
Soms als mensen iets in ons afkeuren of overstuur zijn door ons, is
het belangrijk om het niet al te persoonlijk te nemen. We kunnen het
niet altijd iedereen naar de zin maken. We moeten ons afvragen of
wat we gezegd hebben is wat we geloven, en of we dat met een goed
en welwillend motief gedaan hebben. Daarna is het aan anderen hoe
ze reageren. We kunnen niet over verantwoordelijk zijn voor hun
reacties. We leren om te vertrouwen op wat wij denken dat waar is,
terwijl we tegelijkertijd bereid zijn om onze positie te wijzigen in het
licht van nieuwe ervaringen.
Blijkbaar hebben, vanaf de Renaissancetijd in Italië tot aan de Eerste
Wereldoorlog, honderdduizenden jonge mannen hun leven verloren
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in tweegevechten. Vaak was de aanleiding voor de uitdaging tot een
tweegevecht triviaal, maar het werd gezien als een kwestie van
iemands eer die aangetast was.15 Mogelijk dat de bende oorlogen in
grote steden hiervan het moderne equivalent zijn. Ooit kende ik
iemand die werkte op de spoedafdeling van een ziekenhuis in een
grote stad. Hij vertelde dat wanneer jonge mannen gewond raakten in
bende oorlogen, de politie en ambulancediensten ervoor moesten
zorgen dat ze leden van de rivaliserende bendes naar andere
ziekenhuizen brachten. Anders zouden er nog meer bendeleden
opdagen en het gevecht voortgezet worden in de gangen van het
ziekenhuis. Ook de aanleiding voor dit soort gevechten was vaak
triviaal van aard, maar het ‘eergevoel’ moest hersteld worden.
Hoe kunnen we dergelijk gedrag begrijpen? Het is een tragisch
voorbeeld van hoe individualiteit zo zwak kan zijn dat de mening van
anderen de enige factor is die telt bij het vormen van een zelfbeeld.16
Degene die tot het gevecht uitdaagt moet bewijzen groter te zijn dan
de ander, omdat hij zich klein voelt. Onder al dat geblaas en
aanmatigend gedrag, ligt een broos ego. Het is zo breekbaar dat
eergevoel en gezien worden als onbevreesd, de voornaamste waarden
worden, zelfs als het risico is dat men verwond of gedood kan
worden. Men kan het niet verdragen om gezien te worden als iemand
die bang is van iemand anders, als een verliezer.
Dit zijn misschien extreme versies van een neiging die we ook in
onszelf herkennen. Wat bijvoorbeeld als er iemand voor mij sluipt in
de rij, ten overstaan van vele anderen. Hoe voel ik me? Soms neem ik
er aanstoot aan of voel me beledigd. En als ik heel eerlijk en goed kijk
naar wat er werkelijk aan de hand is, is het niet zozeer het feit dat ik
één plaats naar achteren in de rij kom te staan, dat me dwars zit. Het
is meer een kwestie van trots, dat mogelijk anderen zagen dat iemand
‘over mij heen liep’. In mijn verlangen om mijn eer te herstellen, maak
ik een onbeleefde opmerking.
Hoe ontwikkelen we individualiteit? Het vereist dat we onszelf
afvragen wat het meest belangrijke is in ons leven, waar we werkelijk
in geloven, en hoe we daar naar kunnen leven. Bovendien, naarmate
we meer en meer kwaliteiten zoals gewaar zijn en metta (liefdevolle
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vriendelijkheid) ontwikkelen, worden we meer en meer een individu.
We hebben een gezond beeld van onszelf dat niet te afhankelijk is van
de meningen van anderen.
Een dergelijke individualiteit is moeilijk te verwerven; het is een
levenslang project. Ik herinner me een tentoonstelling van het werk
van J.M.W. Turner, mogelijk Engelands grootste kunstschilder. Hij
was een productieve schilder en honderden van zijn schilderijen
waren tentoongesteld. De tentoonstelling was in chronologische
volgorde, en begon dus met zijn vroege werken waarin je zag dat hij
allerlei invloeden absorbeerde (bijvoorbeeld die van klassieke schilders
zoals Claude Lorraine, of van de Nederlandse zee schilders). In het
midden van de tentoonstelling zag je dat hij duidelijk een eigen stijl
begon te ontwikkelen. Aan het einde van de tentoonstelling waren de
doeken eenvoudig en sober van stijl. En toch drukten ze heel veel uit.
Het was alsof hij gedurende een lang, onophoudelijk productief leven
de zee, rivieren, bomen, de lucht en de wolken had geobserveerd, en
vooral het zonlicht. Hij slaagde er meer en meer in om deze zaken op
het doek weer te geven met steeds ‘minder middelen’. Het is alsof hij
zijn hele leven besteedde aan het verfijnen van zijn visie, zijn unieke
manier om naar de wereld te kijken. We zouden ons leven ook zo
kunnen zien: als een proces van continue verfijnen van een visie, en
proberen om het steeds eenvoudiger en volmaakter uit te drukken.
c) Van lof en afkeuring naar waarachtigheid.
Hoe reageren we op de winden van lof en afkeuring? Ik wil hier
suggereren dat waarachtigheid de Dharma deur is waardoor we meer
gelijkmoedigheid kunnen ontwikkelen. Als we lof of kritiek
ontvangen, kunnen we proberen te reflecteren op wat waar is in die
situatie. Wat kunnen we, wanneer we geprezen worden, leren over
onszelf, over hoe anderen ons zien, over wat ze in ons waarderen?
Wat kunnen we leren van kritiek, zelf als we vinden dat het op een
vriendelijkere manie uitgedrukt had kunnen worden?
Laten we oprechte waardering en lofuitingen in een geest van
openheid aanvaarden. Vaak hebben we de neiging om te ontkennen
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wat gezegd is of van onderwerp te veranderen. Iemand prijst de
scriptie die we voor school hebben geschreven en we zeggen: ‘Oh, het
waren enkel een aantal ideeën die ik in een boek in de bibliotheek heb
gevonden. Het was niet half zo goed als de scriptie die jij vorige week
schreef, dat was echt fantastisch.’ Wat jammer om zo te reageren en
daarmee iemand zijn waardering en positiviteit af te kappen. Soms
echter stijgt de gekregen lof ons naar het hoofd. We raken erdoor
beneveld en voelen ons onoverwinnelijk. Dus laten we waardering
gewoon accepteren, het innemen en er dankbaar voor zijn. We
kunnen ook onze waardering uiten door, wat Boeddhisten soms
‘verheugen in verdiensten’ noemen. We benadrukken wat ons is
opgevallen aan die andere persoon, wat ze goed hebben gedaan en het
effect dat het heeft op ons gehad of op anderen. Als je iemand dit op
een goede manier hoort doen, is dat erg inspirerend. Hij of zij is in
staat om werkelijk gewaar te zijn van degene waar ze zich in
verheugen. Wat er gezegd wordt is niet sentimenteel of overdreven,
maar accuraat en geeft iemands kwaliteiten heel goed weer. Hoe
waarachtiger het verheugen in verdiensten is, des te effectiever en
inspirerender het is.
In het laatste hoofdstuk hebben we gezien hoe afkeuring of kritiek
vaak een uitdrukking kan zijn van frustratie als de dingen niet gaan
zoals we willen. Wanneer we de neiging hebben om op deze manier
verwijten te uiten, kunnen we misschien reflecteren op wat waar is, en
proberen om objectiever en evenwichtiger te zijn. Soms is het nodig
om kritiek te geven, maar het zal effectiever en behulpzamer zijn als
de kritiek terecht is, en wordt gegeven vanuit de juiste motivatie.
Soms weten we niet wat de waarheid is. Er gebeurt iets wat ons
ongemak bezorgt, maar we kunnen niet echt aangeven waarom. In
een dergelijk geval dienen we iemand het voordeel van de twijfel te
geven, tot we een goede, objectieve reden hebben om dat niet te
doen. Bijvoorbeeld, een vriend van mij liep eens een meditatieruimte
binnen op een grote retraite waar een paar honderd mensen waren.
Hij liep naar de plek waar hij zijn eigen meditatiemat en kussens had
laten liggen en ze lagen er niet meer. Er lagen overal matjes en
kussens, maar niet die van hem. Hij begon geïrriteerd te raken en een

stemmetje in zijn hoofd zei: ‘Een of andere vent heeft mijn kussens
gepikt’. Maar hij betrapte zichzelf op die gedachte, en een andere stem
liet zich horen, dit keer vanuit het voordeel van de twijfel. ‘Iemand
moet geweten hebben dat ze van mij waren en heeft ze geleend omdat
hij of zij ze nodig had voor iets dat ergens anders plaatsvond.’ Hij wist
dat nog niet zeker, maar het was een veel betere uitgangspositie. Het
gaf meer gemoedsrust, en was gebaseerd op een meer
vertrouwensvolle en positieve veronderstelling tegenover de andere
mensen op de retraite.
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Er is een verhaal uit het leven van de Boeddha waaruit blijkt hoe hij
met de kwaliteit van waarachtigheid reageerde op de wereldse winden
van lof en afkeuring.17
In de tijd van de Boeddha waren er veel mensen die hun huis
verlieten en een zwervend leven leidden op zoek naar spirituele
bevrijding. Deze mensen werden sramanas ('strevers') genoemd. Deze
manier van leven werd toen geaccepteerd, en zelfs gerespecteerd,
door de maatschappij. De sramanas leefden dan ook van de giften die
ze kregen van de mensen in de steden en dorpen. Ook Gautama
(zoals de Boeddha genoemd werd voor zijn Verlichting) leefde op
deze manier toen hij voor het eerst aan zijn spirituele zoektocht
begon. Nadat hij de Verlichting had bereikt en een Boeddha was
geworden, gaf hij onderricht aan anderen en richtte een sangha (een
spirituele gemeenschap) op. Sommige sangha leden leefden het leven
van een ‘leek’, maar velen werden ook sramanas, zwervend van stad
naar dorp. Elke ochtend bedelden ze om voedsel en tijdens het
regenseizoen vestigden ze zich aan de rand van de stad.
Op deze manier was er dus een deel van de maatschappij die het
gevestigde leven achter zich had gelaten, een eenvoudig leven leidde
aan de rand van de maatschappij, en om te overleven afhankelijk was
van wat de lokale bevolking hen wilde geven. Ongetwijfeld waren
sommige groepen zwervers populairder bij de lokale bevolking dan
andere, en ontvingen dan ook meer voedsel en ondersteuning. Er is
een bepaalde standaarduitdrukking die vaak in de vroege

boeddhistische teksten opduikt en die beschrijft hoe een zwerver die
goed ondersteund werd iemand was die ‘gewaardeerd en
gerespecteerd werd, met voorkomendheid werd behandeld, hoog
aangeslagen werd, naar opgekeken werd en voorzien werd van het
monnikengewaad, voedsel, een bed en verblijf, verfrissingen en
medicijnen in geval van ziekte.’18
De volgelingen van de Boeddha werden over het algemeen zeer
gewaardeerd door de lokale bevolking en dus ook van alle gemakken
voorzien. Dit kon wrijving veroorzaken met andere sekten en
groepen die rondzwierven. Soms kwam de Boeddha zelfs tussenbeide
om te garanderen dat een rijke begunstiger, die misschien op het punt
stond om de leer van Boeddha te volgen, niet degenen die hij tot dan
toe had onderhouden zonder enige vorm van levensonderhoud in de
steek liet.
Er waren echter spanningen en wrok, en bij een bepaalde groep
zwervers was dit hoog opgelopen. Zij bedachten een plan om de
volgelingen van de Boeddha in opspraak te brengen. Onder deze
zwervers bevond zich een mooie jonge vrouw, genaamd Sundari. Ze
was idealistisch en jong, volledig toegewijd aan het spirituele leven en
ze beschouwde de anderen als haar broeders. Ze wilde alles doen wat
ze maar van haar vroegen. En dus vroegen ze haar om steeds naar het
Jeta park te gaan. Dit park was door een rijke weldoener aan de
Boeddha geschonken. Vooral tijdens het regenseizoen verbleven de
rondzwervende volgelingen van de Boeddha in dit park. Sundari
begreep niet echt waarom dit van haar werd gevraagd. Ergens was het
ook een vreemd verzoek, maar ze deed wat van haar gevraagd werd.
Gedurende een aantal weken kon ze vaak gezien worden in het Jeta
park, al pratend met mensen, rond lopend, heen en weer lopend.
Toen, op een nacht, vermoordden de samenzweerders Sundari en
begroeven haar in het Jeta park. De volgende dag gingen ze naar
koning Pasenadi en zeiden op sluwe wijze dat Sundari nergens te
bekennen was. ‘Waar kan ze dan zijn?’ vroeg de koning. Ze haalden
allemaal hun schouders op en keken steels om zich heen. Maar toen
zei één van de bedienden, die erbij stond: ‘Ik heb haar de laatste tijd
veel rond zien hangen in het Jeta park.’ ‘Doorzoek dan het Jeta park’
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zei de koning. De samenzweerders wisselden steelse blikken uit; alles
verliep volgens plan.
Ze ‘doorzochten’ het Jeta park en natuurlijk ‘vonden’ ze haar lichaam.
Meedogenloos legden ze het lichaam op een draagbaar en droegen het
door de stad zodat zoveel mogelijk mensen konden zien wat er
gebeurd was. Tegen iedereen die keek, zeiden de samenzweerders:
‘Kijk, de volgelingen van de Boeddha noemen zichzelf heilig, maar we
vonden de arme Sundari in het Jeta park.’
Ongetwijfeld veroorzaakte dit grote consternatie onder de lokale
bevolking. Over de leerlingen van de Boeddha, die eens zo
gerespecteerd werden, werd nu kwaad gesproken door een deel van
de bevolking. Uiteindelijk werd het zo erg dat ze naar de Boeddha
toegingen om te vragen wat ze moesten doen. Natuurlijk zag de
Boeddha wat er was gebeurd en ook de tragedie die Sundari was
overkomen. Maar hij bleef standvastig en verklaarde dat over zeven
dagen de beschimpingen afgenomen zouden zijn. Hij instrueerde zijn
monniken en nonnen om kalm maar krachtig elke betrokkenheid bij
de misdaad te ontkennen, en om aan mensen te vertellen dat ze dit
zeiden vanuit de onderliggende overtuiging dat onwaarachtige spraak
enkel ellende en pijn in de toekomst zou veroorzaken. En dat ze
daarom alleen de waarheid spraken.
Zijn volgelingen volgden zijn advies op. Hun kalme maar krachtige
verwerping van alle beschuldigingen had geleidelijk een effect op de
mensen in de stad. Zij waren onder de indruk van de manier waarop
de volgelingen van de Boeddha spraken, en van het feit dat ze onder
ede spraken. Binnen zeven dagen hielden de geruchten en
beschuldigingen op. Een storm van blaam ging door waarachtigheid
liggen.19
d) Van plezier en pijn naar gewaar zijn.
Voor dat hij verlicht werd kende de Boeddha zowel pijn als plezier.
Het legendarische verhaal van zijn leven beschrijft hoe hij in weelde
werd groot gebracht. Hij at verfijnd voedsel, werd bezig gehouden
door dansers en musici, wandelde door prachtige parken, en ging op
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jacht met vrienden in het nabije woud. Later in zijn leven beschreef
hij dit aan zijn leerlingen:
Ik was gevoelig, zeer gevoelig, enorm gevoelig. Vijvers vol lelies werden voor mij
aangelegd bij het huis van mijn vader. In de ene vijver bloeiden blauwe lelies,
witte in een andere en in een derde vijver bloeiden rode lelies. Ik gebruikte
enkel sandelhout dat uit Benares afkomstig was. Mijn tulband, tuniek,
ondergewaad en mantel waren allen gemaakt van stof afkomstig uit Benares.
Een witte parasol werd dag en nacht boven mijn hoofd gehouden zodat kou,
hitte, stof, zand of dauw mij geen ongemak kon veroorzaken.20
Maar hij doorzag dit alles. Hij zag hoe deze hemelse wereld – hoe fijn
en mooi ook – doorspekt was met vergankelijkheid en op een dag zou
eindigen. Een leven op jacht naar genoegens was nutteloos. Het was
een najagen waarbij je uiteindelijk contact verloor met datgene wat je
wenste. Dus waar kon dan blijvende bevrediging gevonden worden?
Diep verontrust door dit soort vragen verliet Gautama zijn thuis,
leefde in het woud, voegde zich bij andere zoekers naar de waarheid
en probeerde hun manier van beoefenen uit. Sommigen geloofden dat
bevrijding werd veroorzaakt door het opbranden van al je karma,
zodat men niet meer opnieuw geboren hoefde te worden. En de
manier om van je karma af te geraken was door niets te doen dat
meer karma zou genereren. Bovendien kon het oude karma sneller
uitgedoofd worden door het beoefenen van strenge eenvoud – plezier
vermijden en pijn opzoeken. Dit was de geloofsovertuiging die
gevolgd werd door hen die rondzwierven. Sommigen weigerden om
voedsel tot zich te nemen, behalve het meest minimale nodig om
overeind te blijven. Sommigen mediteerden terwijl ze tussen
brandende vuren zaten. Sommigen weigerden om te gaan zitten of
liggen, en stonden dagen, maanden, zelfs jaren achtereen. Ze sliepen
zelfs staand. Het was een vreemd iets, extreem, maar gevoed door een
brandend verlangen dat het afgelopen moest zijn met de
schommelingen tussen plezier en pijn.
En dus probeerde Gautama dit ook allemaal. Zijn vastberadenheid
was zo sterk, dat hij zich zelf steeds meer onder druk zette, en meer
dan wie ook op de rand van de afgrond balanceerde. Maar het werkte

niet. Hij zag dat zijn lichaam zwakker werd maar dat hij niet dichter
bij bevrijding kwam. Hoezeer hij ook met al zijn kracht streefde, zijn
geest greep steeds opnieuw naar plezier. Er was geen sprake van
werkelijke bevrijding van de dualiteit van plezier en pijn.
Hij begon weer gewoon voedsel te eten om zijn krachten te
herwinnen. Sommige van zijn ascetische vrienden dachten dat hij het
had opgegeven, en lieten hem in de steek. Hij was helemaal alleen.
Het was een moment van diepe crisis. Hij had al zoveel opgegeven
door zijn rijk uitgeruste paleis te verlaten. Nu, na vele jaren afzien,
had hij alles geprobeerd wat er ‘te koop’ was en hij was nog niets
opgeschoten.
Toen herinnerde hij zich iets van heel lang geleden,21 en hij wist
intuïtief dat het een belangrijke sleutel was in zijn zoektocht. Hij
herinnerde zich dat hij op een dag als kind mee was genomen om te
zien hoe de velden werden omgeploegd voor het nieuwe seizoen. Hij
zat onder een appelboom, prachtig in bloei met lichtroze fijne
bloesem. De zon scheen, het zonlicht schitterde op de jonge groene
bladeren, en vogels zongen uit volle borst. Het was een prachtige
scène, vol verwachting en anticipatie voor de komende lente, en de
schoonheid ervan bracht de jongen in vervoering.
Maar hij werd zich ook bewust van een ander aspect dat zich voor
zijn ogen afspeelde. De mannen die aan het ploegen waren, waren
voorover gebogen. Hun rug was verkrampt, hun ledematen baadden
in het zweet en hun gezichten waren gerimpeld en geplooid van
jarenlange arbeid in de hete zon. Het vee dat de ploeg trok, forceerde
hun lichamen, en de uitdrukking in hun ogen was er een van totale
gelatenheid. Hoe hard ze ook trokken, ze bleven dreunen en prikken
krijgen van de mannen met hun stokken. Terwijl het mes van de
ploeg de aarde omwoelde, kon de jongen insecten zien klauteren en
wormen zien kronkelen terwijl hun kleine wereld helemaal op zijn
kop werd gezet. En terwijl ze de zware poten van het vee probeerden
te vermijden, vlogen vogels naar beneden, al bek vechtend en insecten
naar binnen schrokkend.
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Misschien kon de jongen in zijn verbeelding zelfs nog meer
waarnemen. Misschien wist hij dat de velden slechts een paar jaar
geleden oerwoud waren geweest. In zijn verbeelding kon hij zien dat
mannen het oerwoud omkapten, bomen verbrandden en het
struikgewas wegkapten om meer land te winnen voor het verbouwen
van gewassen. Hij kon zien hoe vogels in verwarring uit hun nesten
vluchtten. Hij zag apen van takken springen en krijsen wanneer de
bomen omvielen.
Hij zag hoe lijden inherent is aan leven. Hij zag het leven als een
strijd: dieren moesten vechten om te overleven, maar mensen vochten
ook constant tegen de natuur. Dat was onvermijdelijk, en terwijl hij
dit zag welde er een diep mededogen in hem op. Op een natuurlijke
en spontane wijze bracht hem dit in een meditatieve staat.
Nu, jaren later, reflecteerde hij op die gebeurtenis onder de bloeiende
appelboom. Waardevol inzicht en begrip waren het resultaat van deze
herinnering. Hij ervoer de schoonheid en verrukking van het leven.
Maar hij ervoer ook hoe pijn en lijden ermee verweven zijn. Hierdoor
welde er een diep mededogen in hem op en dit deed hem vermoeden
dat bevrijding gevonden kon worden door inzicht en mededogen. Het
leerde hem ook dat het op geforceerde wijze meditatieve staten
ingaan, zoals hij had geleerd, niet werkt. In plaats daarvan was er een
meer natuurlijke, geïntegreerde manier op basis waarvan het proces
van meditatie zich kon ontvouwen.
De herinnering aan de bloeiende appelboom hielp hem om te zien
hoe om te gaan met plezier en pijn. Aanvankelijk had hij plezier
gezocht; vervolgens werd hij er bang voor en voelde hij de behoefte
om het te vermijden. Maar nu zag hij in dat plezier en pijn op zichzelf
niet goed of slecht waren. Later, na zijn Verlichting, en na zijn
onderricht ontwikkeld te hebben, drukte de Boeddha het als volgt uit:
Er zijn twee soorten van geluk: de ene soort dient vermeden te
worden en het andere juist niet . . . Toen ik zag dat in het zoeken
naar geluk onvaardige factoren toenamen en vaardige factoren
afnamen, diende die vorm van geluk vermeden te worden. Toen ik
zag dat in het nastreven van geluk onvaardige factoren afnamen en

vaardige factoren toenamen, dan diende die vorm van geluk
nagestreefd te worden.22
●●
Hij zei dat hetzelfde gold voor pijn en verdriet, en zelfs voor
gelijkmoedigheid. Met andere woorden gevoelens zijn op zich niet
goed of slecht, juist of onjuist. Je dient enkel te zien waar ze je heen
voeren, en wat hun effect is. Voor een roker is een sigaret aangenaam,
terwijl het in werkelijkheid schade berokkent. Een kind kan
medicijnen vies vinden, maar het kan wel goed voor hem zijn. Als je
onvriendelijk bent geweest tegen iemand, voel je mogelijk spijt en dat
is pijnlijk. Maar het kan je er toe aanzetten om je verontschuldigingen
aan te bieden en het weer goed te maken. Het is belangrijk om onze
gevoelens te ervaren. Maar om te weten wat ze ons proberen te
vertellen, dienen we dieper te kijken, en niet enkel naar het feit of ze
aangenaam of onaangenaam zijn. Gevoelens op zich vertellen niet
altijd de waarheid.
Ooit gaf de Boeddha een onderricht dat de ‘Twee Pijlen’23 heet. Hij
zei dat het onvermijdelijk is om soms pijn en ongemak te ervaren.
Vaak hebben we weerstand tegen pijn, maken ons er zorgen over,
klagen erover, of zijn verbitterd, etc. Met andere woorden als we
fysieke pijn ervaren voegen we er nog een laag mentale en emotionele
pijn aan toe. Deze tweede laag voegen we er zelf aan toe; dat is niet
onvermijdelijk. De Boeddha vergeleek het met getroffen worden door
een pijl, en daarna schieten we een tweede pijl op onszelf af.
De weerstand en al de emotionele en mentale energie die hierin gaat
zitten, is eigenlijk een soort focussen van energie op de pijnlijke
ervaring. Dit kan de pijn erger maken, of althans erger doen voelen.
Bijvoorbeeld, wanneer we ons verzetten tegen lichamelijk ongemak,
kan ons lichaam spanning opbouwen, en dat maakt dat ons lichaam
nog pijnlijker aanvoelt.
De volgende stap in dit proces van weerstand is, volgens de Boeddha,
dat we pijn proberen te vermijden door afleiding te zoeken. We gaan
op zoek naar iets – wat dan ook – dat ons een plezierig gevoel kan
geven en ons afleidt van de pijn. We denken dat de enige manier om
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aan pijn te ontkomen, is door het te blokkeren met een andere
ervaring. Deze afleidingen kunnen vele vormen aannemen: urenlang
TV kijken, roken, non-stop praten, of je kantoor voor de vijfde keer
op een dag schoon maken. Het is een wanhopige strategie om weer
van pijn bij plezier te komen. Vidyamala, een praktiserende
Boeddhiste die werkt met mensen met chronische pijn, beschrijft het
heel levendig:
Toen ik dit voor het eerst hoorde was ik het er niet mee eens want
mijn voornaamste respons op pijn is om het weg te duwen, en niet
zozeer om het door plezier te vervangen. In plaats van naar
chocola te grijpen ben ik eerder geneigd om ruzie te zoeken.
Naarmate ik er dieper op reflecteerde realiseerde ik me dat ik ruzie
zoeken, hoe pervers het ook is, aangenamer vond dan het ervaren
van pijn . . .
Behalve ruzie maken, surfte ik ook eindeloos veel op het Internet.
Ik liep als een gekooid dier door het huis, maakte de ene kop thee
na de andere en doorzocht ik de koelkast zonder precies te weten
hoe ik daar gekomen was. Dit alles ging gepaard met spanning en
zenuwachtigheid. Het kan dan ook enorm veel inspanning kosten
om te stoppen met wat ik aan het doen ben en om terug te komen
bij een meer bewuste en volledige ervaring van mezelf.24
Het wordt steeds moeilijker om terug te keren naar onze eigen
ervaring omdat de afleiding meer en meer een gewoonte wordt.
Bovendien wordt in de wereld van de afleiding onze ervaring
oppervlakkiger, onbevredigender en daarom ook pijnlijker, waardoor
het nog moeilijker wordt om terug te keren naar de ervaring.
Dit kan een pijnlijke staat van zijn worden. Het is als een aap die weg
wil lopen voor iets dat aan zijn staart is vastgebonden. Hij rent en
rent, maar als hij stopt en achterom kijkt, ziet hij dat het er nog steeds
is, en begint weer te rennen. Dit soort vervangingsstrategieën zijn
zeer vermoeiend en zenuwslopend omdat we wegrennen van onze
ervaring in plaats van gewoon te ervaren! Paradoxaal genoeg besteden
we meer energie aan waar we van weg willen lopen. Maar enkel door
gewaar te zijn, door uit te vinden wat er precies aan de hand is, door

dieper naar onze ervaring te kijken, hebben we verbinding gemaakt
met de energie die opgesloten ligt in pijn en vermijding. En alleen dan
kan er ontspanning plaats vinden.
Dit betekent niet dat afleiding nooit oké is. Als je pijn hebt kan het
zijn dat je besluit om iets aangenaams te doen, om jezelf te
verwennen, als een manier om je zelf even wat uitstel te geven van de
pijn. Maar dan is het een bewuste strategie, een keuze waar je je
gewaar van bent en geen ontkenning en weerstand vanuit
gewoontegedrag, noch een blokkeren of wegduwen ervan.
De metafoor van een pijl is een sterke metafoor. Je kunt heel wat leed
veroorzaken met een pijl. Ook met je geest kun je heel wat onnodige
pijn veroorzaken. Denk maar eens aan al de zorgen die je met je
meedraagt en die nooit zullen plaats vinden. Of aan al de
vooronderstellingen die je hebt over mensen en de irritatie die je
tegenover hen voelt, om er vervolgens achter te komen dat je
veronderstelling niet klopt. Of denk eens aan al de energie die je
gestopt heb in het weg willen hebben van iets wat gewoon onderdeel
van het leven is. Alles bij elkaar opgeteld is dat heel wat onnodig
lijden. Soms strompelen we maar wat rond, niet gewaar, onze pijlen
en boog stevig vast houdend – een gevaarlijk scenario.
Vidyamala waar ik al even over sprak, heeft de organisatie
Breathworks25 opgericht. Dit is een organisatie die gewaar zijn
onderricht aan mensen met chronische pijn, ten gevolge van een
ongeluk of ziekte, om ze te helpen. Zij zegt dat het weerstand bieden
aan pijn de voornaamste oorzaak kan zijn van iemands pijn en
ellende. Gewaar zijn neemt niet alle pijn weg maar het kan wel helpen
om een andere houding aan te nemen tegenover pijn. Het aanvaarden
ervan brengt opluchting en neemt veel van de nervositeit en
gespannenheid weg.
Wij mogen dan misschien geen chronische pijn hebben, maar
mogelijk schieten we onszelf toch in de voet met een tweede pijl. We
raken geïrriteerd als het warm en benauwd is, of wanneer een klein
kind luidruchtig huilt in ons favoriete café, of wanneer het eten wat
we willen kopen niet meer in de supermarkt voorradig is.
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En dus is het beoefenen van gewaar zijn de manier om door de
wereldse winden van pijn en plezier te koersen. In het geval van pijn
is het een kwestie van ermee omgaan in plaats van ertegen vechten.
Wanneer pijnlijke dingen je overkomen, probeer dan om gewaar te
blijven. Probeer niet om de tweede pijl van weerstand of irritatie af te
schieten, of andere vormen van aversie of hebzucht, probeer niet om
je ervaring te ontkennen, maar accepteer wat er is gebeurd, of wat er
gaande is. Natuurlijk betekent dit niet dat we niet moeten proberen
om pijn te vermijden of te verlichten als dat mogelijk is.
Tot nu toe hebben we gekeken naar pijnlijke ervaringen, maar de
parabel van de pijl is ook van toepassing op aangename ervaringen.
Wanneer je iets aangenaams ervaart, dan gaat het erom om ervan te
genieten zonder dat het naar je hoofd stijgt en zonder dat je wenst dat
het voortduurt. Soms als we van iets genieten, zit er ergens in ons
achterhoofd ook de gedachte dat het fijn zou zijn om dat nog eens te
ervaren. Of, wanneer we in de bioscoop genieten van een film,
kunnen we ons soms afvragen of het niet prettiger geweest zou zijn
om een andere film te zien. Dit verlangen en je afvragen is ook een
soort tweede pijl, die ons verhindert om te genieten van het moment.
De Boeddha paste dit allemaal zelf toe. In de soetras lezen we dat hij
tegen het einde van zijn leven ziek was en pijn had, ‘scherpe pijnen
alsof hij aan het dood gaan was’. En dat hij ‘dit allemaal verdroeg met
een helder gewaar zijn en zich er terdege bewust van was, zonder te
klagen.’26 Hij voelde het en verstopte het niet, en ook leidde het bij
hem niet tot negatieve geestestoestanden. Er was geen tweede pijl.
Ofschoon het eenvoudige, rondtrekkende bestaan een sober leven
was, en soms ook een hard leven, krijg je toch het gevoel dat het ook
aangenaam was. De Boeddha waardeerde de eenvoud ervan, hij
genoot van de prachtige natuur en hij kon genieten van geïnspireerde
en ruimte gevende meditatieve staten. Soms lees je in de allereerste
teksten dat de Boeddha zich stilletjes onttrok aan de menigte en het
woud in ging om te mediteren. Het grootste gedeelte van zijn leven
bracht hij al rondtrekkend door met het helpen van anderen, maar hij
vond ook tijd voor gezond, versterkend plezier.

Reflectie: zeilen met de wereldse winden – de wereldse winden
zien als mogelijkheden.
Keer terug naar je aantekeningen over de reflectie aan het einde van hoofdstuk 1,
toen je keek naar hoe de wereldse winden in jouw leven waaien. Reflecteer nu hoe
je deze situaties kunt veranderen in mogelijkheden. Kunnen de wereldse winden
spirituele leraren worden? Wat zouden de Dharma deuren zijn, de kwaliteiten die
je kunt aanwenden zodat je niet langer heen en weer geblazen wordt tussen
tegenstellingen? Die je helpen om er bovenuit te stijgen, om een ander beeld te
gebruiken?

 Zie je kans om gewaar te zijn in plezierige en pijnlijke situaties?
De kwaliteiten, of Dharma deuren, waar ik hierboven over sprak zijn enkel
mogelijke suggesties. Er zijn waarschijnlijk andere meer geschikt voor de situatie
waarin jij je bevindt.
Je kunt dit doen door ergens rustig te gaan zitten met pen en papier, zoals in de
eerste reflectie. Een ander manier is om te mediteren. Zie jezelf in een situatie
waarin je heen en weer geblazen wordt en probeer dan te zien of te voelen hoe je
met die situatie om zou kunnen gaan wanneer je op je best functioneert. Of denk
aan hoe iemand die je bewondert ermee om zou gaan, of wat de Boeddha gedaan
zou hebben in een dergelijke situatie. Maak je niet ongerust als de antwoorden niet
meteen komen want het heeft tijd nodig.
Reflecteer op bovenstaande met het oog op de vier paar wereldse winden. Kies dan
één paar om in de komende week mee aan de slag te gaan en in praktijk te
brengen. ( Mijn suggestie is om er één te nemen omdat het beter is om niet meteen
teveel tegelijk aan te pakken). Bekijk dan aan het einde van de week hoe het is
gegaan. Was het gemakkelijk om eraan te denken terwijl je er middenin zat? En
heeft het verschil uitgemaakt?
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Zijn er manieren waarop je zou kunnen reageren met vrijgevigheid in
tijden van winst en verlies?



Kun je voorbeelden zien in je leven waarin je roem en kritiek tegemoet
kunt treden met individualiteit?



Hoe zou je waarachtigheid kunnen beoefenen wanneer de wereldse winden
van lof en afkeuring om je heen waaien?

Je kunt terug keren naar de andere paren en ermee aan de slag gaan in de weken
erna.
4) Luister naar de verhalen die je vertelt.
Tot nu toe hebben we het gehad over het herkennen van de wereldse
winden, over het onderscheid maken tussen controle en invloed, en
dan er op een andere manier op reageren, en een nieuwe kwaliteit er
in brengen die onze relatie met de wereldse winden verandert. Nu
gaan we verder kijken naar wat er gebeurt als we door de wereldse
winden gegrepen worden. We gaan kijken naar ‘de verhalen’ die door
ons hoofd spelen.
Toen de Boeddha het onderricht over de wereldse winden gaf,
maakte hij duidelijk dat deze winden bij iedereen waaien. Maar ook
dat ze vooral diegenen treffen die in spiritueel opzicht onvolwassen
zijn. Hun geest blijft in beslag genomen door winst en verlies, lof en
kritiek, etc. Terwijl ze het verwelkomen als de wind een bepaalde kant
opwaait, rebelleren ze als dezelfde wind in de andere richting waait.
Maar een ‘goed getrainde leerling van de Boeddha’, zegt de tekst,
wordt er niet door in beslag genomen. Hij of zij rebelleert niet tegen
de ene, noch verwelkomt de andere.27
Vaak gebeurt dit verwelkomen of rebelleren op basis van een verhaal.
Meestal zijn we onszelf verhalen aan het vertellen en speelt er zich
een lopend commentaar in ons hoofd af. De hele dag door zijn we
vaak onbewust aan het verklaren en interpreteren.
Sterke emoties geven aanleiding tot, zijn als het ware, de meest sterke,
meest urgente, meest hartstochtelijke verhalen. Bijvoorbeeld wanneer
iemand een opmerking maakt die ik werkelijk irritant vind. Later op
de dag kan het zijn dat ik bemerk hoe ik keer op keer de conversatie
opnieuw afspeel en herhaal in mijn hoofd. Ik vertel mezelf het verhaal
wel twintig keer, en elke keer tuig ik het op met meer commentaar en
uitgebreide analyses over hoe onredelijk ze wel niet waren. Ik bedenk
slimme, vernietigende opmerkingen waarvan ik eigenlijk wilde dat ik
die toen had bedacht. Ik fantaseer over de uiteindelijke,
45

onweerlegbare, schampere opmerkingen die ik ga maken als we elkaar
morgen weer tegenkomen.
Er is niet veel voor nodig om dit soort verhalen op te roepen. Iemand
irriteert ons en bijna onmiddellijk is er in ons hoofd een volledig
gevormd verhaal waarom ze zo deden en hoe ze het lef hadden om
zoiets te doen. Hoe komt het dat we in staat zijn om zo snel dergelijke
ingewikkelde verhalen te creëren? We putten uit ons verleden. De
verhalen zijn gebaseerd op de manier waarop we onze ervaring in
eerdere situaties interpreteren. Als we al eerder problemen hadden
met die persoon, of met iemand die ons aan die persoon herinnert,
dan komen associaties en verklaringen uit het verleden heel
gemakkelijk naar boven. Soms is het niet eens gebaseerd op onze
eigen ervaring uit het verleden, maar is het gebaseerd op de verhalen
en associaties die in onze cultuur voorkomen. Er zijn ‘collectieve
verhalen’ die we ons onmiddellijk herinneren. Ze lijken te passen bij
wat er speelt en dus ‘zijn’ ze het verhaal van wat er heeft plaats
gevonden.
Onze interpretaties en verhalen uit het verleden kleuren niet alleen de
interpretaties en verhalen in de huidige situatie, maar ze worden ook
de verhalen en interpretaties die dan in de toekomst onmiddellijk
beschikbaar zijn. Dit is één manier waarop karma werkt. We hebben
onszelf geconditioneerd in het vertellen van bepaalde verhalen en die
hebben een diepgaand effect op de wijze waarop we de wereld
ervaren en erop reageren. Eigenlijk zijn we de verhalen die we onszelf
vertellen over de plaats die we in de wereld innemen.
Er zijn verhalen die door angst ingegeven zijn, of door haat, en er zijn
ook verhalen die door verlangen en hebzucht teweeg worden
gebracht. Verliefd worden, net als vervallen tot haat of afkeer, is een
kwestie van onszelf een verhaal vertellen. We fantaseren en we spelen
steeds opnieuw situaties af in onze geest. We vragen ons af hoe hij of
zij zal reageren als we iets doen, of als we iets zeggen. Vaak kan het
moeilijker zijn om de verhalen te achterhalen die te maken hebben
met hebzucht dan de verhalen die te maken hebben met afkeer.
Laatstgenoemde zijn doorgaans pijnlijker. We zien dat het gaat
eindigen in tranen. Maar verhalen gebaseerd op hebzucht lijken vaak
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stimulerend en aangenaam, als een kleine, onschadelijke fantasie. Het
is gemakkelijker om erin te geloven, om onszelf ervan te overtuigen
dat het een ‘happy end’ heeft.
De Boeddha noemde deze neiging tot het leveren van mentaal
commentaar en het vertellen van verhalen papanca.28 Dit is een Pali
term die iets als ‘mentale wildgroei’ betekent, wat heel goed de aard en
toon van deze gedachten weergeeft. Ze woekeren, vermenigvuldigen
zich en verspreiden zich overal. Soms is het verhaal in ons hoofd heel
helder en levendig; soms is het vaag en onduidelijk. Hoe dan ook, we
creëren een interpretatie van de gebeurtenissen, die mogelijk zeer
subjectief is, en mogelijk zelfs onwaar. Vervolgens handelen we
onverstandig en onhandig, omdat we onze acties baseren op onze
fantasie, hoop en vrees, en niet op wat er werkelijk aan de hand is.
Hoe kunnen we hiermee omgaan? Zodra je hebt bemerkt wat je aan
het doen bent, ga dan op de rem staan waar het papanca betreft.
Probeer gewoon op te houden met het vertellen van deze verhalen.
Maar sluit je niet af van wat er aan de hand is. Blijf bij de ervaring die
aan de basis ligt van de verhalen. Probeer om je te herinneren wat er
werkelijk gebeurde en probeer om je gevoelens te onderkennen. Blijf
bij de objectieve situatie in plaats van bij de subjectieve interpretatie,
blijf bij de naakte feiten in plaats van bij de toegevoegde versiering.
Met andere woorden maak onderscheid tussen observatie en
interpretatie. Dit betekent niet dat er geen evaluatie of inschatting van
de situatie kan plaats vinden. Als je bijvoorbeeld iemand irritant vond,
is het misschien nodig om na te denken over hun motivatie, etc. Je
moet ook de situatie beoordelen en beslissingen nemen. Maar probeer
om dat te doen op basis van observaties, en niet op basis van de haaten hebzucht verhalen die je eigen geest er van maakt en ronddraaien
in je geest. Dat is negatieve kritiek is: een evaluatie gebaseerd op ons
verlangen en onze angst. Afhankelijk van het feit of iemand handelde
in overeenstemming met onze eigen verlangens, verzinnen we een
verhaal over hem/haar als zijnde een goed of een slecht persoon.
Ik rijd in de auto en een man in een andere auto passeert me en snijdt
me af als hij voor me gaat rijden. Ik kan mezelf dan gelijk wijs maken
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dat het een jonge relschopper is die ze moesten verbieden om in een
auto te rijden. Maar dat weet ik helemaal niet. Misschien probeert hij
heel snel om het ziekenhuis te bereiken omdat zijn kind ziek is
geworden. Of misschien is hij net als ik een forens, geneigd tot
bezorgdheid en verstrooidheid, die niet te laat op zijn werk wil
komen. Of misschien is hij jong, agressief en opdringerig, maar dan
nog is de vraag of het label ‘relschopper’ van toepassing is.
Papanca stoppen is niet zo simpel. Hoewel je soms in de gaten hebt
wat je doet en het kan stoppen hebben de verhalen op andere
momenten hun eigen momentum. Ze dringen zich aan je op en
sleuren je met zich mee. De emoties die er achter zitten zijn dan
gewoon te sterk. We gaan er dan in mee omdat het minder pijnlijk
lijkt, of prettiger. We willen niet de pijn of teleurstelling ervaren van
wat er werkelijk aan de hand is. Als we onszelf niet meteen kunnen
stoppen, dan kunnen we toch nog observeren wat we aan het doen
zijn. Dat heeft dan weer het effect dat we langzaam aan inzien dat de
verhalen enkel verhalen zijn. We hoeven alleen maar aan onszelf te
vragen, op vriendelijke en krachtige toon, of die verhalen echt wel
helpen en of ze waar zijn.
Natuurlijk kunnen we niet alle commentaar en verhalen vermijden.
Maar het is belangrijk om met onszelf in gesprek te gaan en te
reflecteren op onze ervaring. Dat is hoe we leren en meer gewaar
worden. Sommige verhalen zijn echter behulpzaam en bevrijdend.
Het is noodzakelijk om onderscheid te maken tussen verhalen die
gebaseerd zijn op hebzucht en haat, en verhalen die gebaseerd zijn op
gewaar zijn en liefdevolle vriendelijkheid. Sommige verhalen worden
gevoed door weerstand en wrok tegenover de werkelijkheid. Weer
ander verhalen kijken de werkelijkheid in de ogen en houden een
meer creatieve respons in. We kunnen eindeloos dagdromen of we
kunnen de moed hebben om te dromen.
Er is bijvoorbeeld iemand waar ik een moeilijke en pijnlijke relatie
mee heb gehad. Ik heb misschien een verhaal over hoe onredelijk en
verschrikkelijk hij wel niet is, en hoe niets van wat ik zeg of denk enig
verschil zal uitmaken in hoe hij zich gedraagt. Een meer behulpzame
innerlijke dialoog zou zijn hoe ik anders kan zijn tegenover hem en
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me eraan herinneren dat hij ook kan veranderen. Dat is dan geen
kwestie van naïviteit of lichtgelovigheid, maar ik probeer uit te gaan
van een betere mogelijkheid .
Je zou kunnen zeggen dat het ene verhaal voorkomt uit fantasie of
egoïstische verbeelding. Het andere verhaal komt voort uit
vertrouwen en creatieve verbeelding. Je kunt ook zeggen dat het ene
verhaal als een wiel functioneert (rondjes draaien, dezelfde oude
verhalen en pijnlijke patronen herhalen) en het andere als een spiraal
(opstijgen naar een groter perspectief en ervaring van de wereld). De
eerste is reactief, de tweede is ontvankelijk. We proberen om van
fantasie naar vertrouwen te gaan: niet de wereld de schuld geven voor
onze ervaring maar reageren in het vertrouwen dat we ervan kunnen
groeien, en ons verder ontwikkelen.
Veel van de verhalen die we vertellen zijn triviaal en getuigen van een
beperkte geest. Maar sommige van de verhalen die vat krijgen op de
wereld, hebben verschrikkelijke gevolgen. Zo was het bijvoorbeeld
een bepaald verhaal dat de Holocaust tot gevolg had. Ook het kaste
systeem in India is in essentie een verhaal over mensen en hun door
God gegeven rollen in de samenleving. Zolang maar genoeg mensen
het verhaal geloven zullen onderdrukking en ontbering voortduren.
Het onderliggende proces van het vertellen van verhalen is hetzelfde,
maar in dit geval heeft het extreme gevolgen. Verhalen zijn krachtige
manieren om cultuur, geloofsovertuigingen en houdingen over te
dragen. (We zullen naar twee van deze verhalen uit onze westerse
cultuur kijken in hoofdstuk 5 van dit boek).



Een volgende keer dat je weer door de wereldse winden heen en weer geblazen
wordt, kijk dan naar je gedachten. Merk je dat er in snel tempo mentale
wildgroei ontstaat wanneer je afkeuring, pijn, winst of wat dan ook ervaart?



Of maak er een oefening van om je gedachten tijdens het mediteren waar te
nemen. Als je meditatie eenmaal tot rust is gekomen, richt dan je aandacht
zowel op de kwaliteit, de energie en de toon van je gedachten, als ook op de
inhoud (het werkelijke commentaar of verhaal).



Of wanneer je op straat loopt en mensen passeert, vraag je dan eens af wat er
gebeurt. Is er ooit sprake van vergelijken, labelen, becommentariëren en
interpreteren, hoe subtiel en vluchtig ook? (‘Zij ziet er goed uit, hij ziet er ruig
uit, ik zou haar voor geen cent vertrouwen, wedden dat hij aangeschoten is?’)
Mogelijk ga je merken hoe sterk en alles omvattend deze neiging tot mentale
wildgroei is.
Merk bij alles zowel de toon, de kwaliteit van je gedachten als de inhoud op. Wat
is het verschil in toon tussen deze gedachten en een denken dat meer reflectief en
vaardiger van aard is? Is er een verschil in emotionele toon, en in de kwaliteit van
de gedachten? Een stapje terug nemen en observeren, gewaar zijn van deze neiging
tot mentale wildgroei zal een positief effect hebben. Het helpt het proces te vertragen
en tijd te nemen voor een meer vaardige, passende reactie.

Reflectie: de verhalen die we vertellen.
Begin vanuit een vriendelijk gewaar zijn je gedachten wat dieper te onderzoeken, te
luisteren naar het doorlopend commentaar in je hoofd, en om je meer gewaar te
worden van de verhalen die je vertelt. Je probeert je gedachten waar te nemen
zonder jezelf te vertellen dat je een goed of slecht persoon bent door de gedachten die
je hebt. Probeer vriendelijk en met begrip naar jezelf te kijken. Hier volgen drie
suggesties hoe je de verhalen kunt onderzoeken:
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Hoofdstuk 3: Schuilen voor de storm – meditatie als
innerlijk werkterrein.
In het laatste hoofdstuk hebben we gekeken naar hoe en wanneer de
wereldse winden waaien, dat we ze moeten leren zien voor wat ze zijn
en onderscheid dienen te maken tussen controle en invloed. Op die
manier kunnen we creatiever met ze omgaan en een nieuwe kwaliteit
inbrengen in plaats van heen en weer geblazen te worden tussen twee
uitersten. We worden ons dan ook meer gewaar van de verhalen die
we vertellen, verhalen die ontstaan omdat we alles onder controle
willen houden. We kunnen een nieuw perspectief ontwikkelen als we
de verhalen kunnen zien voor wat ze zijn en een stapje achteruit doen.
Er openen zich dan nieuwe mogelijkheden.
Natuurlijk is dit makkelijker gezegd dan gedaan. We kunnen niet altijd
ons gewoontegedrag of het doorlopende commentaar in ons hoofd
loslaten. Het zit te diep geworteld of we hebben er teveel in
geïnvesteerd. De verhalen kunnen een echt momentum en emotionele
kracht hebben. Ze een halt toeroepen is een geleidelijk proces.
Hoewel we ze niet altijd meteen kunnen stoppen, zullen, als we
gewaar zijn en moeite doem om de rem erop te zetten, onze oude
patronen geleidelijk afnemen en wordt het mogelijk om van richting
te veranderen.
Dit hoofdstuk gaat over het proces van loslaten van oude verlangens
en angsten – en alle mentale wildgroei die daarmee gepaard gaat –
vanuit een andere invalshoek: die van meditatie. Het laatste hoofdstuk
ging over het uiterlijke werk aangaande de wereldse winden en dit
hoofdstuk over het innerlijke werk. We gaan kijken naar het
onderliggende proces van meditatie. We gaan kijken naar wat er zich
geestelijk en emotioneel afspeelt tijdens het mediteren, de innerlijke
dynamiek van meditatie. We doen dit om beter te begrijpen hoe
meditatie werkt, zodat we beter in staat zijn de oude, niet
behulpzame, op gewoonte gebaseerde manieren van reageren op te
geven en nieuwe mogelijkheden kunnen laten ontstaan. We gaan
onderzoeken hoe meditatie kan bijdragen aan het ontwikkelen van
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tevredenheid en een innerlijke rijkdom, die ons kunnen helpen bij het
omgaan met moeilijke situaties in de wereld.
Om dit te doen gaan we gebruik maken van een traditionele
boeddhistische formulering genaamd de bodhiyangas29, de zeven stadia
van Verlichting. Deze komt veelvuldig voor in de traditionele teksten
en het lijkt erop dat het een belangrijk onderricht geweest is, althans
vanuit het gezichtspunt van de vroege Boeddhisten. Het gaat om een
progressieve reeks kwaliteiten die, wanneer we ze ontwikkelen, ons
brengen van waar we nu zijn naar een staat van wijsheid en
mededogen.
We zullen deze techniek gebruiken om de rol te verkennen die
meditatie speelt in het proces van transformatie. De volgorde van de
stadia laat zien hoe geestelijke en emotionele ontwikkeling plaats vindt
tijdens het mediteren, onafhankelijk van het soort meditatie dat we
beoefenen. De stadia van Verlichting laten de progressieve en
cumulatieve verfijning van het bewustzijn zien, wat meditatie is. Het
gebeurt niet op een magische wijze, noch door het geforceerd
toepassen van een techniek. Het is veel meer een zich natuurlijk
ontvouwen, elk stadium voortkomend uit het voorafgaande stadium.
●●
De zeven stadia van Verlichting zijn (met de traditionele Sanskriet
termen tussen haakjes erachter):
1. Gewaar zijn (smrti)
2. Het onderzoeken en ontwarren van geestestoestanden (dharmavicaya)
3. Energie (virya)
4. Vreugde (priti)
5. Kalmte (prasrabdhi)
6. Concentratie (samadhi)
7. Gelijkmoedigheid (upeksha)
Ik zal ze nu één voor één behandelen, wat commentaar leveren op elk
ervan en proberen aan te geven hoe de één als vanzelf leidt tot de
volgende.
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1) Gewaar zijn.
Wanneer je gewaar bent, sta je meer open voor je ervaring. Door
oefening wordt je geest helderder, minder verward en minder
verstrooid. Je bent je meer gewaar van wat er in de wereld om je heen
plaats vindt, en ook meer in contact met je innerlijke reacties erop,
met je gedachten en gevoelens over wat er aan de hand is. Met gewaar
zijn hangt ook een bepaalde gevoeligheid samen. Hoe meer gewaar je
bent, des te meer je afgestemd bent op de nuances en subtiliteiten van
dingen. Dit geldt zowel voor externe zaken, zoals de kleur van een
bloem of het emotionele welzijn van iemand anders, als voor interne
zaken, zoals je eigen gedachte processen. Het is een goed gevoel om
gewaar te zijn. Het voelt ‘juist’ om gewaar te zijn, we voelen dan dat
we meer mens zijn, opgewekter, en meer geworteld in datgene waar
het in het leven om gaat.
Hoe ontwikkelen we meer gewaar zijn? Bij het mediteren worden we
meestal aangemoedigd om te beginnen met gewaar zijn van het
lichaam. Er is een goede reden om dat te doen. Het lichaam (net als
de ademhaling) is er altijd. Het is goed om te beginnen met gewaar te
zijn van iets eenvoudigs in de zin van iets dat onmiddellijk aanwezig is
in je ervaring. Je kunt gewoon zitten en het lichaam ervaren: sensaties,
gewicht, houding, gevoel. Je merkt dan de aangename en pijnlijke
ervaringen, de energie, levendigheid, spanning of zenuwachtigheid.
Lichamelijk gewaar zijn helpt met het proces van afstemmen op je
directe, huidige ervaring, terwijl gedachten en emoties, althans in
eerste instantie, subtieler en ongrijpbaarder kunnen zijn. Er kan een
zodanige maalstroom aan gedachten zijn dat de kans groot is dat ze
ons in beslag nemen en ons snel in dromen over het verleden of angst
voor de toekomst brengen. Gewaar zijn van het lichaam kan echter
helpen om ons in het heden te houden.
Eigenlijk vertelt het lichaam de waarheid. Door meer gewaar te
worden van je lichaam, word je ook meer gewaar van de geestelijke en
emotionele factoren die een rol spelen. De lasten en lusten van het
lichaam, waar de energie stroomt en waar het blokkeert, zeggen vaak
meer over je innerlijke toestand. Ik ben bijvoorbeeld angstig of boos,
maar ben me er niet van bewust. Soms wil ik gewoon niet toegeven
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dat iemand vanochtend onbeleefd tegen mij was en me irriteerde. Of
ik ontken dat ik nerveus ben omdat ik te trots ben om te laten merken
dat ik zenuwachtig ben over het voorstel dat ik vandaag op mijn werk
heb gedaan. Maar het lichaam wil de waarheid vertellen. Als ik zit te
mediteren en gewaar ben van mijn lichaam, zal ik me meer bewust
worden van wat er werkelijk aan de hand is. Ik voel een beklemmend
gevoel bij mijn hart en vervolgens merk ik hoe ik tegen mezelf het
verhaal aan het vertellen ben van hoe onbeschoft die persoon was –
dat voorval steeds maar opnieuw in mijn hoofd af spelend. Of ik
bemerk een knoop in één van mijn schouders en een lichte
misselijkheid in mijn buik en vervolgens bemerk ik hoe geestelijk moe
ik ben. Dat zijn de symptomen die aantonen dat er diep van binnen
iets niet goed zit. Het kan ook zijn dat ik energie en ontspanning voel
in mijn lichaam, en gevoelens van opgewektheid en
ongedwongenheid. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor je
hele scala aan ervaringen.
Zodra we eenmaal beginnen met dingen op te merken, te ervaren wat
er werkelijk aan de hand is, kunnen we zo nodig beginnen met het te
veranderen. Gewaar zijn is de fundering van het meditatieve proces
van transformatie.
2) Het onderzoeken en ontwarren van geestestoestanden.
Dit klinkt misschien wat technisch en zwaar, maar het betekent
gewoon meer gewaar worden van wat er in je hoofd en je hart omgaat
en ook, als onderdeel van dat gewaar zijn, weten welke gedachten en
emoties vaardig en onvaardig zijn, positief en negatief, behulpzaam of
niet.
Een gevolg van lichamelijk gewaar zijn en de beoefening van gewaar
zijn is het vertragen van je geest, om zo ruimte te creëren tussen de
opeenvolgende gedachten en het eindeloos vertellen van verhalen. In
die ruimte kun je beter beginnen te zien wat er aan de hand is. Door
meer geaard te zijn in je lichaam ben je in staat om je mentale en
emotionele geestestoestanden beter te ervaren. Misschien merk je het
gevoel, en de effecten, op van angst of boosheid. Je realiseert je dat je
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wilt weglopen van geestestoestanden omdat ze je niet helpen (en
anderen ook niet).
Maar hier raken we aan een belangrijk principe. We kunnen enkel
‘onderzoeken en ontwarren’ wanneer we eenmaal in contact zijn met
onze ervaring. Anders kan het zijn dat we onze ervaring te vroeg in
een bepaalde vorm gieten en controleren, op een manier die ons er
juist voor afsluit. Eerst dient er een meer open en breed gewaar zijn te
zijn, om vervolgens een meer onderzoekend, onderscheidend gewaar
zijn toe te passen. Verbinding voelen is nodig voor we gaan
corrigeren!
Het gaat er nu niet om jezelf op je kop te geven voor niethulpvaardige gedachten en emoties. Of wensen dat ze er niet zijn of
doen alsof ze er niet zijn; of op je tanden bijten en zeggen dat, als je
een goede meditator was, je in staat zou zijn om ze te laten ophouden.
Je gaat gewoon zitten, probeert om gewaar te blijven en om niet
verstrikt te raken in negatieve gedachten en emoties maar om die los
te laten. Je voelt hun effect, hun aard en emotionele toon en gaat door
met het loslaten ervan. Je kijkt naar je eigen handelingen en reacties
op de wereld, en geeft anderen niet de schuld voor hoe je je voelt. Je
bent beter in staat om de verhalen die je hebt verteld te zien, en je
houdt afstand, maar je blijft kritisch kijken. Je kunt beginnen met het
laten vallen van de verhalen die negatief, beperkend en niet
behulpzaam zijn. Je zegt gewoon ‘nee’ tegen ze, op een vriendelijke
maar krachtige manier. Je zegt: ‘Sorry, maar jullie helpen niet, en dus
neem ik afstand van jullie.’ Maar je staat positieve gedachten en
emoties wel toe en moedigt ze aan.
Als tijdens het mediteren negatieve gedachten en emoties beginnen
op te komen, kan het helpen om terug te gaan naar het lichaam.
Lichamelijk gewaar zijn helpt om dieper te gaan, onder de
oppervlakte, dichterbij de emotionele waarheid van wat er aan de
hand is. En dat kost tijd. Soms kan meditatie aanvoelen alsof je aan
een elastiek vastzit. Het is alsof je centimeter voor centimeter voort
kruipt naar iets beters toe en dan – bang – veer je terug naar waar je
begon. En dan ga je weer langzaam vooruit. Je moet steeds opnieuw
een inspanning leveren om te veranderen. Iedere keer als je dat doet
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rek je de oude gewoonte wat verder uit en verzwak je die. Zo kun je
een beetje verder geraken en, zelfs als je terug veert, is het met minder
kracht.
3) Energie.
Wat er vervolgens op een natuurlijke wijze gebeurt, is dat positieve
energie toeneemt omdat de energie die voorheen opgesloten zat in de
negatieve emoties en gedachten vrij komt.
Dit is een voortzetting van het vorige stadium. Je energie begint over
te schakelen van negatief en beperkend naar positief en verruimend.
Alle energie die opgesloten zat in dat gespannen lichaam, of in beslag
genomen werd door eindeloos ronddraaiende gedachten, of
geïnvesteerd in verontwaardiging komt los en stroomt vrijelijk. Je
merkt dat je lichaam wat meer ontspannen wordt en losser, je geest
wordt wat kalmer en helderder, en je hart is meer open en lichter.
Je kunt mediteren zien als het transformeren van negatieve energie
naar positieve energie. Onze lichamelijke, mentale en emotionele
energieën staan niet op zich, maar zijn verbonden met elkaar. Dit is
wat we geleidelijk aan leren in meditatie. De boeddhistische stroming
genaamd Tantra is in het bijzonder gericht op deze ‘alchemie van
energie’. Tantra beziet de hele werkelijkheid, het hele leven, als
energie die zich op verschillende manieren manifesteert. Geen enkele
van deze vormen is statisch. Energie is altijd in potentie aanwezig; het
kan altijd veranderen.
Dus kijk in je meditatie waar de energie zit. Dat kan heel subtiel zijn,
vooral in het begin. Het is waarschijnlijk geen zuivere, positieve
energie. Vaak zijn er verschillende dingen tegelijk aan de hand tijdens
het mediteren, zowel positieve als negatieve. Soms hebben we de
neiging om probleemgericht te zijn en alleen het negatieve te zien.
Maar kijk nog eens naar je hele scala van ervaringen, en sta toe dat er
energie vrij komt. Zonder te forceren kun je heel subtiel je adem
gebruiken om je bij dit proces te helpen. Breng je gewaar zijn naar die
plek in je lichaam waar het levendig aanvoelt en stel je dan bij het
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inademen voor dat er meer energie komt. Wanneer je uitademt
probeer je die energie los te maken en lekker te laten stromen.

waar het ‘goed’ ging, en dan ineens raak je nog meer opgeslokt door
fantasieën en gedachten dan ooit tevoren. Hoe kan dat? Het kan zijn
dat er inderdaad energie was vrijgekomen maar dat oude gewoontes
weer terugkwamen en al die energie meesleurden in oude, al te
bekende en vastgeroeste gedachtepatronen.
Maar het kan ook zijn dat je meditatie leidt tot rust en concentratie en
dat je denkt: ‘He! Dat was goed. Ik weet nu hoe ik moet mediteren.’
Vol verwachting kijk je uit naar je volgende meditatie in de hoop dat
de ervaring zich zal herhalen. Maar wanneer het zover is, word je
meer dan ooit in beslag genomen door mentale wildgroei. Hoe kan
dat nou? We zagen al dat meditatie bijdraagt tot integratie. Het helpt
bij het meer gewaar worden van gedachten en emoties. Wanneer je
dieper gaat in je meditatie gebeurt dit meer en meer. Het maakt dat
diepere zaken naar boven komen. Dus soms, wanneer we een goede
meditatie hebben, ontdekken we bij de volgende meditatie dat er
emotionele energie, samen met mentale activiteit die erbij hoort,
beschikbaar is die nergens vandaan lijkt te komen. Op een bepaalde
manier lijkt het dan alsof mediteren moeilijker is. We mediteren
echter met meer van onszelf, en dat is juist goed. Dat maakt het
mogelijk dat er nog meer energie en vreugde vrij kan komen.

4) Vreugde.
‘Energie is eeuwige vreugde’ aldus William Blake.30 Ongehinderde
energie en vrij stromende energie zijn van nature plezierig. En dus is
het volgende stadium in deze reeks vreugde. Meditatie hoort
vreugdevol te zijn! Hoewel dat misschien niet elke keer dat we zitten
het geval is, hoort er in elk geval soms sprake te zijn van ontspanning,
loslaten en daarmee samenhangend, vreugde. Omdat het iets
aangenaams is dat is ontstaan op basis van vaardige
geestestoestanden, kun je er gewoon van genieten.
Vreugde manifesteert zich op verschillende manieren en op
verschillende niveaus. Het kan zijn dat je lichaam warm aanvoelt of
dat er tranen zijn. Of er kan een gevoel zijn van energie die door je
lichaam stroomt of zelfs via je ruggengraat naar boven raast.
Misschien merk je dat je vanzelf rechtop gaat zitten, zonder dat jij
bewust besloot te bewegen. Soms kun je het gevoel hebben dat je hele
lichaam zich opvult met licht en ruimer aanvoelt. Dit soort ervaringen
kun je zien als een vorm van vreugde. Soms merken we geen
duidelijke of dramatische tekenen van stromende energie. Maar dan
kan het toch zijn dat er energie los komt. Met als gevolg een rustig,
toenemend gevoel van welbevinden en geluk, een eenvoudig gevoel
van blijheid en behaaglijkheid.
Ook dit proces kun je bevorderen met behulp van de ademhaling.
Terwijl je inademt kun je zachtjes tegen jezelf ‘vreugde’ zeggen, terwijl
je energie en vreugde laat ontstaan en laat toenemen. Bij de
uitademing laat je de energie lekker stromen. Al deze symptomen van
ongehinderde energie zijn een goed teken, maar ze zijn niet het doel
van meditatie. Het zijn enkel ervaringen die niet blijven duren, hoe
aangenaam ze ook zijn. Eigenlijk gaat het erom wat we doen met die
energie en vreugde. Soms is het goed om onszelf op dit punt goed in
de gaten te houden, gewaar te blijven en de solide basis van gewaar
zijn in stand te houden. Misschien heb je wel eens meditaties gehad

5) Kalmte – sereniteit.
Het volgende stadium is het door middel van gewaar zijn, in banen
leiden en tot rust brengen van de energie en vreugde. Je probeert om
het in een positieve richting te leiden in plaats van dat het verdwijnt in
de gebruikelijke duizenden gedachten en beslommeringen. Je blijft je
gewaar van het gevoel van fysiek plezier en mentale vreugde, en dan,
heel subtiel en met zorg, verleg je je focus naar het innerlijke geluk en
de rust die op natuurlijke wijze eruit voort komen. Je zoekt naar
tevredenheid, kalmte en zelfs verrukking.
Dit is het stadium waar alles omdraait. Het gaat om de ‘overgang van
het psychosomatische naar het mentaal -spirituele ervaringsniveau.’31
Onze meditatie wordt beduidend meer geconcentreerd en verfijnd.
Het is niet zo dat we ‘uitgeschakeld zijn’ – iets wat mensen soms
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willen bereiken door meditatie. Het is meer dat we negatieve energie
hebben losgelaten en positieve energie hebben uitgebreid, terwijl we
heel geaard en rustig zijn gebleven. Vrede is een vuur. Het is geen
kalmte in de zin van nietszeggendheid of getemperd zijn.
Sangharakshita32 gebruikt voor deze sereniteit het beeld van een bij
die in een zomerse tuin rond bloemen vliegt. De bij vliegt wat
willekeurig rond, luid zoemend, en landt uiteindelijk op een bloem;
kruipt gelijk naar binnen, nog steeds gonzend en zoemend. Maar dan
vindt het de nectar, het zoemen stopt en er is een plotselinge stilte.
Als het lukt om tijdens het mediteren naar binnen te gaan, kunnen we
het geluk vinden waar we naar op zoek zijn, en het gezoem in ons
hoofd stopt.
Deze rust kan ervaren worden door deel te nemen aan de
Zevenvoudige Poeja, een boeddhistisch ritueel bestaande uit het
reciteren van inspirerende verzen, het zingen van mantras, luisteren
naar leesstukjes en het brengen van offerandes zoals wierook,
bloemen of kaarsen. Het is iets heel moois en plezierigs. Het heeft als
doel het verfijnen en bevredigen van zowel onze zintuigen als ook ons
hart en onze geest. Aan het einde van dit ritueel worden er
verschillende mantras gezongen en ook het woord shanti. Dit betekent
‘vrede’. We zingen het drie keer om het belang aan te geven van de
rust en vrede die er is als haat, hebzucht en onwetendheid helemaal
verdwenen zijn. Het geluid van de laatste shanti sterft weg en dan
zitten we gewoon in stilte. Maar die stilte kan enorm krachtig zijn.
Alle inspiratie van de Puja is nog even voelbaar in die laatste stilte.
Deze rust en sereniteit kun je in je meditatie cultiveren en
ontwikkelen op basis van de voorafgaande kwaliteiten van energie en
vreugde. Het valt niet mee om deze subtiele, innerlijke ervaringen
onder woorden te brengen, dus als onderstaande beschrijving je niets
zegt, maak je dan geen zorgen. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs
dat je iets verkeerds doet! Het proces tot nu toe gaat vooral over het
fysiek en emotioneel vrij komen van energie. En dat voelt aan als een
opwaartse en buitenwaartse beweging. Het volgende stadium gaat
over het verstillen en tot rust komen van die energie, wat kan
aanvoelen als een neerwaartse beweging en een innerlijk verdiepen.
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Ook nu kun je de adem gebruiken op een subtiele manier: inademen
van energie en vreugde, en uitademen in een gevoel van rust,
verstilling, ontspanning, innerlijk geluk en tevredenheid. Je kunt ook
deze woorden zachtjes tegen jezelf zeggen.
6) Concentratie
Mogelijk bemerk je aan het einde van een Poeja als je in stilte zit, of
na een periode van zingen, dat je wilt mediteren. Je voelt je als van
zelf stil en geconcentreerd. Dat komt omdat al je energie stroomt, en
beheerst wordt en je voelt je gelukkig en tevreden. Je geest is niet
angstig om zich heen aan het kijken voor vermaak of bezigheden. Hij
is tevreden. Echte concentratie komt niet door de geest te fixeren en
te dwingen op een bepaald object, bijvoorbeeld, de ademhaling.
Concentratie ontstaat omdat de geest gelukkig en tevreden is, en dus
van nature al stil en geabsorbeerd in de adem.
Het grootste gedeelte van de tijd fladdert de geest maar wat rond, ‘als
een vis op warm zand’, zoals de Boeddha het eens heel beeldend
uitdrukte.33 De geest draait meestal rondjes, terwijl hij droomt en
ontwerpt wat hij denkt wat helpt om ons veilig of belangrijk te doen
voelen. Mogelijk denken we dat we nerveus en druk zijn vanwege de
objectieve eisen die de wereld aan ons stelt. Maar als we mediteren,
beginnen we te zien hoezeer een groot deel van de zorgen en het
gedoe subjectief is. Wij zijn het zelf die dit doen!
Soms lukt het ons, in het bijzonder in meditatie, om dit constante
grijpen op te geven en gewoon maar te zijn. De boeddhistische
traditie zegt dat deze staat van diepere bevrediging ons geboorterecht
is; dit is zoals we van nature zouden moeten leven. Maar de persoon
die ons verhindert om onze rechtmatige erfenis in ontvangst te
nemen zijn we zelf.
In dit stadium in de meditatie probeer je om je concentratie te
verfijnen – misschien door te focussen op de ademhaling in een
bepaald deel van je lichaam. Je probeert ervoor te zorgen dat
gedachten en afleidingen er weer niet insluipen. In plaats daarvan
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verlang je ernaar om te genieten van de sereniteit en vreugde van het
geconcentreerd zijn.
7) Gelijkmoedigheid
Wanneer de geest eenmaal zo geconcentreerd is, is het ook helderder
en scherpzinniger. Op basis hiervan kan gelijkmoedigheid ontstaan.
Een stille en geconcentreerde geest wordt ook meer onwankelbaar en
rotsvast. Je doorziet de emoties en gedachten die je normaal
gesproken van streek brengen. Je bent geworteld in een diepere
tevredenheid, in een gelijkmoedigheid die overeind kan blijven tussen
alle wisselvalligheden door. Je wordt niet langer door de wereldse
winden heen en weer geslingerd. Er is sprake van een dusdanig diep
gevoel van geluk dat gewone fantasieën en beslommeringen je niet
van streek maken. Je bekijkt ze nu vanuit een groter en dieper
perspectief.
Wanneer in de boeddhistische traditie een spirituele emotie wordt
besproken, spreekt men ook vaak tegelijkertijd over de ‘nabije’ en
‘verre’ vijand van die emotie. Met ‘verre’ vijand wordt dan het
tegenovergestelde bedoeld, de emotionele reactie die aan de andere
kant van het spectrum zit. In het geval van gelijkmoedigheid is de
verre vijand een rusteloze opgewondenheid over dat wat prettig en
welkom is, en een rusteloze zenuwachtigheid over datgene wat pijnlijk
en onwelkom is.
De nabije vijand is een emotionele reactie die lijkt op de spirituele
emotie die beschreven wordt, en kan er daarom mee verward worden.
De nabije vijand van gelijkmoedigheid is onverschilligheid.
Ayya Khema beschrijft het als volgt:
Onverschilligheid is vaak een bescherming tegen emoties. Mensen die pijnlijke
ervaringen hebben gehad, die gewond zijn geraakt, wiens gevoelens met hen op
de loop zijn gegaan, proberen zichzelf vaak te beschermen tegen hun eigen
negatieve emoties. Maar in hun poging om niet overstuur, boos of haatdragend
te zijn, duwen ze alle andere emoties ook weg. Met als resultaat
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onverschilligheid. Door een muur om zich heen op te trekken, hebben ze niet
langer toegang tot gevoelens als mededogen en liefdevolle vriendelijkheid.34
Onverschilligheid kan ook een gevolg zijn van angst of gebrek aan
vertrouwen. Omdat we niet willen dat anderen dat zien, vermijden we
alles wat moeilijk is, alles wat onze zelfbeheersing aantast en we doen
alsof het ons niet echt raakt. We vertellen onszelf dat emoties ons niet
raken, dat we erboven staan. Wat we in feite doen is de emoties op
een veilige afstand houden. Dit kan een hele levenshouding worden,
alles kalm en koel houden, op een dusdanige manier dat het verhardt
in onverschilligheid. Als je werkelijk gelijkmoedig bent, kijk je niet
gewoon toe. Je bent betrokken en gepassioneerd, maar zonder dat je
persoonlijk en zelfgericht van alles geïnvesteerd hebt in een bepaald
resultaat.
Tijdens het mediteren, kan een andere nabije vijand van
gelijkmoedigheid opduiken. Soms wanneer ik teveel zit te willen in
meditatie, kan ik me in een geestestoestand bevinden met weinig
afleiding en dan lijkt het alsof de geest kalm is. Maar dan realiseer ik
me dat het niet echt een aangename geestestoestand is. Het voelt
levenloos en mat aan, zoals een boot die onbeweeglijk op het water
ligt. Of om de metafoor wat verder door te voeren, als een schip dat
gestrand is in de woestijn – want het voelt op een vreemde manier
‘droog’ en kunstmatig aan. Er is weinig gevoel of emotie. Het
betekent dat ik geprobeerd heb om een sluiproute te nemen naar
concentratie en gelijkmoedigheid, zonder de voorafgaande stadia zich
te laten ontvouwen. In plaats daarvan is er een geforceerd in bedwang
houden van de geest, een concentratie zonder energie en vreugde –
helemaal niet waar het om gaat.
●●
Hier volgt nog een beeld of metafoor voor de opeenvolgende stadia
van Verlichting en waar ze ons heen kunnen voeren. Stel je eens voor
dat je in een hete luchtballon zit die op het punt staat om op te
stijgen. In het begin lijkt het allemaal onhandelbaar en zwaar. Heel
langzaam en onhandig stijgt het op. De ballast – het onnodige
gewicht – gooi je overboord waardoor de ballon hoger kan stijgen. En
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er is ook een brander die aangestoken kan worden waardoor de ballon
een plotselinge opwaartse beweging maakt. Je bevindt je nu al erg
hoog en je kunt beneden je de velden, boerderijen en paden zien. Het
is allemaal erg opwindend. Dan verstilt het lawaai van de brander en
het wordt ineens heel stil. De opwinding verdwijnt langzaam en
maakt plaats voor een gevoel van ontzag en een veel dieper geluk.
Overal om je heen is er blauwe lucht en een gevoel van ruimte en
stilte. Je kijkt neer op die kleine wereld beneden vanuit een volledig
ander perspectief.
Wat is het praktische nut van dit alles? Door iets te weten over de
volgorde begrijpen we misschien wat er gebeurt in onze meditatie.
Terwijl we mediteren, kunnen we uitkijken naar specifieke kwaliteiten
die genoemd worden in deze stadia. We zijn vaak probleemgericht en
kijken naar wat er niet werkt, of naar wat er niet gebeurt. Dat kan
noodzakelijk zijn en soms helpen. Maar zorg dat je in elk geval ook
uitkijkt naar de positieve kwaliteiten – en ze erkent – die er zeer
waarschijnlijk ook zijn: de subtiele energiestromen, vreugde, etc., die
wervelen en stromen naast de rest van je ervaring.
Misschien herken je sommige van de stadia van Verlichting, of op zijn
minst bepaalde elementen ervan, in je eigen meditatie. Het kan best
zijn dat ze meer in je meditatie voorkomen dan je denkt. Het proces
van meditatie is subtiel en sommige van de woorden die traditioneel
gebruikt worden om het proces te beschrijven lijken misschien niet
overeen te komen met je ervaring. Woorden als ‘gelukzaligheid’,
‘concentratie’, ‘gelijkmoedigheid’ klinken alsof ze enkel van toepassing
zijn op grote, dramatische ervaringen en dus kunnen we denken dat
wij nooit al dat diepe, meditatieve gedoe ervaren. Vaak onderschatten
we wat er in onze meditatie gebeurt. Zelfs als we afgeleid zijn, kunnen
er andere energiestromen onophoudelijk binnen druppelen. We
kunnen leren ermee te werken, en ze toestaan om vrijelijk te stromen.
Meditatie heeft een effect op de rest van ons leven, ofschoon je dat
misschien niet meteen merkt. Of misschien leg je niet expliciet het
verband tussen je meditatie en hoe je leven aan het veranderen is.
Nogmaals, we kunnen het effect van onze beoefening onderschatten.
Meditatie kan ons de innerlijke middelen verschaffen om met de
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wereldse winden om te gaan. Het is net als een dagelijkse ballonvaart,
uitstijgen boven de windstoten en rukwinden van de wereld, en ons
het grotere perspectief herinneren. Op die manier kunnen we
geïnspireerd en verkwikt terug de wereld instappen, en zijn we beter
in staat om met de wereldse winden om te gaan.
Reflectie: mediteren op de stadia van Verlichting.
Mediteren is een subtiele aangelegenheid en hoe het precies werkt zal verschillen
van persoon tot persoon. Woorden en zinnen in een boek kunnen misschien de
algemene principes communiceren maar voor de nuances en subtiliteiten is het goed
om te praten met iemand die ervaring heeft met meditatie. Met die waarschuwing
in gedachten, volgen nu een aantal suggesties om de stadia van Verlichting in je
meditatie te verkennen:


Gebruik gewaar zijn van het lichaam om jezelf te aarden, en maak contact
met wat er nu in je omgaat.



Zoek naar positieve kwaliteiten en pas op wanneer je te probleemgericht bezig
bent. We zijn heel wat positieve kwaliteiten tegen gekomen in dit hoofdstuk.
Je kunt elke dag één of twee secties ervan opnieuw lezen, vlak voor je
meditatie, en dan in je ervaring kijken of je de beschreven kwaliteiten ziet –
zelfs als ze alleen maar in de kiem aanwezig zijn.



Gebruik de adem: adem in en gebruik de inademing om naar die delen van
het lichaam toe te gaan die gespannen of geblokkeerd aanvoelen en probeer om
ze te verzachten. Gebruik vervolgens de uitademing om te ontspannen en los te
laten.



Gebruik de inademing om naar energie en vreugde toe te ademen en het te
vergroten. Probeer bij de uitademing alles te laten stromen en te ontspannen.



Wees je bij de inademing bewust van energie en vreugde; en voel bij de
uitademing het verdiepen ervan tot een gevoel van rust en tevredenheid.
Volgens de traditie beschrijven de stadia van Verlichting het hele
proces van Verlichting of Ontwaking. Met andere woorden, in de
traditionele context is gelijkmoedigheid synoniem met Verlichting.
We hebben echter gesproken over de stadia, over het toepassen van
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de onderliggende principes, en we hebben gekeken hoe ze leiden tot
gelijkmoedigheid in de meer onmiddellijke en toegankelijke zin. In het
begin van het spirituele leven is elke gelijkmoedigheid die we
ontwikkelen van beperkte duur. De manier waarop de dingen
gebeuren, brengt je snel weer uit evenwicht. Maar geleidelijk aan, als
onze beoefening sterker wordt, wordt de gelijkmoedigheid krachtiger
en meer onderdeel van onze natuurlijke manier van zijn. Heel
langzaam zinkt het in. Oefening baart kunst. Uiteindelijk wordt
gelijkmoedigheid iets dat volledig geïntegreerd is, volledig deel uit
maakt van hoe we het leven zien en begrijpen. Het is een
gelijkmoedigheid die zo diep geworteld is dat het niet meer aan het
wankelen gebracht kan worden. In de boeddhistische traditie wordt
dit ook wel Wijsheid of Inzicht genoemd. Het ontstaat enkel op basis
van alle oefening die eraan vooraf is gegaan. Deze Wijsheid is het
onderwerp van het volgende hoofdstuk.
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Hoofdstuk 4: De winden van verandering – het
verdiepen van ons perspectief.
In dit hoofdstuk gaan we de aard van de wereldse winden verder
onderzoeken en kijken op wat voor manier ze de winden van
verandering zijn. We kunnen deze constante verandering, dit gebrek aan
soliditeit en voorspelbaarheid van het leven, ervaren als een gebrek
aan grond onder de voeten en onzekerheid, die we proberen te
ontkennen of waarvoor we afleiding zoeken. Maar het boeddhistische
spirituele leven gaat over het onder ogen zien van verandering. Als we
het kunnen begrijpen op een dieper niveau, is het niet langer
bedreigend. Het wordt iets wat vol mogelijkheden zit.
Boeddhisme zegt dat verandering onvermijdelijk en onontkoombaar
is. De winden van verandering waaien altijd. Het universum werkt als,
het universum is, een uitgebreid, voortdurend, onderling met elkaar
verbonden proces van verandering. De boeddhistische traditie
gebruikt de term pratitya samutpada (‘afhankelijk ontstaan’) om te
beschrijven dat alles bestaat uit veranderende condities. Elk object,
elke persoon of situatie bestaat uit een tijdelijke samenstelling van
oorzaken en condities. Weldra veranderen deze condities, en dat
betekent dat het object, de persoon of de situatie verandert.
Omdat een huisbazin in Londen, op een middag in de jaren vijftig,
een theekransje hield, ontmoette haar huurder een jonge vrouw en zij
werden verliefd. Ze trouwden en kregen kinderen, dat waren mijn
vader en moeder. Ik heb een bepaald soort opvoeding genoten, met
ouders die zo hun eigen geschiedenis en temperament hadden. Ik
groeide op in een bepaald gedeelte van Londen. Ik ging naar bepaalde
scholen en kreeg onderwijs van bepaalde leraren en ik ontwikkelde
bepaalde vriendschappen. Er waren allerlei soorten factoren, specifiek
voor de plaats, cultuur en tijd, die mij geconditioneerd hebben tot wie
ik nu ben. Eén van die factoren is dat ik opgroeide in een tijd waarin
boeddhistische leraren in het westen sanghas (spirituele
gemeenschappen) begonnen op te richten. Op jonge leeftijd werd ik
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Boeddhist, en uiteindelijk, vele jaren later, schreef ik een boek over
Boeddhisme en de wereldse winden.
En dus hangt dit boek af van veel condities. Zonder al die condities
zou je dit boek nu niet aan het lezen zijn. Geen Sangharakshita (de
man die de boeddhistische beweging oprichtte waar ik deel van uit
maak), geen boek. Geen huisbazin die een theekransje organiseert,
geen boek. Als je de condities nog verder nagaat en opvolgt, zul je
bemerken dat ze oneindig zijn. Zo zijn er de condities die ertoe
bijdroegen dat de ouders van mijn vader en moeder elkaar
ontmoetten, en dan weer hun ouders, etc.
Als je bekend bent met de boeddhistische leer klinkt dit waarschijnlijk
als iets dat overduidelijk en vanzelfsprekend is. We hebben het al
vaker gehoord. Ofschoon we op een bepaald niveau weten dat wij en
alles om ons heen opgebouwd zijn uit veranderende condities, op een
ander niveau hebben we een bijna instinctieve neiging om dingen te
zien als op zichzelf staand en gefixeerd. We merken een object, een
persoon of een situatie op en dat waarnemingsproces, van identificatie
en herkenning, maakt dat we ze als afgescheiden zien, geïsoleerd van
alle andere omstandigheden om hen heen. Omdat we het gevoel
hebben dat ze op zichzelf staan en niet beïnvloed worden door
andere omstandigheden, zien we dingen als meer gefixeerd en
permanent dan ze werkelijk zijn. Het is niet dat onze waarneming
volledig fout is, maar het is naar verhouding gekleurd omdat we niet
diep genoeg kijken naar wat er aan de hand is. In plaats van dat we
iets te zien als voorbijgaand en afhankelijk van allerlei soorten context
en omstandigheden, een tijdelijke samenstelling van mogelijkheden,
maakt onze waarneming het tot iets dat meer solide en substantieel is.
Boeddhisme is niet geïnteresseerd in dit alles om ons de gelegenheid
te geven heldere filosofische discussies te voeren. Het is begaan met
dit soort kwesties omdat ze de oorzaak zijn van ons lijden, van onze
frustratie en van ons gebrek aan levensvervulling. Boeddhisme zegt
dat we ons op een verkeerde manier verhouden tot dingen omdat we
niet echt zien wat er aan de hand is. We hebben onrealistische
verwachtingen of hebben er ongegronde veronderstellingen over. We
vormen meningen en verhalen over onszelf en anderen gebaseerd op
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onze beperkte waarneming. Vaak gebeurt dit onbewust en op zeer
subtiele wijze. We vinden iemand misschien moeilijk en ons verhaal
over die persoon wordt dan volledig bepaald door die moeilijkheid en
dus slagen we er niet in om die persoon te zien als iemand die
complex is, geconditioneerd en veranderlijk. We kunnen over onszelf
een soortgelijke mening hebben: ‘Dit kan ik goed, maar dat kan ik
helemaal niet. Dat soort dingen vind ik leuk en ik kan alleen met dat
soort mensen goed opschieten.’ Het is alsof onze geest
momentopnames van de werkelijkheid maakt en vervolgens zien we
die tweedimensionale plaatjes aan voor de werkelijkheid.
We leren iemand kennen en we vormen een beeld, een idee over hem
of haar. Daar is op zich niets verkeerds mee. Maar soms verwarren we
het beeld met de persoon zelf. Mogelijk verandert de persoon, maar
ons beeld houdt geen gelijke tred met de verandering. We zien die
persoon zoals we hem of haar altijd al hebben gezien. Maar we zien
niet de echte persoon, enkel het verouderde beeld of het misplaatste
label. Ons idee over iemand, of over onszelf, verhardt zich tot een
reeks veronderstellingen en gefixeerde ideeën. Ook dit kan heel
subtiel zijn en mogelijk zijn we er ons niet van bewust.
Als we veranderende omstandigheden beschouwen als solide en
permanent, als iets dat we kunnen grijpen of van ons afduwen, zullen
we teleurgesteld worden. Boeddhisme zegt dat een bepaalde mate van
ongenoegen in dit geconditioneerde bestaan onvermijdelijk is. Dit is
geen kwestie van pessimisme maar van realisme. Het betekent niet dat
er alleen maar ongenoegen is, enkel dat het een onvermijdelijk aspect is
van het leven. Dat komt omdat we in een geconditioneerd universum
niet kunnen verwachten dat alles altijd gaat zoals we dat willen. Maar
als we gefixeerd zijn op een bepaalde uitkomst en hebzucht toestaan
om bezit van ons te nemen als dingen gaan zoals we willen, of afkeer
laten opkomen als ze dat niet doen, creëren we nog meer frustratie.
Het feit dat we de werkelijkheid ontkennen of ons er tegen verzetten,
creëert meer lijden. Het is zoals met de ‘twee pijlen’ in hoofdstuk 2.
Er is de eerste pijl – een onbevredigende situatie die we niet kunnen
vermijden. En dan schieten we de tweede pijl af van hebzucht /
afkeer, verlangen / vrees, grijpen / afstoten. We proberen om de

situatie naar onze hand te zetten, in orde te brengen, maar in feite
bestendigen we onze frustratie.
In de boeddhistische traditie wordt gesproken over drie niveaus van
ontevredenheid, inherent aan het geconditioneerde bestaan. Allereerst
is er lijden op lichamelijk niveau – pijn en ongemak die deel uitmaken
van het leven. Deze zijn onvermijdelijk binnen de wereld van het
geconditioneerde bestaan. Waar geboorte is, is ook dood. Hetzelfde
geldt voor gezondheid en ziekte, winst en verlies, pijn en plezier. Als
je een menselijk lichaam hebt dat in staat is om plezier te ervaren dan
heb je ook een menselijk lichaam dat in staat is om pijn te ervaren.
Het tweede niveau is meer psychologisch van aard. Zelfs als het ons
lukt om het leven zo in te richten als we willen, kan er sprake zijn van
angst om het te verliezen. Ik woonde een tijdje alleen en werkte
voornamelijk vanuit huis, ook alleen. Ik begon te merken hoe een
groot deel van al de verhalen in mijn hoofd over mezelf gingen, en
hoe ik meer plezier en minder pijn kon ervaren. Wat zal ik eten
vanmiddag? Zal ik even naar de winkel lopen en iets lekkers halen?
Maar dan heb ik weer geen tijd om de krant te lezen. Omdat ik alleen
woonde kon ik beter zien hoe mijn geest de hele dag aan het
mompelen was over mezelf, over mij, mij, mij. Ik zag ook hoe
obsessief dit kon worden, het voortdurend plannen en bedenken,
doortrokken met een lichte zenuwachtigheid, om plezier te
maximaliseren en pijn te minimaliseren. En het ging maar door.
Zodra ik een ervaring van plezier had gehad, of er nog middenin zat,
vroeg ik me al af wat de volgende zou zijn of begon me er zorgen
over te maken.
Het derde niveau van ontevredenheid is van meer existentiële en
spirituele aard. Ergens weten we wel dat dit constante grijpen
onbevredigend is, zelfs pijnlijk. Het kan onwerkelijk lijken, in de zin
van oppervlakkig en leeg. We voelen de futiliteit van onze situatie en
we willen een andere manier van zijn ervaren. Ergens voelen we de
hopeloosheid aan van onze pogingen om de altijd maar veranderende
wereld in overeenstemming te brengen met onze verlangens.
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Maar als het geconditioneerde bestaan zo onbevredigend is, hoe komt
het dan dat mensen hun illusie niet doorzien hebben en al lang
geleden Verlichting hebben bereikt? Het probleem is dat onze
pogingen om het universum naar onze hand te zetten en te
controleren een poosje kan werken. Mensen kunnen zich gemakkelijk
aanpassen en ze zijn ingenieus, slim en inventief. Wij verzinnen heel
veel manieren om ons af te leiden van dat gevoel van leegte. Het lukt
ons om ons tijdelijk opgelucht te voelen, precies genoeg om te blijven
hopen op geluk en te blijven geloven dat het misschien wel mogelijk
is om de wereld zo in te richten dat die overeenkomt met onze
wensen. En dus blijven we doorgaan, blijven we proberen.
Uiteindelijk worden onze strategieën gewoontes, roesten we erin vast
en zien we geen uitweg en geen alternatief.
●●
Twee zwervers staan te wachten langs de kant van de weg. Het
landschap is vlak en onopvallend, op één kale boom na. Ze staan te
wachten op iemand genaamd ‘Godot’ en als hij komt worden ze
‘gered’ – hoewel de twee mannen nogal vaag en onzeker zijn over hoe
en waarom. Maar het lijkt erop dat Godot hun enige hoop is. Ze
wachten dus en proberen hun tijd op te vullen.
Dit scenario komt uit het beroemde toneelspel van Samuel Beckett,
Wachten op Godot. We zien de twee zwervers elkaar pesten en kibbelen,
woordspelletjes spelen en discussiëren over religie. Ze maken soms
ruzie en besluiten om uit elkaar te gaan. Maar dan realiseren ze zich,
hoezeer ze elkaar nodig hebben. Ze komen weer bij elkaar en tonen
hun genegenheid. Ze halen herinneringen op uit het verleden, en
vragen zich af hoe de toekomst eruit gaat zien. Soms raken ze
plotseling in paniek en zijn bang of ze wel op de juiste tijd en de juiste
plaats staan te wachten. Soms weten ze niet waar ze het over moeten
hebben met elkaar, en is er een lange, oncomfortabele stilte. In die
stilte hoor je de diepte van hun lijden. Wanneer uiteindelijk één van
hen iets bedenkt wat hij kan zeggen, en het gesprek weer hervat
wordt, voel je de opluchting. Het is gelukt om het gevoel van leegte te
vermijden, althans voor even.

Aan het einde van een lange dag, komt er een jongetje langs en vertelt
hen dat Meneer Godot laat weten dat hij vandaag niet kan komen,
maar dat hij morgen zeker zal komen. En dus wachten ze de volgende
dag weer, en terwijl ze wachten, proberen ze de tijd te doden . . .
●●
Het toneelspel van Beckett behandelt op een zeer confronterende
manier het existentiële dilemma, het afschrikwekkende van de leegte
op een grimmige, beperkende manier. Er zijn enkel twee mannen in
een verlaten landschap die wanhopig proberen om de tijd te vullen.
Onze eigen wereld is veel voller, kleurrijker, drukker, geavanceerder
en veelzijdiger. Maar in hoofdstuk 5 zal ik beargumenteren dat een
groot deel ervan, in het bijzonder de hele cultuur van consumeren,
wordt gedreven door hetzelfde gevoel van existentiële angst, dezelfde
vrees voor leegte. We nemen belangrijke projecten op ons, kopen de
nieuwste producten, reizen naar nieuwe en interessante plaatsen, of
laten ons afleiden door nieuwe technische snufjes. Estragon, één van
de figuren in Wachten op Godot, zegt het als volgt: ‘We vinden altijd wel
iets . . . om onszelf de indruk te geven dat we bestaan . . .’35
Maar het kan ook anders. We zitten niet in deze situatie vast zoals de
twee figuren in Beckett's toneelspel. Beckett geeft heel goed dat
gevoel van intens ongenoegen weer, maar er is geen weg uit in zijn
toneelspel. Boeddhisme zegt echter dat er wel een andere
mogelijkheid is.
Mensen zijn wezens met een dubbele aard. We hebben een bewustzijn
ontwikkeld dat zich gewaar kan zijn van zichzelf. We kunnen ons
gewaar zijn dat we gewaar zijn, gewaar van ‘ik’ die iets doet, denkt,
voelt, kijkt, luistert, etc. Wij zijn niet zoals dieren die enkel ervaren.
Ons bewustzijn weet dat we de ervaring hebben. Dit betekent dat we
kunnen reflecteren op en ons verbazen over die ervaring. We kunnen
nadenken over hoe de ervaring zou veranderen als we anders zouden
handelen. De menselijke geest met haar zichzelf gewaar zijn kan elk
van twee kanten opgaan. De ene manier is om te proberen de wereld
te manipuleren en te controleren, gedreven door hebzucht en afkeer,
en met veel moeite proberen om de wereld zo in te richten dat die
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past bij onze verlangens. De andere manier is om dat vermogen om te
reflecteren, dat zelfbewustzijn, op de geest zelf te richten. We kunnen
van nabij waarnemen hoe de geest werkt, en proberen te zien dat
onze ervaring geconditioneerd is en van voorbijgaande aard. Wanneer
we in staat zijn dat gevoel van leegte recht in de ogen te kijken, opent
zich een andere mogelijkheid.
Verlichte wezens zijn mensen die de veranderende aard van dingen
hebben gezien, werkelijk hebben gezien, evenals de ontelbare
verbindingen tussen de dingen – hoe ze elkaar beïnvloeden en
conditioneren, hoe ze van elkaar afhankelijk zijn. Omdat ze dit zien
en werkelijk weten, handelen ze in overeenstemming, in harmonie,
met het universum. Ze hebben geen onrealistische verwachtingen
over het leven in een geconditioneerd en vergankelijk universum. Ze
zorgen er wel voor dat ze geen teleurstelling of frustratie op die
manier oplopen. Waarom zouden ze? Ze hebben het allemaal zo
helder gezien dat ze nooit meer verstrikt raken in hebzucht en afkeer.
Zij verhouden zich tot de wereld vanuit wijsheid, en dus ook vanuit
liefde en mededogen, vanuit een werkelijk gevoel voor het feit dat
lijden het gevolg is van onze bedrieglijk verlangen naar perfectie en
bestendigheid.
●●
De wereldse winden zijn de veranderende condities van het leven
waar we ons tegen kunnen verzetten, of die we als een razende onder
controle proberen te houden, ontkennen wat er gaande is, of onszelf
afleiden. Een andere optie is om te reageren met gewaar zijn en
begrip. Soms sprak de Boeddha over drie ‘obsessies’36- drie manieren
waarop onze geest geobsedeerd raakt om te proberen de onveiligheid
en onzekerheid van het leven toe te dekken. De eerste obsessie is
hebzucht (‘ik wil’ en ‘dat is van mij’), de tweede is eigendunk (onszelf
vergelijken met anderen om te zien of we beter zijn, of slechter, of
gelijk) en de derde is onwetendheid (de onderliggende illusie dat we
de werkelijkheid kunnen fiksen). Wanneer we heen en weer geblazen
worden door de wereldse winden van pijn en plezier, of van winst en
verlies, zijn we in de greep van hebzucht. We denken dat we het gat,
het gevoel van leegte, kunnen vullen door een aangename ervaring of
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door bepaalde bezittingen in een stevige greep te houden. Wanneer
roem en schande, of lof en afkeuring, ons omver blazen, worden we
gedomineerd door eigendunk. We willen aandacht en goedkeuring
zodat we ons solide en echt voelen. Aan de basis van al deze situaties
ligt onwetendheid of gebrek aan gewaar zijn van de werkelijkheid.
Het spirituele leven is een gevecht tussen die kant van ons die deze
dingen niet onder ogen wil zien en wil voortstrompelen zonder
gewaar te zijn; en die kant van ons die de futiliteit van dit alles inziet
en aanvoelt dat er een andere mogelijkheid is (net zoals Gautama die
zich de bloeiende appelboom herinnerde).
De ‘Dharma deuren’ van hoofdstuk 2 zijn een dergelijke opening naar
die mogelijkheid. We kunnen de wereldse winden veranderen in
spirituele mogelijkheden, door ze te zien als leraren die ons tonen hoe
we de werkelijkheid op een dieper niveau dienen te begrijpen. We
trainen onszelf om op de wereld te reageren, in plaats van te
verwachten dat alles wat we willen van de wereld komt. In plaats van
bijvoorbeeld heen en weer te schommelen tussen winst en verlies,
besluiten we om vrijgevigheid te beoefenen. Dit houdt impliciet de
realisatie in dat het egoïstisch vasthouden aan dingen een dwaalspoor
is, en dat het opgeven daarvan en het realiseren van onze verbinding
met anderen, dichter bij de werkelijkheid staat en uiteindelijk ook
meer bevredigend is.
Niet hulpvaardige, onethische reacties op de wereldse winden
getuigen van het ontkennen en vermijden van de realiteit van
verandering. Hulpvaardige, ethische reacties getuigen van een
impliciet gewaar zijn, of begrip, van die werkelijkheid. Daar zit
wijsheid in opgesloten. Met andere woorden, ethiek is gerelateerd aan
wijsheid. Boeddhistische ethiek is niet gebaseerd op willekeurige
regels of op het geloof in een bovennatuurlijke kracht, maar is
gebaseerd op ‘hoe de dingen zijn’. Het zijn de manieren waarop een
mens kan kiezen te handelen vanuit een groter gewaar zijn en begrip
van hoe het universum werkt. Een handeling is ethisch omdat het
overeenstemt met hoe dingen zijn. Boeddhistische ethiek is een
beschrijving van hoe dergelijke handelingen eruit zouden zien.
Ethische richtlijnen zoals de vijf voorschriften of trainingsregels37 zijn
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een uitdrukking hiervan in algemene principes, zodat we, door ze te
volgen, kunnen leren om meer in overeenstemming met de
werkelijkheid te handelen.
Vervolgens beoefenen we meditatie. Wat er deels gebeurt in meditatie
is dat we beginnen te ontdekken welke verhalen we vertellen en
beginnen in te zien hoe ze vaak een uitdrukking zijn van onze
bedrieglijke waarneming van dingen. Het zijn ook pogingen om
onszelf echter te voelen en om onszelf veilig te stellen in een steeds
veranderende wereld vol onvoorziene gebeurtenissen. Tijdens
meditatie proberen we om deze niet-behulpzame oude verhalen te
laten vallen en in plaats daarvan zorgvuldig onze daadwerkelijke
ervaring te observeren.
Door onszelf op deze manier te trainen begint het langzaam, na jaren
van beoefening, in te zinken. Geleidelijk aan verandert er iets en zien
we de werkelijkheid zoals die daadwerkelijk is. Het oude proces van
waarnemen functioneert nog steeds maar er komt een nieuw gewaar
zijn overheen te liggen. Dit nieuwe gewaar zijn kost steeds minder
inspanning. Het is niet langer iets waar we onszelf constant aan
moeten herinneren maar het wordt een tweede natuur. Er is niets
vreemds of mysterieus aan; het is eenvoudigweg een diepgaander en
wijzer begrip van het leven zelf.
Geleidelijk aan ontwikkelen we een meer evenwichtige houding
tegenover de wereld, zelfs te midden van stormen en onrust. We zijn
niet evenwichtiger in de zin van dat we minder voelen, of minder
gepassioneerd zijn. Eigenlijk zijn we juist beter in staat om te genieten
en dingen te waarderen omdat onze energie minder in beslag
genomen wordt door angst. Er is een toegenomen gevoeligheid en
openheid voor de wereld. We zijn minder gericht op bepaalde
uitkomsten, meer open voor verschillende mogelijkheden, meer
flexibel en soepeler. Er is zelfs een toenemend gevoel van
tijdloosheid, want het zijn onze haat en hebzucht die ons de tijdsdruk
opleggen. De dingen in de wereld raken ons nog steeds diep, en
tegelijkertijd hebben we persoonlijk niets geïnvesteerd in hoe de
dingen verlopen.

Reflectie: de winden van verandering nauwlettend volgen.
Hier volgt een oefening om de vergankelijkheid van de wereldse winden waar te
nemen. Misschien ben je in staat om de leer van de vergankelijkheid in je
gedachten te brengen als en wanneer je overdag door de wereldse winden heen en
weer wordt geblazen. Of je kunt er dieper en gerichter over reflecteren als je ergens
rustig zit of op mediteren.
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Zie de vergankelijkheid van winst, roem, lof en plezier.
Wees je gewaar van de ‘positieve’ wereldse winden in je leven en herinner
jezelf eraan dat ze niet blijvend zijn. Het lijkt misschien tegennatuurlijk om
jezelf er vrijwillig aan te herinneren dat dingen die je leuk vindt niet blijvend
zijn, maar probeer het gewoon en kijk wat er gebeurt! Het kan je mogelijk
een andere kijk geven op de plezierige ervaringen in je leven – een rustigere en
meer waarderende kijk.
Voor deze reflectie is een basis van liefdevolle vriendelijkheid noodzakelijk, je
probeert niet om onverschilligheid te ontwikkelen, of pessimisme, of zelfs
cynisme. Als dat wel gebeurt, stop dan met deze reflectie. Dan is het niet het
juiste moment voor jou om dit te doen.



Zie de vergankelijkheid van verlies, schande, afkeuring en
pijn
Je kunt ook kijken naar de ‘negatieve’ wereldse winden in je leven en zien
hoe ze veranderen, hoe ze komen en gaan, en niet altijd hetzelfde blijven.
Door je te realiseren dat
deze negatieve ervaringen niet altijd blijven
voortduren, kan dat je helpen om er lichter tegenover te staan. Het verandert
je perspectief.



Zie de vergankelijkheid in zowel de ‘positieve’ als de
‘negatieve’ wereldse winden
Breng dan beide reflecties bij elkaar en bekijk de vergankelijkheid van zowel
de ervaringen die je fijn vindt als van de ervaringen die je onaangenaam
vindt. Er is een reden om dit zo te doen. De eerste twee reflecties kunnen op
subtiele wijze zelfgericht worden, vooral de tweede kan uitlopen op een
oefening om een manier te vinden waarop de situatie mij past en me gelukkig
maakt. Deze derde reflectie gaat dieper in die zin dat het ziet dat er bij elke
ervaring sprake is van verandering en vergankelijkheid.

Hoofdstuk 5: De winden uit het westen.
De wereldse winden waaien altijd, maar de kracht en richting ervan
verandert afhankelijk van de meest voorkomende omstandigheden.
Hoewel de wereldse winden tegenwoordig net zo waaien als in de tijd
van de Boeddha, is het effect ervan anders. In dit hoofdstuk gaan we
kijken naar een paar van de manieren waarop ze in deze moderne tijd
loeien en fluisteren.
In de afgelopen 250 jaar is er heel veel veranderd. Het begon allemaal
in het westen en het heeft zich in toenemende mate verspreid naar
andere delen van de wereld. Vooruitgang in de wetenschap bracht een
revolutie op gang in de landbouw en industrie. Dit had grote gevolgen
voor het leven en werken, voor de productie en de economie (meestal
was het een verandering van een feodale naar een kapitalistische
maatschappij). Toename in de handel en het handelsverkeer leidde
uiteindelijk tot meer reizen en communicatie, doorgankelijkheid van
de grenzen tussen verschillende landen en globalisatie op
wereldniveau.
Het leven in de pré-moderne samenleving kon ‘ellendig, bruut en
kortstondig’ zijn. Na alle opschudding veroorzaakt door de
industrialisatie, namen de levensstandaard en het materiële comfort
toe. Mensen leefden langer, waren gezonder en hadden in
toenemende mate toegang tot onderwijs en cultuur. Maar er was ook
een schaduwkant. Terwijl liberale economen beweren dat
economische vrijheid op lange termijn welvaart creëert,
beargumenteren anderen dat de welvaart van de rijkere landen
exploitatie van de armere landen inhoudt. De twintigste eeuw was ook
een eeuw van verschrikkelijke oorlogen, en nu is er de dreiging van
terrorisme en de toenemende kans op een ecologische ramp.
Al deze veranderingen hebben enorm veel invloed gehad op het beeld
dat de mens van zichzelf heeft en van zijn plaats in het universum.
Het ogenschijnlijke succes van de wetenschap in het verklaren van het
universum, heeft niet geleid tot het uitsterven van religieuze
perspectieven zoals sommigen hadden voorspeld, maar ze zijn er wel
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zwaar door getroffen. In de pré-moderne samenleving was er sprake
van ethische raamwerken – christelijk, boeddhistisch, joods, hindoe,
moslim, confuciaans, etc. Maar tegenwoordig zijn dergelijke ethische
referentiekaders, aan de basis waarvan een gemeenschappelijke visie
ligt over waar het in het leven om gaat, veel minder gangbaar.
Dit somt, heel simpel gezegd, in een paar woorden op wat onze
westerse wereld is. Maar omdat we er onderdeel van uitmaken en
omdat het de enige wereld is die we kennen, is het heel gemakkelijk
om het als vanzelfsprekend te beschouwen en aan te nemen dat het
de enige mogelijke wereld is. We vergeten hoe recentelijk dit hele
fenomeen is. In hoofdstuk twee hebben we gezien hoe we onszelf
allerlei verhalen vertellen. In onze geest speelt zich, min of meer
bewust, een verhaal af, een onderliggende visie, een onderliggende
tekst, die de wereld en onze plaats in de wereld verklaart. We hebben
verhalen nodig. Sommige van onze verhalen helpen en zijn waar,
waardoor we een creatieve interactie met de wereld kunnen aangaan.
Maar andere verhalen zijn verzinsels van onze egocentrische
verbeelding. Ze kunnen een gewoonte zijn. De verhalen die ik mezelf
vandaag vertel, worden bepaald door de verhalen die ik mezelf al heel
mijn leven vertel. En de verhalen die ik vandaag vertel, zullen bepalen
hoe ik de wereld in de toekomst interpreteer en waarneem.
Er zijn ook collectieve verhalen – vertelsels, onderliggende visies en
onderliggende teksten die ontstaan in de cultuur waartoe we behoren.
Tot op bepaalde hoogte vertellen we allemaal dit soort verhalen. Net
als bij onze persoonlijke verhalen bevatten ze veronderstellingen over
ons leven en hoe we gelukkig kunnen worden. Misschien zijn we ons
in meer of minder mate bewust van deze verhalen. Maar ook rondom
dit proces van verhalen vertellen kan gewoontevorming ontstaan. De
verhalen bepalen mede hoe we reageren op de wereld, wat dan weer
de wereld bepaalt, en dat op zich bepaalt dan weer de verhalen die
andere mensen vertellen, en dat bepaalt de verhalen die we onszelf in
de toekomst vertellen, etc.
We gaan nu kijken naar twee van de verhalen die in de welvarende
landen van de eenentwintigste eeuw wijd verbreid zijn. Het zijn twee
van de meest fundamentele en invloedrijke verhalen, al zijn het niet
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de enige. Ik noem ze ‘consumeren’ en ‘sciëntisme’ (de opvatting dat
wetenschappelijk redenering de enige ware bron van kennis is; geloof
in de wetenschap). Sciëntisme is een verklaring van het universum en
consumeren is een verhaal over hoe geluk te vinden in dat universum.
Ze zijn als moderne religies, die het gat vullen dat ontstaan was door
het verval van de oude geloofsovertuigingen. Ze verklaren onze rol en
ons doel en zijn bepalend en motiverend voor hoe we handelen. Ze
zijn ideologisch38 in die zin dat ze neutraal en waardevrij kunnen
lijken. Maar in werkelijkheid bevatten ze een visie op het leven van
mensen, op het doel en de zin ervan, en hoe we geluk kunnen vinden
en pijn kunnen vermijden. Het zijn geloofssystemen die overal om
ons heen in de maatschappij te vinden zijn: in de media, op het werk,
bij het grote publiek. Mogelijk beïnvloeden ze ons zonder dat we het
door hebben. Ze zijn als de lucht: altijd aanwezig, overal om ons
heen, maar onzichtbaar en stil. We ademen ze echter de hele tijd in.
Ze houden zichzelf in stand. Ze doen voorkomen alsof deze wereld
de enige mogelijke wereld is, en dus versterken ze de status quo. Maar
omdat we deel van deze wereld uitmaken en omdat het de enige
wereld is die we kennen, zijn die verhalen de enige die we tegen
komen. Dat maakt het extra moeilijk om ze duidelijk te zien.
We kunnen ook op een andere manier naar consumeren en sciëntisme
kijken. Ze bevatten een visie over hoe om te gaan met de wereldse
winden. Ze zijn verhalen die zeggen dat we controle kunnen
uitoefenen op de wereldse winden door middel van technologie en
materiële vooruitgang. We kunnen een perfecte wereld creëren waarin
enkel sprake is van plezier, winst, roem en lof. Maar we weten dat de
wereldse winden nooit volledig onder onze controle kunnen zijn.
Deze verhalen creëren en bestendigen dus een mythe, een illusie, die
verre van behulpzaam is.
In dit hoofdstuk ga ik de twee verhalen over consumeren en
sciëntisme aanvechten, en dus ook hun onderliggende verhalen, hun
onderliggende zienswijzen op de zin van het menselijke leven, en hun
valse belofte dat we de wereld om ons heen kunnen controleren en
manipuleren. Ik ga suggereren dat Boeddhisten een rol kunnen spelen
in onze cultuur door kritiek te geven op en te vechten tegen die
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beperkte, eenzijdige verhalen en een dieper en vollediger verhaal te
steunen over de zin van het menselijke bestaan. Ik gebruik hier het
woord gevecht/strijd met opzet: het is een gevecht om ons te
bevrijden van alle zienswijzen die ons omringen. De Dharma is geen
privé, persoonlijke, individuele aangelegenheid. Het gaat ook over het
creëren van een betere wereld. En dat houdt in gewaar zijn van onze
individuele verhalen, van moment tot moment. Maar we dienen ook
gewaar te zijn van de collectieve verhalen van onze cultuur, en van de
condities die deze verhalen creëren en in stand houden.
●●
Wetenschap is een manier om de objectieve wereld te observeren en
te begrijpen. De kennis die we daarmee opdoen stelt ons in staat om
de wereld in ons eigen voordeel te beheersen. Het brengt diverse
technologieën voort. Sciëntisme is niet de activiteit van de wetenschap
zelf, maar een ideologie over wetenschap en de rol ervan in ons leven.
Veel mensen hebben een actieve belangstelling in en zijn betrokken
bij wetenschap zonder dat ze sciëntisme onderschrijven. Maar
vanwege het grote succes van wetenschap en haar alomtegenwoordige
rol in onze wereld, is het moeilijk om niet tot een wetenschappelijke
zienswijze te vervallen.
Sciëntisme is geloven dat ‘wetenschap de volledige of enige verklaring
is, of kan zijn.’39 Omdat wetenschap een dergelijke grote culturele en
intellectuele prestatie is, en omdat ze zo succesvol is in het verklaren
van de materiële wereld en technologieën mogelijk maakt die de
materiële kwaliteit van het leven verbeteren, zijn we geneigd om een
aantal conclusies erover te trekken die niet kloppen. Bijvoorbeeld,
sciëntisme gaat uit van de onvermijdelijke opmars van de vooruitgang.
Alles wat de wetenschap nog niet kent, zal het weldra, aldus de
zienswijze van het sciëntisme, ontdekken en verklaren, in termen die
overeenstemmen met die van de huidige wetenschap. Er is een
ingebouwde veronderstelling dat de verklaring een materiële zal zijn,
dat op een dag alles verklaard zal worden in termen van de interacties
van fysieke materie. (Je komt dit tegen in populair wetenschappelijke
boeken waarin de auteur verklaart hoe theoretische fysici weldra met
een ‘theorie over alles’ zullen komen, of dat evolutie psychologen
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weldra zullen verklaren hoe het bewustzijn in elkaar zit.) Sciëntisme
gelooft ook dat er voor elk menselijk probleem een
wetenschappelijke, technische oplossing is. (In het afgelopen
decennium kon de Amerikaanse regering Bush, blijkbaar in alle ernst,
suggereren dat satellieten, die in een baan om de aarde draaien en
uitgerust zijn met spiegels om de stralen van de zon van richting te
doen veranderen, de oplossing zouden kunnen zijn voor het
opwarmingsprobleem van de aarde; of dat satellieten, uitgerust met
raketten om vijandige nucleaire raketten buiten gevecht te stellen, de
oplossing waren voor de bewapeningswedloop.) Gezien vanuit het
sciëntisme kunnen we gewoon doorgaan met het beheersen en
manipuleren van de objectieve wereld om op die manier te krijgen wat
we willen.
Consumeren is een verhaal dat voortkomt uit een wereld die mogelijk
is gemaakt door wetenschap, technologie en het economische
systeem. Het is geloven dat we geluk kunnen bereiken door het kopen
en bezitten van materiële dingen. Daaruit volgt dat als we meer geld
hebben, we meer dingen kunnen kopen en dat betekent meer geluk.
Aan al mijn behoeften aan veiligheid, zelfrespect, verbinding en
authenticiteit kan worden voldaan door te consumeren. Wat ik koop
en bezit is op de een of andere manier een extensie van mezelf – het
geeft weer wie ik ben, mijn waarden en normen, smaak en unieke
individualiteit. En dus heb ik dingen nodig om mezelf te zijn, om
indruk te maken op mensen en om door hen serieus genomen te
worden. De zin van het leven is om zoveel mogelijk plezier te hebben
en dat kan worden bereikt. Het is mogelijk om volledig comfort en
geluk te hebben, een perfect en ideaal leven.
Dit overlapt met een ander verhaal, namelijk dat ons huidig
economisch systeem noodzakelijk en onvermijdelijk is. Bij een
financiële wereldcrisis vertellen de politici ons dat we meer moeten
consumeren om economische groei te verzekeren en we hebben
economische groei nodig om door te kunnen gaan met nog meer
consumeren. De boeddhistische schrijver David Loy beschrijft ‘de
markt’ als de eerste religie die werkelijk wereldwijd is.40

Mogelijk klinken deze verhalen schokkend en ongeloofwaardig
wanneer ze onverbloemd verteld worden. Maar die verhalen komen
voor in onze cultuur. Kijk alleen maar eens naar hoe, bijvoorbeeld de
media verslag doen van de wetenschappelijke verhalen; vaak ontdek je
daarin de waarden van sciëntisme. Kijk ook eens naar het aantal
kranten dat zich bezig houdt met het belang van consumeren –
pagina's en pagina's vol auto's, eten, kleding, vakanties,
hebbedingetjes, en artikelen over rijke en beroemde mensen en hun
manier van leven.
●●
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Maar wat is er mis met deze verhalen?
Sciëntisme heeft de neiging om de schaduwkant van de wetenschap
te negeren. In de afgelopen jaren zijn er een aantal bestsellers
gepubliceerd door schrijvers die op een agressieve manier tegen religie
zijn en atheïst zijn – een fenomeen dat bekend is geworden onder de
naam ‘het nieuwe atheïsme’. Vaak hebben deze boeken een
wetenschappelijke agenda. Ze zijn er erg op gespitst om de donkere
kant van religie aan te tonen (hoe georganiseerde religie, ongetwijfeld,
vaak corrupt is geweest, hoe het bijgelovigheid op een schadelijke
wijze bevorderde, en hoe het haat en geweld tegenover ongelovigen
aanmoedigde). Maar ze besteden geen aandacht aan de problemen die
wetenschap heeft veroorzaakt – de dreiging van nucleaire
oorlogvoering, ecologische problemen, etc. Dit komt omdat
sciëntisme geen objectief, neutraal verhaal is. Het is een ideologie, een
visie op het menselijke bestaan. Het gaat uit van materialistische, nietreligieuze verklaringen over de wereld en onze plaats in de wereld.
Sciëntisme beschouwt technologie als iets dat van nature goed is.
Mensen zetten zich hier soms tegen af en zien het als iets slechts.
Maar natuurlijk kan technologie (net als georganiseerde religie) op
zichzelf noch goed noch slecht zijn. Het is een menselijke creatie en is
afhankelijk van de mensen die het gebruiken. Zo kan het Internet,
bijvoorbeeld, oude schoolvrienden weer met elkaar in contact
brengen. Het kan informatie publiceren om onderdrukkende regimes
aan de kaak te stellen en het kan de boeddhistische leer kosteloos

toegankelijk maken, waar ook ter wereld. Het Internet kan ook een
vorm zijn van eindeloze oppervlakkige afleiding, een markt voor het
verspreiden van pornografie en een forum voor onderdrukkende
regimes om hun propaganda door te drukken.
Technologie is van nature niet ethisch goed of slecht, maar het is ook
niet neutraal. De vorm van een technologie heeft een effect, zelfs een
subtiel ethisch effect. Zo moedigt de vorm van het Internet snel
veranderende, ‘hapklare’ informatie aan, waartussen de gebruiker
eindeloze keuzes kan maken met één klik van de muis. Dit heeft een
diepgaand effect op hoe mensen informatie verwerken en hoe ze
aandacht aan iets geven. Met andere woorden dit verandert het
bewustzijn. Technologieën zijn ook niet neutraal omdat ze ontstaan
binnen een bepaalde context. Ze kunnen niet gescheiden worden van
de grotere sociale, economische en ecologische context waarbinnen ze
ontworpen en toegepast worden.41
Sciëntisme zegt dat de wetenschap weldra het universum zal
verklaren, maar hoeveel heeft het ons werkelijk verteld? Bryan Magee,
een filosoof, zegt:
Fysica, bijvoorbeeld, reduceert de fenomenen, die het behandelt,
tot constante vergelijkingen. Dit geldt voor energie, licht, massa,
snelheid, temperatuur, zwaartekracht, etc. Verder gaat het niet. Als
we dan fundamentele vragen stellen met betrekking tot die
basisverklaringen, weet de wetenschapper het niet meer. Niet
omdat hij onbekwaam is of de wetenschap zelf onbekwaam is.
Beide hebben gedaan wat ze konden. Als men tegen een fysicus
zegt: ‘Zeg mij a.u.b. wat energie nu eigenlijk is? En wat zijn de
grondslagen van de mathematica die je voortdurend gebruikt?’, dan
is het geen schande als hij niet kan antwoorden. Deze vragen
behoren niet tot zijn vakgebied. Op dit punt geeft hij het over aan
de filosoof. Wetenschap draagt geweldig bij aan ons inzicht in
datgene waarvan we de ultieme betekenis zoeken. Maar het kan
zelf niet de ultieme verklaring ervan zijn, omdat het fenomenen
verklaart in bepaalde termen en vervolgens die termen niet
verklaart.

Voor vele actieve wetenschappers lijkt wetenschap heel duidelijk
een ultieme verklaring te suggereren, namelijk een materialistische.
Maar een materialistische kijk op de hele werkelijkheid is een
metafysische zienswijze, geen wetenschappelijke theorie. De
mogelijkheid om iets wetenschappelijk te bewijzen of juist niet, is
onmogelijk.42
Hier is wederom sprake van een materialistische veronderstelling die
verdoezelt dat we niet weten wat materie is. De filosoof Wittgenstein
zegt hierover: ‘Zelfs wanneer alle mogelijke wetenschappelijke vragen
beantwoord zijn, voelen we dat de problemen van het bestaan volledig
onaangeraakt zijn gebleven´43. Hoewel wetenschap het mysterie en
wonder der dingen kan onthullen, breekt sciëntisme het meteen weer
af. Het haalt onze aandacht weg van het mysterieuze en
ondoorgrondelijke van het universum.
Wetenschap is niet het probleem maar sciëntisme. Niet de
ontdekkingen van de wetenschap maar de interpretatie ervan is het
probleem – de ideologie van een dode, materiële wereld die we
kunnen gebruiken en manipuleren in ons eigen voordeel. Dit is een
probleem omdat het ons in een verkeerde, onrealistische relatie
tegenover de wereld plaatst, en ook omdat dit het mysterie en het
wonder van kwaliteiten als vertrouwen, verbeelding en bewustzijn
minimaliseert. Deze zienswijzen, en een ermee gepaard gaande
achterdocht voor ‘religie’, hebben veel invloed en komen veel voor in
onze cultuur. Ze stimuleren een manier van leven waarbij mensen de
diepste regionen van de ziel niet verkennen of ervaren. En dat is
tragisch. Het is niet zo dat de levens die mensen leiden als een
resultaat daarvan noodzakelijkerwijs slecht zijn, maar ze zouden veel
meer diepte, diepzinnigheid en betekenis kunnen hebben. Zoals
Bryan Magee zegt: ‘Sommige van dergelijke atheïstische vormen van
humanisme zijn één van de meest kenmerkende denkwijzen geweest van de
westerse mens sinds de Eeuw van de Verlichting, in het bijzonder onder de meer
bekwame en intelligente individuen … Elke vorm van mysterie, die ons leven
omgeeft en beïnvloed, ontbreekt. Het ontkent vaak het bestaan ervan, en is
daardoor ook feitelijk onjuist.'44
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Consumeren heeft ook zijn voor en tegen. De mate waarin het
menselijk geluk kan voortbrengen is beperkt. Ook nu kan het zijn dat
we ons er soms tegen verzetten en vervallen tot het andere uiterste –
een negatieve, enigszins puriteinse houding tegenover materiële
zaken. (Dit is wat religies soms doen.) Op zich is er niets mis met
materiële dingen. Het probleem ligt in onze relatie ermee, in onze
hoop en verwachting van wat ze ons kunnen geven. Sommige zaken
in onze samenleving maken het leven oprecht aangenamer: medische
behandeling die de kwaliteit van leven verbetert, toegang tot verfijnde
muziek, etc. Maar het verhaal van het consumeren vertelt ons dat we
volledig kunnen vertrouwen op materiële goederen als het gaat om
het creëren van geluk en het vermijden van pijn.
De consumptiecultuur heeft recentelijk aandacht gekregen van
onderzoekers op het gebied van de psychologie, sociologie en
economie. Onderzoek heeft aangetoond dat de mate waarin
consumeren geluk kan voortbrengen beperkt is. Sinds de Tweede
Wereldoorlog zijn er bijvoorbeeld onderzoeken geweest die mensen
in Noord Amerika gevraagd hebben om hun mate van geluk een cijfer
toe te kennen. Blijkbaar lag de piek hiervan in het jaar 1957. Sindsdien
zijn mensen niet gelukkiger geworden, zelfs iets ongelukkiger. Sinds
1957 zijn de inkomens en consumptie niveaus bijna verdubbeld.45 De
onderzoekers vragen mensen ook wat voor inkomen ze nodig hebben
om zich gelukkig te voelen. Hun schatting heeft zich in minder dan
tien jaar, tussen 1986 en 1994, verdubbeld. Sinds 1972 is in Amerika
het werkelijke inkomen per hoofd van de bevolking (rekening
houdend met inflatie) bijna verdubbeld en toch is het aantal mensen,
dat tevreden is met hun financiële situatie, gedaald.46 Een soortgelijk
beeld zien we in veel ontwikkelde landen: we hebben meer, we
denken dat we nog meer nodig hebben, en toch zijn we niet
gelukkiger.
Hoe komt dit? Om deze vraag te onderzoeken ga ik gebruik maken
van het schema van de wereldse winden. Sciëntisme en consumeren
kunnen gezien worden als verhalen over hoe om te gaan met de
wereldse winden. Ze zijn onze verhalen over hoe technologie en
materiële rijkdom ons de controle kan geven. Maar dat is een illusie,
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een collectief spiritueel niet gewaar zijn. Winst en verlies, plezier en
pijn, etc., zijn gewoon feiten van het leven. Hoewel ze verschillende
effecten hebben, afhankelijk van de meest voorkomende
omstandigheden, kunnen ze niet (zoals we in het vorige hoofdstuk
zagen) vermeden worden in een geconditioneerde wereld. We
proberen om een ‘westerse’ hemelse haven te creëren waar de
wereldse winden niet waaien. Maar ze zullen enkel op een nieuwe
manier waaien: westerse wereldse winden.
Allereerst waaien er de wereldse winden van winst en verlies. Door te
consumeren verwerven we materiële bezittingen, maar er is een
overeenkomstig verlies door de tijd die nodig is om geld te verdienen
om het te kopen; en om onze huizen, auto's en bezittingen te
verzorgen, te onderhouden en schoon te houden. We hebben altijd
haast. De auto heeft een beurt nodig. De kinderen gaan met school
naar het buitenland en moeten naar een dokter gebracht worden voor
vaccinaties. Het eten van de cavia is op. Terwijl in sommige landen
het aantal werkuren verminderd is, is in dit in Groot- Brittannië en
Amerika niet het geval.47 Dit heeft een domino-effect op de kwaliteit
van onze relaties, gezinsleven en gemeenschappen. We komen
doodmoe thuis en het enige waar we toe in staat zijn is om als een
zombie voor de TV te hangen. Nieuwe technologische uitvindingen
zoals e-mail en mobiele telefoons worden verondersteld ons werkend
leven te vergemakkelijken, maar de praktijk is dat we ons werk overal
met ons meenemen waar we ook maar naar toe gaan. Vorig jaar was
ik de bergen aan het wandelen met een vriend en precies op het
moment dat we de top bereikten kreeg hij een telefoontje van zijn
werk. En omdat hij heel plichtsgetrouw is, nam hij op.
We raken snel gewend aan materiële aanwinsten – onderzoekers
noemen dit ‘genot aanpassingen’. Het plezier van materiële
bezittingen – een nieuwe auto, een exotische vakantie, een etentje in
een exclusief restaurant – slijt snel. Meer kwalitatieve genoegens
duren langer – betekenisvol werk, of een diepgaande menselijke
relatie. 48
Dan zijn er ook nog de winden van lof en afkeuring. Op een keer
stond ik in de rij in een winkel een paar weken voor Kerst, en ik
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kwam in gesprek met de dame voor me in de rij. Het bleek dat ze erg
gespannen en bezorgd was over alles wat ze nog moest doen als
voorbereiding voor de Kerst, en om voor zowel familie als vrienden
te zorgen. Ze zei dat ze wist dat het krankzinnig was wat er allemaal
van haar werd verwacht (boodschappen doen, voorbereiden, eten
klaar maken, etc.) maar ze had het gevoel dat ze niet kon stoppen. En
het vreemdste was dat andere mensen in de rij meeluisterden en
instemmend knikten. Het was één van die momenten waarop de
façade naar beneden kwam en je kon zien wat er achter de schermen
plaats vond. De vrouw was werkelijk heel erg moe en gespannen
vanwege de verwachtingen wat een ‘goede moeder’ doet als het
Kerstmis is. Of de verwachtingen nu van haar familie kwamen of van
haar zelf maakt verder niet uit. Feit is dat ze een bepaalde verwachting
voelde en dat ze daaraan gehoor moest geven, ook al was het niet wat
zij zelf wilde, of voelde juist te zijn. Het was de ervaring van een
moderne consument die heen en weer geblazen werd door de winden
van lof en afkeuring.
Veel ouders kennen dit gevoel goed. Ze zien het effect van de druk
van leeftijdsgenoten op hun kinderen. Hun zoon Jan smeekt hen om
een nieuw hebbedingetje voor hem te kopen. Ze weten dat de ouders
van Jan´s beste vriend er één voor hem hebben gekocht en ze vragen
zich af wat zij nu moeten doen. Blijkbaar zijn de reclame makers zich
heel bewust van dit fenomeen – het staat bekend als ‘pest vermogen.’
Onderzoek heeft uitgewezen dat één van de redenen waarom het
hebben van meer ons niet gelukkiger maakt is omdat ons geluk dan
grotendeels gebaseerd is op het vergelijken van onszelf met anderen
om ons heen. Een bepaald onderzoek keek naar het geluksgevoel van
mensen in Oost Duitsland voor en na het vallen van de muur.
Hoewel de mensen rijker werden na de hereniging, ging hun
geluksgevoel omlaag. Wat was hier aan de hand? De onderzoekers
kwamen tot de conclusie dat de groepen waarmee de Oost Duitsers
zichzelf vergeleken veranderd waren. Voor de hereniging vergeleken
ze zichzelf met mensen in andere landen uit het Sovjetblok. Omdat ze
het in vergelijking aardig deden, voelden ze zich gelukkig. Na de
hereniging begonnen ze zichzelf te meten aan West Duitsers. Ze
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deden het in vergelijking met hen niet zo goed, en dus voelden ze zich
minder gelukkig – ondanks hun verhoogd inkomen.49
Bepaalde goederen worden ‘noodzaak’ en we kunnen ons niet
voorstellen dat we ze niet hebben. Hoe komt dat? Ook nu gaat het
over vergelijken. Wanneer andere mensen om ons heen bepaalde
producten bezitten, wordt dat een teken van een comfortabel,
mondain leven. Ze worden de nieuwe maatstaf waarmee we meten
hoe goed we het doen. In 1970 dacht 20% van de Amerikanen dat
een tweede auto een noodzaak was. In 2000 was dit 59%. Eveneens in
1970 dacht 22% van de ondervraagden dat airconditioning in huis
noodzakelijk was. Dertig jaar later was dit 70%.50 Twintig jaar geleden
hadden de meeste mensen thuis een telefoon. Tegenwoordig vinden
mensen het normaal dat ze twee of drie toestellen hebben verspreid
door het huis, en een mobiele telefoon. Persoonlijke computers
bestaan nog maar ongeveer twintig jaar, en het Internet nog maar
ongeveer tien jaar. Het is gemakkelijk om te vergeten dat we in een
dergelijke snel veranderende wereld leven. We passen ons snel aan,
raken gewend aan dingen en beschouwen ze als vanzelfsprekend.
Bovendien gaan we het normaal vinden dat we altijd maar meer
hebben en dat de levensstandaard steeds hoger komt te liggen.
Ook de wereldse winden van pijn en plezier waaien door de cultuur
van het consumeren. Op elke hoek is wel een vorm van afleiding en
vermaak te vinden, manieren om onszelf te plezieren zodat we onze
verveling of pijn niet hoeven te voelen. Je ziet het in forensentreinen
aan het einde van een lange, zware werkdag. Kijk maar eens naar de
vermoeide man die door het gratis krantje bladert. Zijn ogen glijden
over de pagina's maar hij neemt nauwelijks iets in zich op. Hij blijft de
pagina's omslaan in de hoop iets te vinden dat zijn geest afleidt van de
saaie reis en het gevoel van vermoeidheid. Maar het werkt niet. Het is
allemaal onbevredigend en oppervlakkig, en het maakt juist dat hij
zich nog vermoeider voelt en meer verveelt.
Consumeren belooft comfort. Het is het verhaal dat zegt dat wij de
klant zijn en dat we betere service behoren te krijgen. We moeten
gemak eisen. De boeddhistische leraar Pema Chödrön zegt echter dat
het ondergedompeld zijn in comfort een vorm is van luiheid: ‘Bij het
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geringste beetje hitte, zetten we de airconditioner aan. Bij het eerste beetje kou,
draaien we de verwarming hoger. Op deze manier verliezen we contact met hoe het
leven aanvoelt.'51 Deze constante geriefelijkheid is uiteindelijk
afstompend en niet hetzelfde als werkelijk geluk. We worden dan als
vetgemeste varkens – rustig en tevreden wanneer we volgegeten zijn,
maar agressief als we niet krijgen wat we willen, of als iets
ongemakkelijks zich voordoet. Als een apparaat het niet doet worden
we chagrijnig en kribbig. Als de monteur het niet meteen kan maken,
worden we bijna razend van woede.
Tenslotte zijn er de venijnige wereldse winden van roem en schande
die door deze cultuur van consumeren razen. Ook die zijn er altijd al
geweest, maar in het tijdperk van massa communicatie waaien ze met
de kracht van een zware storm. Kranten, TV zenders en Internet
wedijveren om onze aandacht zodat ze hun inkomsten uit
advertenties kunnen halen en winst kunnen maken. Hoe intenser de
competitie des te groter de neiging tot sensatiezucht, tot verhalen en
beelden die de meeste impact hebben, die onze zintuigen stimuleren
en onze emoties aan de haak slaan. ‘De westerse samenleving is één
lange, voortdurende crisissituatie52’. De stemmen van de nieuwslezers
worden zwaarder en urgenter, de koppen schreeuweriger en de
beelden treffender.
Sociale netwerken op Internet, tijdschriften en praatprogramma's
besteden eindeloos veel aandacht aan het leven van rijke en beroemde
mensen. Hun liefdesverhoudingen en echtscheidingen, hun
verkwistende feesten en diëten, hun drugsproblematiek en hun
levensstijl met een hoog adrenalinegehalte worden breed uitgemeten
in de publiciteit. Wat is dan toch die aantrekkingskracht van roem?
Het is waarschijnlijk instinctief. We zijn sociale wezens. Mensen
konden zich evolueren en overleven in de harde natuurlijke
leefomgeving omdat ze in groepen leefden. Dergelijke groepen
hadden normatief gedrag, en je er niet aan conformeren was
gevaarlijk. Er waren ook manieren waarop je waardering kon krijgen
(bijvoorbeeld, door goed te zijn in het jagen op wilde dieren) met als
beloning het grootste aandeel in het voedsel of de beste
echtgeno(o)te.
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We hebben een soort oer drang om ons aan te passen, maar ook om
ons te onderscheiden. Een dergelijk instinct heeft zich gehandhaafd
door de geschiedenis van de mensheid heen. We willen nog steeds
dusdanig anders zijn dat we opvallen, maar ook weer niet al teveel
zodat we er toch nog bij horen. Leo Braudy schrijft dat de drang naar
beroemd zijn een intensivering is van het verlangen om een sociaal
aanvaardbare individualist te zijn.53 Het gaat hier om bij de mythe van
roem: we geloven dat beroemdheden vrij zijn van groepsnormen, vrij
zijn om authentiek en zichzelf te zijn. Omdat ze vrij zijn om anders te
zijn, vallen ze op, krijgen ze meer aandacht en dat betekent dat ze
meer geliefd zijn en speciaal zijn. We denken dat beroemdheden
succesvoller zijn, en dus rijker, en dus gelukkiger en vrijer.
Maar dat is een illusie en we komen knel te zitten tussen het verlangen
naar roem en angst voor afkeuring. Om David Loy nog eens aan te
halen:
De ironie van een door roem geobsedeerde cultuur is dat, of je nu beroemd bent
of niet, je net zo in de knel zit als beroemd zijn belangrijk voor je is, dat wil
zeggen als beroemd zijn jouw manier is om meer ‘echt’ te zijn. Het maakt geen
verschil of ik werkelijk beroemd ben. Ik zit in beide gevallen gevangen in een
dualistische denkwijze. Als ik niet beroemd ben, maak ik me ongerust dat het
altijd zo zal blijven. Als ik beroemd ben, maak ik me ook ongerust of dat wel
zo zal blijven, bang om niet langer beroemd te zijn. Ofschoon de media
beroemdheden nodig hebben, worden ze ook gemakkelijk vervangen . . . Als
roem symbool staat voor ‘echt iemand zijn’, is teleurstelling of ontgoocheling
onvermijdelijk. Het maakt niet uit hoe beroemd we zijn. Het kan nooit echt
bevredigend zijn als we er iets van verwachten, wat het niet kan geven.54
Roem belooft de vrijheid om zichzelf te zijn maar: 'als er over ons
wordt gesproken zijn we onderdeel van een verhaal. En onderdeel
van een verhaal zijn betekent overgeleverd zijn aan de genade van de
verhalenvertellers – de media en hun publiek. Een beroemdheid is
dus niet zozeer iemand, maar veel meer een verhaal over iemand .’ 55
De media zijn maar al te gretig om te vertellen wanneer
beroemdheden van hun voetstuk afvallen – een politicus in een
financieel schandaal, een popidool die naar een ontwenningskliniek
gaat, of een voetballer die betrapt is met een prostituee. De
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tegengestelde wereldse winden van roem en afkeuring bepalen de
simplistische, beoordelende manier waarop het verhaal wordt
afgeschilderd.
Beroemd zijn op zich is niet verkeerd. Als we ons niet bij de neus
laten nemen door de valse beloftes, is het mogelijk om het ook op een
vaardige manier te gebruiken. In hoofdstuk 2 zagen we hoe de
Boeddha in zijn tijd en zijn omgeving ‘beroemd’ was. Mensen van
allerlei rangen en standen, inclusief koningen en militaire leiders,
stroomden samen om hem te zien. Maar hij liet zich niet verleiden
door de aantrekkelijkheid van roem. De Dalai Lama wordt vaak
genoemd als een modern voorbeeld van iemand die overal in de
wereld bekend is en in staat is geweest om die beroemdheid aan te
wenden voor het bevorderen van geweldloosheid en mededogen.
Maar de meest fundamentele en voornaamste reden waarom
consumeren geen geluk voortbrengt is dat materiële bezittingen ons
niet gelukkig maken. Geluk is bevrediging die ontstaat wanneer we
ons leven een zinvolle betekenis geven, wanneer we leven in
overeenstemming met positieve waarden en vanuit relaties met
kwaliteiten die onze zorg voor anderen uitdrukken en verdiepen. Om
al deze redenen en nog veel meer, kan de cultuur van consumeren en
sciëntisme ons niet beschermen tegen de wereldse winden, ondanks
hun belofte dat ze dat wel doen. Het lukt de wereldse winden een weg
te vinden om ook hier doorheen te waaien.
●●
Hoe kunnen we reageren op al deze verhalen die vertellen dat we de
wereldse winden in bedwang kunnen houden? Hoe kunnen we een
meer humane, realistische en waarachtige response erop bevorderen?
In de rest van dit hoofdstuk wordt gesuggereerd dat een leven als
Boeddhist in deze moderne tijd vier dingen vereist:56
1. Zelfontwikkeling.
2. Geen steun geven aan instituten, groepen en krachten in de
samenleving die er een beperkte, materialistische visie op na
houden.

3. Je uitspreken: beperkende ideologieën bekritiseren, en echte
visies en waarden communiceren.
4. Lid worden van een spirituele gemeenschap en ertoe bijdragen
dat deze zich verder ontwikkelt

1) Zelfontwikkeling
Als we een positieve bijdrage willen leveren aan deze wereld moeten
we beginnen met het ontwikkelen van onszelf. We moeten kwaliteiten
als gewaar zijn, geduld, vrijgevigheid en vriendelijkheid voeden, omdat
ze ons in staat stellen de wereld op hulpvaardige wijze tegemoet te
treden. Sangharakshita drukt het als volgt uit:
Zelfontwikkeling komt altijd op de eerste plaats. Hoe actief je ook bent op allerlei
externe terreinen – politiek, sociaal, educatief, etc. – als je niet probeert om jezelf
te ontwikkelen, zul je niet in staat zijn om enige bijdrage te leveren aan wie of wat
dan ook.57
2) Geen steun geven aan instituten, groepen en krachten in de
samenleving die er een beperkte, materialistische visie op
nahouden
We kunnen consumeren niet helemaal vermijden, maar wel reduceren.
En we kunnen ook proberen om de normen en waarden van
consumeren zoveel mogelijk te vermijden. Dit kan onder andere door
zo ethisch mogelijk te consumeren, door zoveel mogelijk te kopen bij
organisaties die eerlijke handel (fair trade) nastreven of die een
gedeelte van hun winst besteden aan sociale projecten.
Het kan zijn dat we klagen over de grote bonussen die bankiers
zichzelf geven, meteen nadat het bankwezen een drama in de wereld
economie had veroorzaakt en regeringen door financiële injecties het
banksysteem moest behoeden van een faillissement met het geld van
de belastingbetalers. Maar we kunnen iets doen, en niet alleen maar
klagen! Er zijn kleine, maar belangrijke dingen die we kunnen doen. Je
kunt bijvoorbeeld van bank veranderen en kiezen voor de meest
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ethische, verantwoordelijke bank die je kunt vinden. Schrijf naar je
oude bank en vertel waarom je bij hen weg gaat.
Terwijl ik dit schrijf worden in diverse secties van de samenleving en
media bankiers gezien als schurken. Maar personen die werkzaam zijn
in de financiële sector zijn uiteraard gewoon mensen. Ze worden net
als iedereen gedreven door begeerte naar plezier, winst, roem en lof.
Het is gemakkelijk om kritiek te leveren op wat eruit ziet als de meest
extreme en onrechtvaardige vormen van hebzucht, maar worden
wijzelf niet door soortgelijke krachten aangedreven? We zijn
misschien geen kanshebber voor een bonus van een miljoen euro,
maar gebruiken we niet zelf nog steeds geld en bezittingen om een
gevoel van veiligheid of status te creëren? We kunnen onszelf
afvragen: op wat voor manier vergelijk ik mezelf met anderen? Is dat
soms een motivatie om iets bepaalds te kopen of op een bepaalde
manier te handelen? Voel ik mezelf soms onder druk staan om me op
een bepaalde manier aan te passen, net als de vrouw die in de rij stond
om haar Kerstinkopen te doen zoals ik hiervoor beschreef?
Nu is het ook niet zo dat we geen kritiek mogen hebben op bepaalde
gevallen van hebzucht en onrechtvaardigheid, maar het heeft geen nut
om een bepaalde sector van de samenleving als demonen af te
schilderen. Als we eerlijk zijn kunnen we zien dat veel van degenen
die klagen dat doen omdat ze in de greep zitten van hetzelfde
spelletje: winst en verlies, of lof en afkeuring. We moeten deze
onderliggende waarden en normen bekritiseren, als ze zich
manifesteren.
Eveneens heeft het geen zin om de media de schuld te geven voor
hun overduidelijke obsessie met roem en schande. Zij doen dat omdat
het ons fascineert. Zij denken dat dit is wat wij willen. En dus kunnen
we kiezen voor meer ethische bronnen van informatie – nadenken
hoeveel informatie we nodig hebben, en wat de meest betrouwbare,
waarheidsgetrouwe bronnen zijn.
Een andere belangrijke manier om meer ethisch te consumeren is
door vegetariër te worden. Als je al vegetariër bent, kun je overwegen
om een stap verder te gaan en veganist te worden. Ik heb bemerkt dat

mensen die net als ik al jarenlang vegetariër zijn, kunnen denken: ‘Ik
beoefen het eerste voorschrift'58 al, en laat het daarbij.’ Maar mogelijk
is dit een vorm van wat in de boeddhistische traditie wordt genoemd:
‘rituelen en ceremonies als een doel op zich’. We raken zo gewend om
iets bepaalds te doen dat het automatisch wordt en we vergeten wat
het doel is dat er achter zit. Soms denk ik dat dit bij Boeddhisten het
geval is als het gaat om vegetarisme. We zij zo gewend geraakt aan het
vegetariër zijn dat we bijna vergeten dat het gaat om het principe van
geweldloosheid. We vergeten dat zuivelproducten ook geweld tegen
dieren inhouden. Om melk (en dus ook kaas en room) te produceren,
moet een koe elk half jaar kalveren, en die kalveren zijn dan
voorbestemd voor de vleesindustrie.
Daarnaast is er het feit dat een veganistisch dieet een veel lagere CO2voetafdruk heeft dan een vegetarisch dieet, en deze heeft dan weer
een beduidend lagere CO2-voetafdruk dan een dieet dat bestaat uit
vlees. Uit een bepaald onderzoek kwam naar voren dat het houden
van vee meer uitstoot veroorzaakte (18% van het totaal) dan het hele
wereldwijde transportsysteem (13.5%).59
Dit heeft vergaande
consequenties voor het ecosysteem en voor de ontwikkeling van
duurzaamheid. We eten verschillende keren per dag en dus is dit een
belangrijk gebied voor ethische beoefening. Denk erover na of je
vegetariër kunt worden – misschien kun je beginnen met een paar
maaltijden per week. Of, als je al vegetariër bent, overweeg dan om
veganist te worden – of op zijn minst een paar veganistische
maaltijden per week te eten.
3) Je uitspreken: beperkende ideologieën bekritiseren, en echte
visies en waarden communiceren.
Wanneer je de kans krijgt, spreek je uit tegen en lever kritiek op de
meer beperkende, eenzijdige verhalen van onze cultuur, en probeer
om zo goed mogelijk een betere mogelijkheid te communiceren. Je
hoeft geen boeddhistische droogpruim te worden, of een
hoogdravende prediker. Wacht gewoon op goede openingen in een
gesprek en op mogelijkheden voor werkelijke communicatie. Vertel
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gewoon wat je ervaring is. Sommige mensen zullen geïnteresseerd
zijn, zelfs geïnspireerd en opgelucht om te ontdekken dat er mensen
zijn die proberen om volgens andere waarden en normen te leven.
Als je kinderen hebt, praat dan met ze over de aard van het
consumeren. Kijk of ze je nadoen en of ze, voor een groot deel, hun
waarden van jou leren. Wees niet bang om de invloed die je hebt op
vaardige wijze aan te wenden. Als ze je smeken om iets te kopen, leef
dan met ze mee, maar bespreek ook met ze waarom ze het zo graag
willen. (Dit betekent niet noodzakelijk dat je het niet gaat kopen; je
probeert enkel een gezonde relatie met materiële bezittingen aan te
moedigen). Je kunt spelletjes spelen waarin je de trucs van
advertenties leert doorzien. Wees je ervan bewust dat TV en Internet
je kinderen gewend laten raken aan de waarden en normen van het
consumeren, maar jij hebt zelf ook invloed. Op korte termijn zullen
ze je er waarschijnlijk niet dankbaar voor zijn! Maar alle onderzoek
bevestigt dat, op de lange termijn, wanneer ze niet zo vast komen te
zitten in de normen en waarden van consumeren, ze gelukkiger zullen
zijn en dat ze je er dankbaar voor zullen zijn.

evenementen en avonden, help met de publiciteit, wees aardig tegen
nieuwe mensen die komen opdagen, geef financiële hulp, etc.
Levendige spirituele gemeenschappen is wat de wereld nodig heeft.
●●
Dit hoofdstuk heeft heel vluchtig vele complexe zaken behandeld. We
hebben ons geconcentreerd op twee centrale en fundamentele
verhalen uit onze westerse cultuur, hoewel dat niet de enige verhalen
zijn. Er is ook veel positiefs in onze cultuur, en er is veel waar we
dankbaar voor kunnen zijn. Maar er zijn ook aspecten in die cultuur
die het potentieel van mensen beperkt en verstoort. Sciëntisme en
consumeren beloven dat ontsnappen aan de wereldse winden
mogelijk is, maar dat is een valse belofte. We dienen ons meer gewaar
te zijn van hun beperkingen, het te bekritiseren, er weerstand aan
bieden, en inzien dat de werkelijke oplossing voor het waaien van de
wereldse winden een spirituele is.

4) Lid worden van een spirituele gemeenschap en ertoe
bijdragen dat deze zich verder ontwikkelt.
Wat er echt nodig is, is een visie op het leven, en normen en waarden
die een dergelijk leven richting geven. Het is erg moeilijk om een
dergelijke visie, en die waarden en normen, in ons eentje te
handhaven, vooral te midden van alle wisselvalligheden van het
wereldse leven. Het is veel gemakkelijker (maar nog steeds een
uitdaging) om het te doen met de steun en vriendschap van anderen
die onze normen, waarden en visie delen. We kunnen waarschijnlijk
meer invloed uitoefenen op de wereld (punt 2) en ons uit spreken
(punt 3) door met anderen samen te werken.
Dit is waarom een spirituele gemeenschap in hoge mate belangrijk is.
Probeer een groep gelijkgezinde mensen te vinden waar je mee kan
werken. Doe wat je kunt om de spirituele gemeenschap te
ontwikkelen en te doen slagen: ondersteun boeddhistische
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Hoofdstuk 6: Als . . .
Het beroemde gedicht ‘Als’ van Kipling gaat over wat er gebeurt als
we boven de zorgen en problemen van het leven uitstijgen. Als we,
bijvoorbeeld, kunnen ‘omgaan met Overwinningen en Mislukkingen,
en deze twee bedriegers op dezelfde manier behandelen’.60 Maar het is
niet zozeer een kwestie van als; het is een kwestie van beoefening. Als
we onszelf kunnen trainen om creatiever te reageren, als we kunnen
reflecteren op de winden van verandering, als we kunnen mediteren
op gelijkmoedigheid, dan zullen we veranderen. We zullen veiliger
door het leven gaan, en beter in staat om anderen te helpen dat ook te
doen. Dit laatste hoofdstuk laat zien hoe dat in de praktijk werkt, hoe
– met elke ademhaling – het dieper inzinkt en een deel van ons wordt,
een natuurlijk perspectief op het leven in plaats van iets dat we ons
constant moeten proberen te herinneren. De vorige twee
hoofdstukken gingen vooral over het ‘grotere plaatje’. Dit laatste
hoofdstuk richt zich op het geven van een aantal praktische suggesties
om je beoefening, in de drukte van het dagelijkse leven, effectiever te
maken.
●●
We hebben nogal snel een lange afstand afgelegd in dit boek – een
gids om te zeilen op de oceaan van de wereld met haar veel
voorkomende winden. Nu we terug gaan kijken op wat we behandeld
hebben, zal je zien dat we in de loop van dit boek steeds dieper zijn
doorgedrongen in de onderliggende aard van de wereldse winden.
1) Word je gewaar van en benoem de wereldse winden.
Het eerste stadium van beoefening was het eenvoudigweg benoemen
van de wereldse winden om te leren zien wanneer ze in ons leven
waaien. Het kan zijn dat we de neiging hebben om de ‘negatieve’
wereldse winden (degene die we ervaren als onwelkom en onplezierig)
sneller en gemakkelijker op te merken dan de ‘positieve’ (degene die
we ervaren als welkom en plezierig). Maar het is goed om beide
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kanten op te merken. Beide zijn in staat om ons uit onze
gelijkmoedigheid te halen. Alleen al het zo gewaar zijn en benoemen
van de wereldse winden heeft een effect. We creëren er ruimte om
heen, doen een stapje achteruit, en creëren de condities om er met
een meer weloverwogen respons op te reageren.
2)Maak onderscheid tussen controle en invloed.
Het herkennen van waar en wanneer je invloed kunt uitoefenen in een
situatie maakt onderdeel uit van het op een meer vaardige manier
tussen de wereldse winden door laveren, en van inzien waar en
wanneer je los dient te laten en de situatie waarin je je bevindt dient te
accepteren. In werkelijkheid kunnen we situaties nooit controleren
maar we kunnen er gewoonlijk wel invloed op uit oefenen.
3) Zie de wereldse winden als kansen, niet als obstakels.
De volgende stap is ‘het omdraaien ervan’, de wereldse winden zien
als leraren, als gelegenheden in plaats van obstakels die in de weg
staan. Of, om een ander metafoor te gebruiken, we zoeken naar de
‘Dharma deur’, de kwaliteit waardoor we onze relatie met de situatie
veranderen.
4) Wees je gewaar van de verhalen die je vertelt.
Vervolgens kijken we naar het onderliggende verhaal, of mentale
commentaar, dat we onszelf vertellen wanneer de wereldse winden
waaien, door ons gewaar zijn toe te spitsen. We leren om onderscheid
te maken tussen verhalen die niet behulpzaam zijn en voortkomen uit
onze ‘egoïstische verbeelding’ (simpelweg fantasieën over hoe de
wereld ons moet geven wat we willen) en verhalen die het resultaat
zijn van de ‘creatieve verbeelding’ (een meer bewuste, overwogen,
creatieve response op de wereld).
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5) Ontwikkel gelijkmoedigheid.
Als we de verhalen en mentale wildgroei kunnen vertragen, kunnen
we er helderder naar kijken en helderder reflecteren op wat waar is en
wat helpt. Dit betekent dat we de steun van onze meditatie
beoefening nodig hebben in het omgaan met de wereldse winden. We
hebben samatha nodig – een spirituele robuustheid, een reservoir van
gewaar zijn en emotionele positiviteit, hulpmiddelen waar we uit
kunnen putten wanneer we er midden in zitten. Door o.a. het
beoefenen van meditatie en het deelnemen aan retraites creëren we
omstandigheden die helpen om dat reservoir op te bouwen.
Ik heb de stadia van Verlichting gebruikt om aan te tonen hoe door
meditatie de energie vrij kan komen die we geïnvesteerd hebben in
het onder controle houden en vermijden van de wereldse winden.
Deze energie kan dan getransformeerd worden in gelijkmoedigheid.
6) Neem de winden van verandering waar.
De wereldse winden zijn de winden van verandering. Door er op deze
manier naar te kijken, door er als het ware nog diepgaander naar te
kijken, kunnen ze ‘leraren van wijsheid’ of ‘leraren van de
werkelijkheid’ worden. Ze laten ons zien hoe het leven een
voortdurend proces van verandering is. Wanneer we ons verzetten
tegen deze verandering of het ontkennen, ontstaat er frustratie en
spanning. Maar het is ook mogelijk om te leren zweven op de winden
van verandering en vrijheid te ervaren.
7) Begrijpen/doorzien van de westerse wereldse winden.
Ten slotte hebben we gekeken naar sciëntisme en consumeren – twee
hedendaagse verhalen of mythen die beloven dat het mogelijk is om
door technologie en materiële welvaart een hemelse haven te creëren
waar de wereldse winden onder controle gebracht kunnen worden.
Boeddhistische beoefening gaat over het creëren van een betere
wereld, gebaseerd op een meer verlichte en meer opmerkzame
houding naar de wereldse winden.
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Ik heb vier suggesties voor beoefening gegeven:
a) Zelfontwikkeling
b) Geen steun geven aan instituten, groepen en krachten in de
samenleving die er een beperkte, materialistische visie op
nahouden
c) Je uitspreken: beperkende ideologieën bekritiseren, en echte visies
en waarden communiceren.
d) Lid worden van een spirituele gemeenschap en ertoe bijdragen dat
deze zich verder ontwikkelt
●●
Het boeddhistische pad wordt vaak omschreven als een drievoudig
pad van ethiek, meditatie en wijsheid. Stadia 1- 3 zoals hierboven
beschreven, en gedeeltelijk stadium 4, vallen onder ethiek. Stadium 4
en 5 vallen onder het pad van meditatie. Stadium 5 valt zowel onder
meditatie als het ontwikkelen van wijsheid en stadium 6
vertegenwoordigd het pad van wijsheid. Stadium 7 brengt ons weer
terug naar ethiek door te kijken naar de manier waarop onze cultuur
impliciet materialistische waarden aanmoedigt en spirituele waarden
op subtiele wijze ondermijnt. Het kijkt naar ethiek zoals zich dat
sociaal, cultureel en collectief manifesteert. Het gaat hier meer
expliciet over het ‘transformeren van de wereld’, terwijl de eerdere
stadia meer expliciet gingen over het ‘transformeren van onszelf’,
hoewel het natuurlijk niet echt mogelijk is om ze te scheiden. Om de
wereld te transformeren dienen we onszelf te transformeren en meer
gewaar zijn, vriendelijkheid, vertrouwen, etc. te ontwikkelen. En om
onszelf te transformeren dienen we gewaar te zijn van de wereld om
ons heen, hoe die ons beïnvloedt en conditioneert, en welke rol wij
daarbinnen spelen. Deze twee zijn onderdeel van een totaal proces
van transformatie.
Reflectie: neem je voor – denk aan – kijk terug.
Dan volgt nu een laatste les voor het zeilen op de wereldse winden, een erg handige,
praktische gereedschapskist om dagelijks op koers te blijven met je beoefening, te
midden van een druk leven. Het gaat om het creëren van condities die je beoefening
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ondersteunen; vaak zorgen we niet voor voldoende ondersteuning zo dat onze
beoefening magertjes wordt of verdwijnt. In het Engels spreken we van de drie R's:
resolve, remind, review)

a)Neem je voor – voornemen.
Begin met het maken van een duidelijk voornemen. Waar wil je deze week mee
oefenen? Je kunt terug gaan naar de reflecties in hoofdstuk 1 – 3 om bepaalde
wereldse winden te identificeren waar je vooral naar wilt kijken of specifieke
Dharma deuren die je wilt proberen te ontdekken. Of je kunt kiezen om elke
week naar andere wereldse winden te kijken en ermee aan de slag te gaan.
Met ander woorden, formuleer bepaalde trainingsregels – richtlijnen en regels voor
beoefening. Wees zo concreet mogelijk – geen algemene en vage verklaring van je
goede intenties. Wees realistisch, het is beter om met één of twee trainingsregels op
de proppen te komen waar je je actief mee bezig houdt dan tien grote trainingsregels
die waarschijnlijk op het niveau van ambitie blijven steken. Of nog liever, neem je
zelf iets groots voor maar bedenk dat het ook cruciaal is om dat te vertalen in een
aantal praktische voorstellen.
Schrijf je voornemens ergens op, in een specifiek dagboek of opschrijfboekje, zo dat
je er naar terug kunt verwijzen.

b) Denk aan – Herinner.
Dan hebben we ook geheugensteuntjes en hulpmiddelen nodig om ons, wanneer we
druk in de weer zijn, eraan te herinneren wanneer we afgeleid worden van ons
hogere doel, wanneer de winden waaien, of wanneer er sprake is van een storm.
Hier zijn drie praktische suggesties als geheugensteuntjes:
i) Slogan – Slagzin
Formuleer je voornemens in echte kernachtige (misschien zelfs grappige)
slagzinnen. Hang ze op of leg ze neer op je tafel of bureau, of maak woorden en
zinnen met magnetische letters die je op je koelkast kunt plakken. Je kunt ze ook
als schermbeveiliger op je computer plaatsen. Je kunt ook boeken of gedichten
lezen, of luisteren naar 'on-line' Dharma lezingen, die je helpen herinneren aan je
voornemen.
ii) Rituelen
Creëer rituelen die je helpen om je te herinneren aan je voornemen. Je kunt
misschien overdag gewaar zijn pauzes van twee minuten inlassen. Of je kunt een
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mantra 61zingen terwijl je naar je werk loopt, of telkens wanneer je op je werk de
lift gebruikt. Thuis kun je gebruik maken van leesstukjes en reflecties, die verband
houden met je voornemens en je helpen om ze te verdiepen. Of je kunt iets dragen
dat je eraan herinnert of een speciaal schrijntje maken.
iii) Vrienden
Vraag een gelijkgestemde vriend om ongeveer een week je maatje te zijn zodat je
met elkaar kunt praten over je voornemens en de vorderingen die je maakt. Maak
een afspraak met hem/haar. Laat niet open wie met de ander contact op zal
nemen, want je weet maar al te goed waar dat op uit loopt! Spreek af om samen
koffie te drinken of te telefoneren, of je kunt op zijn minst een tekstbericht sturen.
Elkaar ontmoeten en erover praten, helpt ter ondersteuning en als herinnering.

c) Kijk terug – terugblik.
Tenslotte, kijk terug. Vraag jezelf af, elke dag of elke twee dagen, hoe het gaat.
Helpen mijn trainingsregels en zijn ze realistisch? Leer ik iets? Moet ik mijn
trainingsregels verfijnen – misschien moet ik ze specifieker maken, of de
trainingsregel aanpassen om rekening te houden met wat ik tot nu toe heb geleerd?
Moet ik wat realistischer zijn, of kan ik juist wat ambitieuzer zijn? Zal ik me
richten op minder wereldse winden of op slechts één trainingsregel?
Hoewel sommige dingen, in het begin van het spirituele leven, erg
snel lijken te veranderen, vindt verandering meestal langzaam plaats
en is het subtiel van aard. Er zijn pieken en dalen maar er kunnen ook
lange periodes zijn waarin je gewoon wat voort hobbelt en alles heel
gewoon lijkt. Zolang je je betrokken voelt bij wat je doet, is dat
waarschijnlijk goed, maar als dat te lang duurt, wil je misschien wat
meer inspanning en/of uitdaging introduceren in je leven en in je
beoefening.
Verandering is niet altijd merkbaar. Soms geven we onszelf geen
waardering voor de veranderingen die we hebben gemaakt, omdat we
ze eenvoudigweg niet opmerken. We raken gewend aan onszelf en
denken dat we altijd zo geweest zijn. Soms zijn het onze vrienden en
kennissen die terug reflecteren hoe zeer we veranderd zijn.
We kunnen ook de neiging hebben tot perfectionisme in onze
beoefening, het helemaal juist willen doen, en vervolgens vervallen tot
moedeloosheid als dat niet zo is en denken dat we nooit zullen
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veranderen. Perfectionisme, denken dat alles wat niet perfect is een
volledig falen is, is een subtiele vorm van eternalisme (het geloof in
een perfecte, onveranderde staat van zijn). Moedeloosheid, denken:
‘Het was niet perfect en dus heb ik gefaald’ is een subtiele vorm van
nihilisme (geloven dat dingen uiteindelijk op niets uitlopen).
Boeddhisme verwerpt beide overtuigingen. Beide zijn statische
zienswijzen en zien niet dat het leven een continu proces is van
creëren en opnieuw creëren. In feite kun je perfectionisme en
moedeloosheid ook zien als een paar wereldse winden. Creativiteit is
dan de Dharma deur die erboven uit stijgt.
●●
Je kunt de wereldse winden niet vermijden maar je kunt wel van ze
leren, en ze zien als mogelijkheden in plaats van als obstakels. William
Blake schreef:
De mens werd gemaakt voor wel & wee;
En wanneer we dit terecht weten
Gaan we veilig door de wereld.
Wel en wee zijn fijn geweven,
Een kleed voor de Goddelijke ziel;
Onder alle leed en smart
Loopt een zijden draad van vreugde.62
Wanneer we weten dat plezier en pijn onderdeel uitmaken van het
weefsel van het leven, van de schering en inslag, kunnen we er iets uit
weven. Dan kunnen ze bijdragen aan het vormen van de ziel (om
maar eens een poëtische term, en geen traditioneel boeddhistische
term, te gebruiken). Ze kunnen ons iets leren over het weefsel, de
aard, van het leven. Ze kunnen de pieken en dalen ervan laten zien.
Ze kunnen ons tonen wanneer we op ons best en op ons slechtst zijn.
Ze kunnen nieuwe kwaliteiten en dimensies in ons naar boven halen.
Om terug te keren naar de metafoor van de wind, we kunnen door
gewaar zijn en vaardig handelen leren om te zeilen op de wereldse
winden, om veiliger op de stormen van het leven mee te drijven. We

zijn beter in staat om kalm en rustig te blijven, ook al loeien en tieren
de wereldse winden om ons heen. We behouden perspectief. Rustig
vertrouwen we erop dat we weten wat we moeten doen wat er ook
gebeurt, en dat dingen oké zullen zijn. We houden vast aan de ‘zijden
draad’ die zijn weg weeft door het geraas en geloei van de wereldse
winden.
Dit is ongelooflijk goed voor ons, en het helpt ook anderen. Paniek is
besmettelijk. Als we in een moeilijke situatie in paniek geraken, zullen
degenen om ons heen waarschijnlijk ook nerveus en bang worden.
Andere negatieve emoties, zoals iemand de schuld geven of wrok,
vergiftigen ook de atmosfeer, en andere mensen ademen dat in. Maar
het werkt in beide richtingen. Als we zelf kalm en zelfverzekerd zijn,
helpt dat anderen om dat ook te zijn. Als we zicht hebben op wat er
aan de hand is, zullen andere mensen dat oppikken, althans in
bepaalde mate.
●●
Aan het begin van dit boek vertelde ik dat ik dit boek schreef tijdens
de laatste weken van mijn vaders leven. 's Ochtends werkte ik aan het
boek en 's middags bezocht ik hem in het ziekenhuis. Vreugde en pijn
waren nauw verweven. Het waren moeilijke, trieste weken. En toch
was er ook sprake van iets moois, kostbaars, teders en menselijks.
Zelfs nu, een aantal weken later, zie ik onmiddellijk, als ik mijn ogen
dicht doe, hoe er een glimlach over mijn vaders gezicht gleed wanneer
we de afdeling van het ziekenhuis op liepen. Ik hoor nog sommige
van de grapjes die hij maakte. Er zijn momenten, kleine incidenten,
die ik nooit zal vergeten.
Op een dag, vroeg in de ochtend, kwam er een telefoontje van het
ziekenhuis, dat telefoontje waarvan we wisten dat het vroeg of laat
zou komen. Mijn vader was die nacht erg verzwakt en ze raadden ons
aan om zo spoedig mogelijk te komen. De voorruit van de auto zat
onder een dikke laag ijs waar we met onze koude vingers op in
hakten. Een vriend kwam met een ketel kokend water om het ijs te
doen smelten. We stapten met zijn allen in de auto en reden heel snel
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naar het ziekenhuis. We zaten bij het bed en hielden zijn handen vast
tot hij zijn laatste adem uitblies. Hij stierf heel vredig.
Ik ben dit nog steeds allemaal aan het verwerken. Ik zal het met me
meedragen voor de rest van mijn leven. Ik ben enorm dankbaar voor
de leer en de beoefening die de Boeddha heeft gegeven. Ze hebben
me geholpen om inzicht te krijgen in en om te gaan met wat er
gebeurde. Door erbij te zijn toen mijn vader stierf, zie ik nu de dood
als minder vreemd, minder grimmig, minder beangstigend en minder
onbekend. Het was alsof hij wist hoe hij moest sterven. Hij was een
rustige, gereserveerde man die niet over dit soort dingen praatte. Ik
dacht dat ik er was om hem te helpen. Maar hij leerde mij hoe te leven
en hoe te sterven en dat maakt dat ik me nederig en geïnspireerd voel.
●●
Op onze reis door het leven zullen we soms in staat zijn om op de
wereldse winden te zweven. Soms zullen ze te heftig voor ons zijn.
Dan moeten we veiligheidsmaatregelen nemen en de storm trotseren.
In beide gevallen dienen we te weten wanneer onze verlangens en
gehechtheden los te laten zodat we met de wind kunnen meegaan, in
plaats van ertegen te vechten.
Uiteindelijk, aan het einde van onze reis moeten we alles volledig
loslaten. We dienen winst, roem, lof en plezier op te geven – geen
ervan heeft voor ons dan nog dezelfde betekenis. Hoe vaardiger we in
dit leven geleerd hebben om op de wereldse winden te zeilen, des te
beter zijn we uitgerust en voorbereid op de volgende reis. We zullen
weten wat we moeten doen. We zullen een weg vinden, veilig er
doorheen.
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‘Deze acht wereldse toestanden, monniken, houden de wereld
draaiende, en de wereld draait rond deze acht wereldse toestanden.
Welke acht zijn dit? Winst en verlies, roem en schande, lof en
afkeuring, plezier en pijn. Dit zijn de acht wereldse toestanden die de
wereld draaiende houden, en de wereld draait rond deze acht wereldse
winden.
Winst, verlies, roem, schande, lof, afkeuring, plezier en pijn worden
ondervonden door een niet geïnstrueerd (onwetend) gewoon mens.
En ook een goed geïnstrueerde leerling van de Edelen ondervindt
winst, verlies, roem, schande, lof, afkeuring, plezier en pijn. Wat dan
is het verschil, wat is het bijzondere, wat is het onderscheid tussen de
goed geïnstrueerde leerling van de Edelen en de niet geïnstrueerde
(onwetende) gewone mens?’
‘Het onderricht, Heer, heeft zijn wortels in de Gezegende, heeft de
Gezegende als gids en als toevlucht. Het zou goed zijn als de
Gezegende zelf de betekenis van dat wat gezegd is, verklaard. En
nadat de monniken het hebben gehoord van de Gezegende, zullen zij
het onthouden.’
‘Luister dan, monniken, en sla acht op mijn woorden. Ik zal spreken.’
‘Zoals u zegt, Heer’, antwoordden de monniken.
De Gezegende sprak: ‘Wanneer winst ontstaat bij een niet
geïnstrueerd (onwetend) gewoon mens, reflecteert hij niet als volgt:
‘Deze winst die bij mij is opgekomen, is vergankelijk, is onderworpen
aan lijden, en is onderhevig aan verandering.’ Hij kent het niet zoals
het werkelijk is.

Verlies ontstaat . . . Roem ontstaat . . . Schande ontstaat . . . Lof
ontstaat . . . Afkeuring ontstaat . . . Plezier ontstaat . . . Pijn ontstaat.
Hij reflecteert niet als volgt: ‘Deze pijn die bij mij is opgekomen, is
vergankelijk, is onderworpen aan lijden, en is onderhevig aan
verandering.’ Hij kent het niet zoals het werkelijk is.
Bij deze persoon blijft winst zijn geest in beslag nemen. Bij deze
persoon blijft verlies zijn geest in beslag nemen . . . roem . . . schande
. . . lof . . . afkeuring . . . plezier. . . Bij deze persoon blijft pijn zijn
geest in beslag nemen.
Wanneer er sprake is van winst, verwelkomt hij dat en wanneer er
sprake is van verlies, verzet hij zich er tegen. Wanneer er sprake is van
roem, verwelkomt hij dat en wanneer er sprake is van schande, verzet
hij zich er tegen. Wanneer er sprake is van lof, verwelkomt hij dat en
wanneer er sprake is van afkeuring, verzet hij zich er tegen. Wanneer
er sprake is van plezier, verwelkomt hij dat en wanneer er sprake is
van pijn, verzet hij zich er tegen. Doordat hij zo in beslag genomen
wordt door verwelkomen en verzet (voorkeur en afkeer), zal hij niet
bevrijd zijn van geboorte, ouderdom of dood; van leed, geweeklaag,
pijn, smart of wanhoop. Ik zeg jullie dat hij niet bevrijd is van lijden
en angst.
Maar wanneer winst ontstaat bij een goed geïnstrueerde leerling van
de Edelen, reflecteert hij als volgt: ‘Deze winst die bij mij is
opgekomen, is vergankelijk, is onderworpen aan lijden, en is
onderhevig aan verandering.’ Hij kent het zoals het werkelijk is.
Verlies ontstaat . . . Roem ontstaat . . . Schande ontstaat . . . Lof
ontstaat . . . Afkeuring ontstaat . . . Plezier ontstaat . . . Pijn ontstaat.
Hij reflecteert als volgt: ‘Deze pijn die bij mij is opgekomen, is
vergankelijk, is onderworpen aan lijden, en is onderhevig aan
verandering.’ Hij kent het zoals het werkelijk is.
Bij deze persoon blijft winst zijn geest niet in beslag nemen. Bij deze
persoon blijft verlies zijn geest niet in beslag nemen . . . roem . . .
schande . . . lof . . . afkeuring . . . plezier. . . Bij deze persoon blijft pijn
zijn geest niet in beslag nemen.
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Het onderricht van de Boeddha over de wereldse
winden.

(Het Lokavipatti Sutta, uit de Anguttara Nikaya, 8.6)63

Wanneer er sprake is van winst, verwelkomt hij dat niet en wanneer er
sprake is van verlies, verzet hij zich er niet tegen. Wanneer er sprake is
van roem, verwelkomt hij dat niet, en wanneer er sprake is van
schande, verzet hij zich er niet tegen. Wanneer er sprake is van lof,
verwelkomt hij dat niet en wanneer er sprake is van afkeuring, verzet
hij zich er niet tegen. Wanneer er sprake is van plezier, verwelkomt hij
dat niet en wanneer er sprake is van pijn, verzet hij zich er niet tegen.
Doordat hij op deze manier verwelkomen en verzet (voorkeur en
afkeer) achter zich laat, zal hij bevrijd zijn van geboorte, ouderdom en
dood; van leed, geweeklaag, pijn, smart of wanhoop. Ik zeg jullie dat
hij bevrijd is van lijden en angst.
Dit is het verschil, dit is het bijzondere, dit is het onderscheid tussen
de goed geïnstrueerde leerling van de Edelen en de niet geïnstrueerde
(onwetende) gewone mens.’
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