Gesprekken over de

TAO

TE
TJING
met de oude man

Boekje

1

-water-

Jan Verhaar
1

Gesprekken over de

TAO

TE

Copyright 2011 (m.u.v. de vertaalde hoofdstukjes van
de Tao Te Tjing) berust bij de auteur van dit boek,
CHETANA

Jan Verhaar, Hoorn, The Netherlands.
Copyright van de vertaalde hoofdstukjes van de Tao

publishing

TJING

Te Tjing berust bij A.Y Willemsens-Pols, Amsterdam.
Zie ook de website van de praktijk van Jan Verhaar:

met de oude man

CHETANA, Praktijk voor Praktische Spiritualiteit:
www.chetana.net

Boekje

1

-water-

Jan Verhaar

herziene druk: 14-10-2015

2

3

Boekje

1

- water - (1-9)

De Tao Te Tjing, toegeschreven aan Lau Tse,
omvat 81 (9x9) hoofdstukjes. (Het getal 9
staat voor eenheid of volmaaktheid.)
Deze publicatie bestaat uit een serie boekjes,
totaal 9 stuks, met elk 9 hoofdstukjes. Aan
ieder hoofdstukje is een gesprek met de oude
man toegevoegd.
Elk boekje is genoemd naar één van de 9
energieën uit de Nine-Star-Ki, een oude
Chinese symboliek, die gekoppeld is aan de
Chinese visie op het ontstaan van de kosmos.
Boekje 1 bevat de hoofdstukjes 1 t/m 9 uit
de Tao Te Tjing en is gekoppeld aan het
element water. De foto’s die in dit boekje
zijn opgenomen, zijn geïnspireerd door dit
element.

(De overige boekjes zijn nog in bewerking)
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Tao Te Tjing, Lau Tse

Voorwoord

boekje, dat wordt toegeschreven aan Lau Tse (Oude Meester), vele malen gelezen.
Je zou de titel als volgt kunnen vertalen: Het boek (Tjing = letterlijk: ‘verhandeling’) over de
wijze waarop het universum werkt (Tao = letterlijk: ‘de weg’) en de wijsheid en kracht om je
leven heilzaam op Tao af te stemmem (Te = letterlijk: ‘deugdzaamheid’). In eenentachtig korte

De zomer had nu echt haar intrede gedaan. Drie weken geleden had het voor het laatst geregend

hoofdstukjes wordt op diepzinnige wijze een complete visie op het leven ontvouwd.

en de aarde was hier en daar al open gebarsten door de droogte. ’s Avonds was het hier nog wel
aangenaam koel, maar dat zou snel veranderen wist ik uit eerdere ervaring.

Het taoïsme als Chinese natuurfilosofie boeide me enorm, maar was voor mij soms moeilijk te
doorgronden omdat de teksten vaak zo cryptisch zijn. Toch had ik deze Tao Te Tsjing opnieuw in

Onder de dadelpalm op het dorpsplein zag ik hem die avond voor het eerst. Hij zat alleen op een

mijn koffer gestopt in de hoop dat hij nu, jaren later, als gids zou dienen tijdens mijn zoektocht

bankje, met zijn kin op zijn hand die op zijn stok rustte, kijkend naar een zwerfkatje dat speelde

naar antwoorden op de diepere vragen over het leven. Er bestaan veel vertalingen van de Tao

met zijn prooi. Even verderop zat een groepje oude mannen aan een tafeltje te keuvelen. Ik

Te Tjing, maar deze was een bewerking door John Willemsens, die zich op zijn beurt heeft

nam aan de andere kant van het bankje plaats en zo zaten we een tijdje zwijgend naast elkaar,

gebaseerd op de Engelse vertaling van professor Wing-tsit Chan uit 1963. In deze vertaling

totdat zijn hand van de stok gleed. Even leek het erop dat hij voorover zou vallen en ik wilde

van de Tao Te Tsjing doet Willemsens een goede poging om de eenentachtig hoofdstukjes in

hem vastpakken, maar hij herstelde zijn balans. We lachten naar elkaar, het ijs was gebroken.

begrijpelijke taal te verwoorden, maar het blijft een moeilijk te begrijpen tekst, die me toch

Ik vroeg hem of hij uit het dorp kwam. Met een wat nonchalante maar vriendelijke blik schudde

blijft boeien.

hij nee, en mompelde dat hij overal en nergens woonde. Hij had een wat verwilderde grijze
haardos en een ruige baard, wat me, ook door de jutte zak die naast hem stond, deed vermoeden

De oude man vroeg me of ik een paar zinnen van het eerste hoofdstuk in mijn eigen taal wilde

dat hij geen geregeld leven leidde.

voorlezen: ‘Het Tao dat genoemd wordt, is niet het eeuwige Tao, want de namen die wij noemen
zijn geen eeuwige namen. Hemel en Aarde zijn naamloos geboren ...’ Hij keek me verbaasd aan

Ik vertelde hem dat ik voor een tijdje mijn huis en gezin had verlaten, en in dit rustige dorp in

bij het horen van de vreemde klanken en glimlachte vriendelijk. Daarna vertaalde ik het eerste

de bergen was neergestreken omdat ik behoefte had om na te denken over het mysterie van het

hoofdstuk voor hem in zijn eigen taal.

leven. Hij glimlachte en wees op het boekje in mijn hand en vroeg of hij het even mocht inzien.
Ik gaf het aan hem en hij las hardop de titel op de omslag: Tao Te Tjing, en glimlachte met een

‘Dus dit houdt je bezig’, zei hij op zachte toon. ‘Dit zijn hele diepzinnige woorden. Heb jij het

blik van herkenning. Ik had deze vijfentwintig eeuwen oude parel van de wereldliteratuur vlak

gevoel dat je de ware betekenis van wat hier staat kunt doorgronden?’ Ik vertelde hem dat de

voor mijn treinreis naar China gekocht, nu meer dan vijftien jaar geleden. Sindsdien had ik het

woorden van Lau Tse me al jaren fascineren, maar dat ik na het lezen van elk hoofdstuk steeds
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Voorwoord
opnieuw met vragen blijf zitten.

Tao Te Tjing, Lau Tse
Nog vele avonden volgden na die eerste avond op het dorpsplein. Meestal zaten we op ons
vertrouwde plekje, soms maakten we een korte wandeling door de verwilderde boomgaard

‘Wat is jouw belangrijkste vraag over dit eerste hoofdstuk?’, wilde hij weten.

met citrusvruchten achter het witte kerkje. Of we gingen op de rotsen aan het eind van het
doodlopende straatje zitten, vanwaar we uitkeken over het donkere dal, met in de verte de vage

‘Ik vraag me af, hoe ik dat vreemde begrip Tao eigenlijk moet opvatten; wordt hier God bedoeld?’

horizon boven de zee. Maar steeds was het ritueel ongeveer hetzelfde als die eerste avond. Ik las
een hoofdstuk uit de Tao Te Tjing voor, en gaf vervolgens aan welke vragen dat in mij opriep.

‘Het is inderdaad soms wat moeilijk te begrijpen, maar het boek handelt dan ook over het meest

En dan welden zijn woorden uit een onpeilbare diepte omhoog en sprak hij ze uit op rustige

wezenlijke. Als je de tijd neemt om de woorden tot je te laten doordringen, zal het extract van de

toon. Steeds vond hij feilloos de aansluiting op mijn vraag, die soms maar ten dele was gesteld.

wijsheid die erin besloten ligt geproefd worden.’ Hij keek me op een bijzondere manier aan en

Het was alsof zijn woorden niet door mijn denken werden opgevangen, maar resoneerden met

het voelde alsof ik hem al mijn hele leven kende. Hij gaf me het gevoel dat ik hem volledig kon

een diep weten dat blijkbaar al in mij was.

vertrouwen. Achter deze eenvoudig ogende man ging een bijzonder mens schuil.
Elke avond bespraken we zo een hoofdstuk, soms zelfs twee. En tijdens de nacht en de dag die
‘Zou het je helpen als ik mijn licht laat schijnen op jouw vraag over dit eerste hoofdstuk?’, vroeg

op ons gesprek volgden, maakte ik aantekeningen en herkauwde ik zijn woorden.

hij.
Na ons laatste gesprek op een hete avond in begin september, keek hij me indringend aan en
‘O, heel graag’, antwoordde ik.

nam mijn handen in de zijne. Hij vroeg me of ik bereid was om onze gesprekken over de Tau Te
Tsjing te publiceren. ‘Daarmee kunnen misschien ook anderen worden geholpen om de diepere

Hij sloot voor enkele ogenblikken zijn ogen en begon toen op een vriendelijke zachte toon te

waarheid van het leven te doorgronden, en zich weer te verbinden met De Weg van de Grote

praten. Ik luisterde en al na een paar zinnen jubelde mijn hart. Wat een godsgeschenk om in

Natuur die vrede brengt’, zei hij. Ik knikte, waarna hij mijn handen weer losliet. Hij keek me

dit afgelegen bergdorp, zover van huis, deze bijzondere man te ontmoeten. Ik voelde dat hij in

nog even aan met een liefdevolle blik die ik nooit vergeten zal, streek met de bovenkant van zijn

staat was om de levensvragen waar ik al zo lang mee rondliep, te verhelderen. Het was alsof zijn

hand over mijn rechter wang, stond op en liep weg. Ik wilde hem smeken om bij mij te blijven,

woorden uit een oneindige diepe bron opborrelden, en ze werden door mijn hart als waarheid

maar ik wist dat ik vanaf nu weer mijn eigen weg moest gaan. Toch zou ik nu nooit meer alleen

herkend. Na afloop van ons eerste gesprek, dat ruim drie uur duurde, bleef het enige tijd stil

zijn. De innerlijke wijsheid die hij in mijn hart tot leven had geroepen, zou mij begeleiden op

tussen ons. Ik was zo ontroerd dat ik mijn tranen met moeite kon bedwingen. Ik voelde een

mijn pad.

innige liefde voor deze oude man, en het leek of hij mij beschouwde als zijn zoon, of leerling,
die hij graag wilde helpen om de verborgen waarheid van het leven te vinden.
10

Toen ik eenmaal weer thuis was, ben ik begonnen met het uitwerken van mijn aantekeningen.
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Voorwoord

Tao Te Tjing, Lau Tse

Vervolgens heb ik nagedacht over de vorm waarin ik de gesprekken met de oude man zou
willen publiceren.
Boek 1, het eerste tastbare resultaat van de vele inspirerende gesprekken met de oude man en
van maanden noeste arbeid daarna, ligt nu voor je.
In deze gesprekken over de Tao Te Tsjing wordt duidelijk welk diep inzicht Lau Tse met
ons wilde delen over de Grote Levensstroom, die hij ‘Tao’ noemde en waaraan al het leven
onderworpen is.
Ik hoop dat de woorden van Lau Tse en de respons die de oude man in de gesprekken daarop
gaf, ook in jou resoneren met het diepe weten dat in jouw hart geduldig wacht op het moment
dat de tijd rijp is om te worden wakker geroepen.

Jan Verhaar
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1 Tao of de Grote Natuur
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Hoofdstukje

1

Het Tao dat genoemd wordt, is niet het eeuwige Tao,
want de namen die wij noemen, zijn geen eeuwige namen.
Hemel en Aarde zijn naamloos geboren;
noemen is enkel de moeder der dingen.
Wie geen verlangens koestert, aanschouwt hun mysterie;
wie wel verlangens koestert, aanschouwt hun gedaante.
De twee zijn in wezen hetzelfde;
pas dan krijgen ze elk een eigen naam.
We zouden beide een mysterie kunnen noemen
en nog geheimzinniger is de poort aller mysteriën.
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Tao Te Tjing, Lau Tse

Tao of de Grote Natuur

dan dat tegen deze achtergrond alle kosmische yin- en yang-energieën hun evenwichtzoekende
spel spelen, terwijl die achtergrond zelf onberoerd blijft. Ik besef dat dit nog steeds heel vaag
is, maar zoals ik zojuist al zei, is deze dimensie niet in woorden te vatten. Misschien kan de
metafoor van de fysieke ruimte je verder helpen om enig vat te krijgen op deze hoogste dimensie
van Tao. Kijk eens naar de ruimte hier om je heen. Deze ruimte is onbegrensd en daarbinnen

Leerling: Hoe moet ik dat vreemde begrip ‘Tao’ eigenlijk opvatten, wordt hiermee God

speelt zich van alles af en verschijnen er allerlei objecten en gebeurtenissen, nietwaar? Toch

bedoeld?

blijft de ruimte zelf onberoerd, want met de ruimte zelf gebeurt niets. De ruimte die jij op dit
moment met je lichaam inneemt blijft altijd dezelfde ruimte, ook wanneer jij je met je stoel een

Oude man: Ik wil je graag uitleggen hoe ik dat zie, maar bereid je wel voor op een lange en

stuk verplaatst. Ook de binnenruimte van het huis achter ons, blijft altijd dezelfde ruimte, zelfs

intensieve avond. Aan de hand van dit eerste hoofdstuk van Lau Tse, wil ik je laten kennismaken

wanneer dit huis er over honderd jaar niet meer staat en daar weer struiken groeien en vogels

met de grondslag van zijn natuurfilosofische visie op het leven. De oude meester verwijst hier

vliegen. Dus ook de fysieke ruimte doordringt alles, maar blijft zelf onberoerd.

naar de diepste grond van het bestaan, het mysterie dat voorbij onze dagelijkse werkelijkheid
van vreugde en verdriet ligt. Hij maakt duidelijk dat deze hoogste waarheid, die door hem

De hoogste dimensie van Tao als Universele Bewustheid valt eigenlijk samen met de onbegrensde

‘Tao’ wordt genoemd, buiten tijd en ruimte ligt en daardoor in zijn diepste wezen niet met het

fysieke ruimte zoals wij die kennen en doorstraalt met zijn helderheid op vergelijkbare wijze

denken kan worden begrepen. Toch zal ik proberen er iets over te zeggen, maar weet dat dit

de hele kosmos. Deze bewustheidsruimte is schijnbaar leeg omdat hij niet bestaat uit ‘iets’,

niet de uiteindelijke waarheid zelf is. Het zijn slechts woorden die verwijzen naar het meest

maar is tegelijkertijd uiterst levendig omdat hij wordt gevormd door vrije of vormeloze energie.

wezenlijke dat voorbij alle woorden ligt, en alleen door directe innerlijke ervaring kan worden

Vanuit de stilte van deze bewustheidsachtergrond, of misschien beter gezegd: Vanuit de

gekend.

stilte van deze bewustheidsingrond, die als onbegrensde oceaan van vrije energie, reeds elke

Tao gaat over de natuurlijke wijze waarop het universum, of de Grote Natuur, werkt en wordt

verschijningsvorm ‘als mogelijkheid’ in zich draagt, ontspruit op een natuurlijke wijze de hele

ook wel ‘de Weg’ genoemd. Binnen het Ene Allesomvattende Tao zijn verschillende dimensies

schepping. Daarom wordt deze hoogste dimensie van Tao, die zich onttrekt aan tijd en ruimte,

te onderscheiden. De hoogste dimensie van Tao kun je zien als de Universele Bewustheid die

ook wel de ‘Oerbron’ genoemd. Deze Oerbron bestaat dus uit pure bewustheid en geeft met

onbegrensd is en alles doorstraalt met zijn helderheid. Deze bewustheid, of kennendheid,

zijn heldere licht alles wat er uit verschijnt een bepaalde mate van bewustheid mee, waardoor

is als het ware de onbeweeglijke en lege achtergrond waartegen zowel het zichtbare als het

het Zijnde tot ‘bewust-Zijn’ wordt. Van dit alomtegenwoordige bewuste-Zijn maakt elk levend

onzichtbare bestaan zich afspeelt. Je kunt het enigszins vergelijken met een leeg multi-

wezen, gedurende zijn grote bestaan, deel uit. Toch wordt deze eeuwige Universele Bewustheid,

dimensioneel projectiescherm, waarop de gelaagde film van het bestaan wordt geprojecteerd.

die nooit is geboren en nooit zal sterven, zelf niet aangeroerd en neemt ook niet toe of af.

Over deze bewustheidsruimte als hoogste dimensie van het bestaan is niet veel meer te zeggen

Binnen deze onbegrensde en lege Universele Bewustheid, laat het bestaan zich zien als de Ene
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1. Tao of de Grote Natuur

Tao Te Tjing, Lau Tse

Waarheid, die zowel het zichtbare als het onzichtbare, het manifeste als het latente, omvat en in

wordt de Godsvonk of geestelijke kiem van elke bestaansvorm, die ontsproten is uit de

diepste wezen ook niet door het denken, maar slechts door het hart kan worden gekend.

Oerbron, geladen met unieke Zielkwaliteiten. Deze unieke mix van Zielkwaliteiten bepalen de

Het zal ook nu allemaal nog niet geheel helder voor je zijn, maar misschien dat je nu wel een

natuurlijke aanleg van elke levende verschijningsvorm die ook wel ziel wordt genoemd. Deze

vaag gevoel hebt van de aard van deze hoogste dimensie van Tao waar Lau Tse in dit hoofdstuk

creatieve yang-energie bezit ook de latente expansieve kracht waarmee de ziel zijn eigenheid

naar verwijst.

wil verwerkelijken.
Als tegenpool van het onzichtbare Tao als Ziel is er de tweede oergedaante van Tao, namelijk het

Leerling: Ik kan me nu iets voorstellen van de aard van deze dimensie, maar toch heb ik er

zichtbare Tao als Lichaam. Deze Universele Manifestatie wordt gevormd door de aantrekkende

inderdaad nog niet echt vat op. Ik ga er vanuit dat het voor mij allemaal, tijdens de gesprekken

stoffelijke yin-energie, die zetelt in het aardse domein. Het onzichtbare domein van de ziel,

die nog komen gaan, langzaam wat duidelijker zal worden.

waar dus de latente vorm van alles wordt aangelegd, kun je dus eigenlijk zien als het voorportaal
van het zichtbare bestaan in de stoffelijke wereld. Binnen dit aardse domein, of domein van de

Oude man: Wees gerust en heb geduld. Als de tijd daar rijp voor is, zal het mysterie van het

verschijningsvormen, speelt zich ons dagelijkse leven af. Alle bestaansvormen, gebeurtenissen

bestaan zich ook in jouw hart openbaren. Je vroeg me of met Tao hetzelfde wordt bedoeld als

en andere levensprocessen binnen dit domein worden bepaald door het evenwichtzoekende

met God. Wanneer in de christelijke traditie wordt gesproken over ‘God de Vader’, dan wordt

oerritme tussen yang en yin, en zijn daardoor onderhevig aan de cyclus van ontstaan, groei,

verwezen naar deze eerste oorzaak van het hele universum. Toch wordt duidelijk dat de oude

bloei, verval en ondergang. Echter Tao als bewustzijnsingrond, waarbinnen alles verschijnt,

meester niet hetzelfde Godsbeeld heeft als de drie monotheïstisch godsdiensten: jodendom,

en dus ook de geestkiem van elke verschijningsvorm die daarmee verbonden is, bestaat

christendom en islam. Hij ervaart God niet als een persoon die boven alle leven verheven is,

eeuwig. Zoals ik je al zei, doorstraalt deze hoogste dimensie van Tao als een helder licht de hele

maar ziet de hoogste dimensie van Tao als een alom aanwezig scheppend beginsel dat het hele

schepping, en zonder dat bewustzijnslicht zou niets tot bestaan kunnen komen. De dans tussen

universum met helderheid doordringt. De hindoes noemen dit eeuwige en goddelijke beginsel,

de geestelijke yang-energie en de aardse yin-energie, zou je wel het ‘Grote Gebeuren’ kunnen

dat dus pure bewustheid is, ‘Brahman’, de boeddhisten spreken over ‘het Universeel scheppend

noemen dat zich afspeelt op het onbegrensde en lege podium van Tao als Bewustheid.

principe’, binnen zen praat men over de ‘Oorspronkelijke geest’ en kwantumfysici spreken over
de onbegrensde oceaan van potentialiteit of kwantumveld.

Leerling: Maar waar moet ik me die Hemel, of dat domein van de ziel, voorstellen?

Vanuit Tao als Levensbron verschijnen vervolgens de twee oergedaanten van Tao.
Allereerst Tao als Ziel, bestaande uit alle latente scheppende yang-energie die in het domein

Oude man: Veel geloofstradities houden ons voor dat de Hemel zich ergens hoog in de

van de ziel huist en de onzichtbare geestelijke dimensie van het bestaan vertegenwoordigt.

lucht bevindt, maar dat verhaal is bedacht om het voor de nog niet ontwaakte mens enigszins

Dit domein van de ziel wordt in sommige tradities met ‘Hemel’ aangeduid en kan worden

begrijpelijk te maken. In werkelijkheid is de Hemel een ijlere dimensie dan de grofstoffelijke

beschouwd als de bewaarplaats van de Universele Intelligentie, Liefde en Wil. In dit domein

wereld waarin wij leven. Zoals ik hiervoor al zei, kun je de Hemel zien als een onzichtbaar veld
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1. Tao of Grote Natuur

Tao Te Tjing, Lau Tse

van Zielkwaliteiten, waarmee elke geestkiem die ontsproot uit de Oerbron zich omkleedt. Zo

yin-energie. Elke zo ontstane geestkiem betreedt vervolgens het domein van de ziel en krijgt

ontstaat in het domein van de ziel de latente vorm van elke verschijningsvorm, die in het aardse

de ijle vorm van een geestelijk concept, waarmee het deel wordt van Tao als Ziel. Dit zou je de

domein manifest wordt. Deze fijnstoffelijke yang-dimensie en de grofstoffelijke yin-dimensie

geboorte van de ziel van een toekomstige verschijningsvorm kunnen noemen. Vervolgens treedt

bestaan dus niet los van elkaar op een verschillende plek, maar doordringen elkaar in het hier

deze yang-energie als latente vorm of concept, vanuit het domein van de ziel, in wisselwerking

en nu over en weer.

met de yin-energie uit het stoffelijke domein, waardoor het als manifestatie verschijnt, en deel

Stel je eens voor dat je zin hebt in iets lekkers en op het idee komt om een nog niet eerder

wordt van Tao als Lichaam. Dit kennen we als de fysieke geboorte van de verschijningsvorm.

gemaakte taart te gaan bakken. Het idee van de taart, als creatieve of scheppende yang-energie,
is je uit de Oerbron ‘ingevallen’. Vervolgens zie je de ‘latente taart’ in zijn ijle vorm voor je

Tao als drie-eenheid noem ik graag de ‘Grote Natuur’. Door zijn natuurlijke, scheppende en

geestesoog. En na enig handelen komt de taart, in zijn materiële vorm (stoffelijke yin-energie),

stromende aard, die dus al het zichtbare en onzichtbare, het Zijnde en Niet-Zijnde, insluit, is

uit de oven tevoorschijn. De vraag is nu of de ijle vorm van de taart, die je met je geestesoog

Tao of God namelijk meer verwant aan de werkingen van de kleine natuur zoals wij die kennen,

waarnam, zich op een andere plek bevond dan de geurende taart die je nu kunt aansnijden. Zou

dan aan een goddelijk wezen ergens hoog in de hemel. Je kunt het leven of Tao dus zien als

het niet zo kunnen zijn dat beide in het hier en nu aanwezig zijn, maar dat slechts de dichtheid

één groot creatief en spontaan evenwichtzoekend spel tussen yin en yang. En als je de aard

van de echte taart groter is waardoor deze voor mijn ogen en handen zichtbaar en tastbaar is

of de werking daarvan wilt doorgronden, dan heb ik een mooie metafoor voor Tao. Kijk eens

geworden? Als dat zo is, dan was ook het concept van elk ding om je heen al in het grote domein

met een open hart naar de natuurlijke werking van het weer. Ervaar het evenwichtzoekende

van de ziel als latente vorm aanwezig, voordat het ding op aarde zijn stoffelijke vorm kreeg.

ritme tussen de polariteiten hoge druk en lage druk, tussen nat en droog, tussen opstijgen en

En als het materiële ding is vergaan, dan zal het concept, als de essentie of de ziel van het ding

neerdalen, tussen koud en warm en zie hoe alles één is, en op een spontane wijze op elkaar

niet vergaan, maar als latente vorm weer terugvallen in het grote domein van de ziel. Je kunt

inwerkt. Dit geheel is een mooie afspiegeling van de natuurlijke ritmische dans van Tao.

de Hemel eigenlijk zien als een veld van creatieve yang-energie, in de ijle vorm van geestelijke

In de taoïstische traditie wordt de drie-eenheid van het beweeglijke spel tussen de oerpolariteit

concepten of wezens. Deze latente zielevormen wachten op verstoffelijking door de vormkracht

van yin en yang, binnen de stille bewustzijnsingrond van Tao, visueel gemaakt in het Tai Chi-

van de materiële yin-energie in het aardse domein. Hemel en Aarde bewegen zich zo, immer

model. Tao als Levensbron of als lege Universele Bewustheid waarin alles verschijnt wordt in

stromend en evenwichtzoekend, tussen de verlichtende yang-energie en de verdichtende yin-

dit model gesymboliseerd door de lege cirkel, die de achtergrond vormt van de dans tussen yin

energie, tegen de lege achtergrond van Tao als Universele Bewustheid.

en yang, en die beide polen tot een heelheid maakt.

Door sommige taoïsten wordt slechts deze hoogste dimensie beschouwd als Tao, maar ik
zie Tao als een drie-eenheid. Dus allereerst is er Tao als grenzeloze bewustzijnsingrond, of
Levensbron. En vanuit die onuitputtelijke Oerbron ontspruiten, in een doorlopend en spontaan

Tai Chi als Taoïstisch symbool
voor de kosmische drie-eenheid

proces, geestkiemen doordat yang-energie wordt geactiveerd door de uitnodigende kracht van
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Leerling: Dit is inderdaad een bekend symbool. Toch is het voor mij heel moeilijk om yin en

wij ons daardoor kunnen toe-eigenen wat ons aantrekkelijk lijkt en kunnen verwerpen wat ons

yang niet als strijdende tegenstellingen te zien. Buiten is toch yang en binnen is toch yin? Het

niet zint. Maar op deze manier zondigen wij tegen de fundamentele heelheid van het leven.

is toch of het één, of het ander?

Tao wil ons, door middel van onze teleurstelling en pijn die onvermijdelijk met dit misverstand
gepaard zullen gaan, wakker schudden om de fundamentele heelheid der dingen helder in te

Oude man: Wij zijn inderdaad gewend om tegenstellingen te zien als polen die elkaar

zien.

uitsluiten. De oude meester heeft ingezien dat tegenpolen fundamenteel met elkaar verbonden
zijn, als noodzakelijke delen binnen een heelheid. Hij praat niet over yin of yang, maar over de

Leerling: Ik zie de drie dimensies van Tao nog niet helder voor de geest. Kunt u mij nog wat

heelheid van yin en yang. Yin is alleen maar zwart voor zover yang wit is, yin is alleen maar koud

verder helpen om de samenhang binnen deze kosmische drie-eenheid, en mijn plek als mens

voor zover yang warm is, yin is alleen maar nacht voor zover yang dag is en yin is alleen maar

daarbinnen, te verduidelijken?

binnen voor zover yang buiten is. Yin en yang kunnen onmogelijk los van elkaar bestaan, zoals
binnen en buiten geen afzonderlijk bestaansrecht hebben. Elk levend proces in het universum

Oude man: Loop eens mee, dan zal ik met mijn stok in het zand een soort landkaartje tekenen

wordt in beweging gehouden door de polariteit van yin en yang. De oude meester ziet in alles

van Tao als kosmisch stelsel. Het is een wat uitgebreider alternatief voor het bekende Tai-Chi-

eerst de heelheid en vervolgens daarbinnen de onderdelen. Als wij om ons heen kijken dan zien

model van zojuist. Bedenk wel dat elke model slechts een afdruk is van de levendige werkelijkheid

wij meestal eerst de losse objecten, om vervolgens de eventuele samenhangen tussen die delen

en dat de ware betekenis van mijn woorden zich alleen in jouw hart kan openbaren.

te zien. Dit verschil in visie op het leven is heel subtiel, maar ongelooflijk verstrekkend.
Ik stel Tao voor als een lemniscaat binnen een cirkel. Tao als Oerbron is de hoogste dimensie van

Leerling: Als ik naar mijn lichaam kijk, dan zie ik eerst de heelheid en dan pas de cellen en

Tao en kan worden gezien als de onbegrensde en allesomvattende ruimte van pure Bewustheid,

organen als onderdelen. Elk deel bestaat vanwege het verband met het geheel. Bedoelt u dat?

als ingrond van de hele schepping. Deze dimensie wordt in mijn tekening voorgesteld door
de lege en onbegrensde achtergrond van de schepping die ik hier als lemniscaat weergeef. De

Oude man: Inderdaad, als het om ons lichaam gaat dan kunnen we dat nog wel inzien omdat

zenboeddhisten noemen deze Universele Bewustheid het ´Oorspronkelijke gezicht´ waarin de

er een velletje omheen zit. Maar zoals een lichaam een fundamentele heelheid vormt, zo geldt

schepping, dus al het Zijnde verschijnt en uiteindelijk weer verdwijnt. Elke verschijningsvorm

dat eveneens voor de grote kosmos en voor elke microkosmos daarbinnen, bijvoorbeeld de

blijft gedurende zijn levensloop, via deze Bewustheid, in diepste wezen verbonden met de

aarde, een relatie, en elke situatie of gebeurtenis. De zich onderscheidende delen bestaan

Oerbron waaruit de vorm ooit voortkwam. Deze Universele Bewustheid doorstraalt de hele

binnen een fundamentele heelheid en hebben geen zelfstandig bestaansrecht. In die heelheid

schepping. En zoals ik eerder zei, daardoor wordt al het Zijnde tot Bewust-Zijn. Dus ook het

draait alles om het dynamische evenwicht tussen die delen, en van dit belangrijke feit zijn wij

bewustzijn van elke mens staat in beginsel in open verbinding met de Universele Bewustheid

niet of nauwelijks doordrongen. Wij ervaren onszelf als los staand van de wereld en menen dat

van Tao als Oerbron. Dit alles houdt in dat alle schepselen die zien, kijken vanuit een en
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tijdelijk een dichtere of vastere vorm heeft aangenomen.

het hele universum doorstraalt, plaats ik in het centrum van de lemniscaat. Dit is de lege en
lichtgevende Oerbron waaruit alles ontspruit via het spel tussen de oerpolen yin en yang en
die elke levensvorm zijn innerlijke helderheid of bewustheid geeft. Deze twee oerpolen worden
gevoed uit de twee energievelden die ten grondslag liggen aan de kosmos. Deze energievelden
worden in de lemniscaat voorgesteld door de twee gebieden boven en onder van het centrum.
Allereerst is er het geestelijke yang-veld met de ijle en stuwende yang-energie die naar buiten
toe uitstraalt en daarom licht wordt getekend. En vervolgens is er het materiële yin-veld dat zich
naar binnen toe verdicht en daarom donker wordt getekend. Deze twee velden staan dus voor
het domein van de ziel, waar de creatieve zielekrachten (yang) huizen, en voor het stoffelijke
domein met al zijn zichtbare materiële vormen (yin).
Deze twee energievelden van Tao vormen een twee-eenheid en laten binnen elk levensproces,
in een natuurlijk en dynamisch ritme, hun invloed afwisselend gelden. De lemniscaat is daarom
geen statisch model, maar geeft door de pijlen aan dat het meer gezien moet worden als een

g

bewegelijk stromingsmodel. Elke beweging binnen de kosmos komt dus voort uit een spontaan
en continu zoeken naar een dynamisch evenwicht tussen de oerkrachten yin en yang. Zo krijgt,
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in een eindeloze reeks van natuurlijk geladen polariteiten die in een levendig spel met elkaar in

Tao Te Tjing, Lau Tse
naar de polariteit die elk proces, met zijn natuurlijke spanning, in beweging brengt en houdt:

wisselwerking zijn, het ons zo vertrouwde leven zijn dynamische vorm.
Het proces		

Yang		

Yin

Leerling: Wilt u mij, voordat u verder gaat, nog iets meer zeggen over de aard van deze twee

de seizoenswisseling:

zomer		

winter

energieën yang en yin?

het etmaal:

dag (licht)		

nacht (donker)

de ademhaling:		

uitademing		

inademing

idee (geestelijk concept)

vorm (aardse manifestatie)

Oude man: Om meer gevoel te krijgen voor de ware aard van levende processen is het

het scheppingsproces

inderdaad van belang om even stil te staan bij het verschil tussen de yang- en yin-energie. De

het gesprek/de uitwisseling: praten/geven 		

luisteren/ontvangen

belangrijkste kenmerken zijn de volgende:

in relatie zijn:		

vrijheid (ik)		

verbondenheid (wij)

het grote leven:		

hemel (geest)		

aarde (materie)

Yang-energie is:			

Yin-energie is:

de plantengroei:		

zaad (kiem)		

aarde (voedingsbodem)

actief/energetisch positief (+)		

passief/energetisch negatief (-)

de gemeenschap:

actieve mannelijk lid

ontvangende schede

stuwend					aantrekkend/terugtrekkend

de bevruchting:		

actieve doelgerichte zaadje

passieve ontvankelijke eitje

doelgericht/indringend/hard		 afwachtend/ontvangend/zacht

het creëren:		

idee (concept/potentie)

vorm (object/manifestatie)

naar buiten (alle kanten) gericht		

naar binnen (het centrum) gericht

het handelen:

loslaten/openen

vastpakken/sluiten

stimulerend/dominant			

afremmend/toegeeflijk

uitdijend/verlichtend/ontwikkelend		

inkrimpend/verdichtend/inwikkelend

Dit zijn slechts wat voorbeelden, maar de dynamiek van werkelijk elk levensproces komt voort

creatief uitend (scheppend)		

receptief ontvangend

uit het spanningsveld binnen de oerpolariteit van yang en yin. Om een nog dieper inzicht te
krijgen in Tao, dus in de werking van het leven, raad ik je aan om zelf verder op zoek te gaan

Yang en yin worden ook wel aangeduid met mannelijk en vrouwelijk, omdat in de man de

naar andere levensprocessen, als uitingen van deze natuurlijke dynamiek. Wees je er ook van

yang-energie domineert en in de vrouw de yin-energie. Ik zeg bewust ‘domineert’, omdat geen

bewust dat er bij de wisseling tussen de polen steeds een overgang is, waarin de andere pool

van beiden uitsluitend bestaat uit yang of yin-energie. Ook in de man is namelijk in beperktere

in beweging komt. Zo gaat de winter over in de zomer via de lente en zo vormt de herfst de

mate yin-energie werkzaam en in de vrouw is ook de yang-energie aanwezig. In het Tai Chi-

overgang tussen de zomer en de winter. Deze overgangen gaan vaak gepaard met weerstand en

model is dat zichtbaar gemaakt door de stip van de tegenpool in elk van de twee velden.

turbulentie. Bij de lente en de herfst, uit zich dat in de voor- en najaarsstormen. Maar kijk ook

Ik ga nu een stap verder. Zoals ik al eerder zei, ontstaan alle natuurlijke processen om ons heen

eens naar de strijd van de boreling, bij zijn intrede in deze stoffelijke wereld en naar het gevecht

uit de wisselwerking tussen yang en yin. Kijk bijvoorbeeld eens naar de volgende processen en

dat de stervende mens moet leveren bij zijn overgang naar het domein van de ziel. Steeds moet
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het oude worden losgelaten omwille van het nieuwe en dat zorgt voor een natuurlijke spanning.

en de menselijke ziel, binnen de bewustzijnachtergrond van de menselijke geest. Deze derde

Door middel van de spanning die we bij een overgang of verandering ervaren, nodigt Tao ons

dimensie van de geest maakt dus ook hier lichaam en ziel tot eenheid.

als het ware uit om ons over te geven aan het evenwichtzoekende spel tussen yin en yang. Ook

Zoals ik al eerder zei, maakt het bewustzijn van de mens deel uit van de onbegrensde Universele

in relaties lopen we aan tegen de spanning tussen yang en yin, in de vorm van spanning tussen

Bewustheid van Tao, en is dus in beginsel ook onbegrensd. Het brandpunt van het bewustzijn

‘ik’ en ‘wij’, en kunnen we ervaren dat een dynamisch evenwicht tussen de twee polen het meest

van de mens is gelegen in het hartgebied, waar we het gevoel van ‘zelf’ of ‘ik’ ervaren. Omdat het

heilzaam is, zowel voor de relatie als geheel als voor elk van de zelfstandige partners.

bewustzijn van de mens in feite voortkomt uit de Universele Bewustheid van Tao, is er in wezen
een open verbinding tussen het hartgebied van de mens en Tao als Oerbron.

Leerling: Dit maakt inderdaad veel duidelijk over de aard van levende processen.

Deze open verbinding is echter bij de nog niet ontwaakte mens dichtgeslibd. Dit komt doordat
het zuivere ‘hier en nu-bewustzijn’ van de mens, dat bij het zeer jonge kind nog herkenbaar

Oude man: Goed, dan wil ik nu weer verder gaan met het invullen van de lemniscaat als

is, zich heeft afgewend van de Universele Bewustheid van Tao en zich heeft geïdentificeerd

kosmisch model. Dus tegen de bewegingloze achtergrond van Tao als Universele Bewustheid,

met het eigen ego. Het bewustzijn van deze mens is zich namelijk rond het tweede levensjaar

speelt zich de ritmische dans af tussen yang en yin, waar we zojuist over spraken. Ook heb ik

gaan vereenzelvigen met de energievelden van het eigen lichaam (yin) en de eigen ziel (yang) ,

eerder gezegd dat het brandpunt van deze bewegingloze en onbegrensde achtergrond in dit

waarin het denken zetelt.

model wordt weergegeven door het centrum van de lemniscaat. Precies in dat punt heffen de
beide energievelden elkaar namelijk op, en heerst dus stilte en vrede. Zoals in de naaf van een

Onder invloed van het denken als zielefunctie, is de oorspronkelijke openheid en zuiverheid van

wiel alle spaken één worden, zo lost in dit brandpunt alle dualiteit op in het standpuntloze

het bewustzijn, bij de nog niet ontwaakte mens, opgesloten geraakt en daardoor is de helderheid

standpunt, van waaruit we alles gewoon kunnen ervaren ‘zoals het is’. Dit klinkt nu misschien

vertroebeld. Het bewustzijn is namelijk ingekapseld door zijn persoonlijke overtuigingen,

nog vaag, maar op deze ‘poort aller mysteriën’, zoals Lau Tse het in dit hoofdstuk noemt, zullen

verwachtingen en angsten. We gebruiken voor het ‘opgesloten’ menselijk bewustzijn

we nog uitgebreid terugkomen.

verschillende namen, zoals ‘ego’, ‘zelf’, ‘persoonlijkheid’, ‘identiteit’ of ‘ik-bewustzijn’.
Door deze vereenzelviging van het bewustzijn met het ego of ‘lagere zelf’ is de mens, zonder

Leerling: Kunt u voor mij nu de plaats van de mens in dit kosmische model duidelijk maken?

dat hij zich dat bewust is, in veel gevallen onmachtig geworden om zijn leven op een heilzame
manier af te stemmen op Tao, als de grote stroom van het leven. Alle teleurstelling, pijn,

Oude man: In het donkere aardse domein teken ik nu de mens die werd geboren uit de

verdriet en angst in het leven van een mens zijn het gevolg van deze onwetendheid en onmacht.

samensmelting of de ‘ver-eniging’ van de zielenkrachten (yang) enerzijds, met de aardse materie

De wijze mens heeft wél het inzicht en de openheid om zijn geest op een heilzame manier in

(yin) anderzijds. De mens als microkosmos is een afspiegeling van Tao als macrokosmos. Dus

overeenstemming te brengen met de Ene Oorspronkelijke geest en leeft daardoor in de stroom

ook de mens vormt een drie-eenheid, bestaande uit de tweeheid van het menselijk lichaam

van Tao. Dit vermogen wordt door de oude meester ‘Te’ genoemd, dat ook wel wordt vertaald
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met ‘deugdzaamheid’ of ‘heilzaamheid’. Deze vruchtbare afstemming is mogelijk doordat

het leven. Op deze Weg van de Waarheid zullen we later nog veelvuldig terugkomen. De wijze,

de wijze mens zijn hart weer heeft geopend, waardoor de oorspronkelijke onbelemmerde

die ons in het ontwakingsproces is voorgegaan, zal onze gids zijn op deze Weg.

verbinding tussen zijn hartgebied en de heldere Universele Bewustheid van Tao, is hersteld. De
wijze mens keert steeds terug naar zijn hart als bewustzijnscentrum of ‘hogere Zelf’, waarin hij

Leerling: Speelt het leven van de mens zich uitsluitend af in het stoffelijke domein?

vrede ervaart en wat hij daarom zijn ‘thuis’ noemt. In dit centrum zijn namelijk alle dualiteiten
opgelost in de Ene Waarheid, waardoor zijn geest tot rust is gekomen. De geest van de wijze is,

Oude man: Het Grote Leven van de mens vangt aan bij de geestelijke geboorte van de

net als de Ene Oorspronkelijke geest, als een lege spiegel, deze weigert niets, weerspiegelt alles

Godsvonk uit de Oerbron en speelt zich vervolgens afwisselend af in beide domeinen. Het ons

en houdt niets vast.

bekende ‘kleine leven’, waarin het fysieke omhulsel van de geestkiem centraal staat, voltrekt
zich binnen het stoffelijke domein, en wel tussen de aardse geboorte en de aardse dood. Maar

Leerling: Maar hoe ontwikkel ik nu ‘Te’, met andere woorden, hoe ontwikkel ik in mijzelf het

de mens als geestelijk wezen vertoeft daarnaast ook in het domein van de ziel, tussen wat je de

vermogen om me op een heilzame manier af te stemmen op Tao en voortaan in vrede met het

‘hemelse geboorte’ en de ‘hemelse dood’ zou kunnen noemen. Ook op dit Grote Leven van de

bestaan te leven?

mens, komen we op een later moment nog uitgebreid terug.

Oude man: Uiteindelijk zal de open verbinding tussen het hartgebied en de universele

Leerling: Deze schets maakt inderdaad veel duidelijk over het grote kosmische stelsel en de

Levensbron bij elk mens in een natuurlijk ontwakingsproces weer worden hersteld. In dat

plek van de mens daarbinnen. Omdat we hier in de komende tijd nog verder op in zullen gaan,

proces van ontwaken zal het ego of ‘lagere zelf’, met al zijn oordelen, verwachtingen en angsten,

zijn deze woorden voor dit moment voldoende. Ik zit nog wel met een heel andere vraag over dit

zich transformeren tot een helder en oordeelloos Open Gewaarzijn of ‘hoger ‘Zelf’, dat in directe

eerste hoofdstuk, namelijk de volgende: Wordt hier nu gezegd dat ik Tao pas kan leren kennen

verbinding staat met de Ene Waarheid van het universum, waarin alles gewoon ‘is wat het is’.

als ik niets meer benoem, mijn mening inslik en geen verlangens en verwachtingen meer heb?

Dit natuurlijke transformatieproces, dat elk mens vroeg of laat, in dit of in een toekomstig leven,
zal bevrijden uit zijn gevangenschap en lijden, vindt plaats langs de zogenaamde ‘Weg van de

Oude man: Niet alleen de mens maar ook elke andere zichtbare verschijningsvorm, verscheen

Waarheid’. Ik teken deze als een stippellijn tussen het hartgebied als bewustzijnscentrum van

ooit als geestkiem vanuit Tao als Oerbron. Daaruit kun je afleiden dat het gebied waarbinnen

de mens, en de Levensbron als neutraal brandpunt van Tao als Universele Bewustheid, dat

dit zich allemaal afspeelt voorbij elk denken ligt, met als gevolg, dat Tao in zijn diepste wezen

gelegen is in het centrum tussen het yin-domein en yang-domein. Het bewust bewandelen van

niet met het verstand kan worden begrepen. Op het moment dat je een ding of gebeurtenis

de Weg van de Waarheid, is voor ons één van de routes om Te of deugdzaamheid te ontwikkelen.

een naam geeft, maak je het los van de heelheid van het bestaan, dus van de Ene Waarheid.

Tijdens dit ‘ont’-wikkelingsproces zullen de op het ego gerichte zielefuncties; denken, voelen en

Daarmee breng je het verschijnsel binnen het domein van het denken en dus binnen onze

willen, zich transformeren tot wijsheid, liefde en kracht, die gericht zijn op heelwording van al

vertrouwde wereld van ‘naam en vorm’, met al zijn dualiteiten en dan steekt onvermijdelijk
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stress de kop op. Over deze wereld, waarin ons dagelijkse leven zich afspeelt, gaan we morgen

en van waaruit de Ene Waarheid, of het wezen der dingen wordt gezien. Echter vanuit dit

uitgebreider spreken, als we ons gaan buigen over hoofdstuk 2: De versluierde werkelijkheid.

allesomvattende waarheidsperspectief kunnen we niet tot een verstandelijk begrip komen
van de heelheid van het leven of van een situatie. We kunnen echter wel met het hart de Ene

Leerling: Goed, maar dan heb ik nog een laatste vraag. Kunt u mij zeggen wat wordt bedoeld

Waarheid van een ding of situatie ervaren en vanuit dit hogere perspectief inzien dat het

met: ‘Hemel en Aarde zijn naamloos geboren’?

‘precies goed is zoals het is’. Je zou dit ook ‘kijken met het hart’ kunnen noemen, terwijl wij
gewend zijn om ‘te kijken met het hoofd’.

Oude man: Ook daarmee wil de oude meester ons duidelijk maken dat zolang we de dingen

Het probleem is dat we ons niet realiseren dat alles wat door het denken wordt aangeraakt

nog niet met ons denken hebben onderscheiden en benoemd, alles één is. Dit geldt zelfs voor de

zijn natuurlijke en oorspronkelijke heelheid en levendigheid verliest, en zo in zekere zin door

polariteiten Hemel en Aarde, als eerste twee-eenheid van de schepping. Dan hoort alles nog tot

onszelf wordt verminkt of zelfs wordt dood gemaakt. Deze twee waargenomen werelden;

het rijk van Tao als de Ene Waarheid, waarin de dingen gewoon ‘zijn wat ze zijn’ en niet wat we

enerzijds de ons zo vertrouwde ‘Wereld van de Tienduizend Gedaanten’, zoals meester Lau het

‘denken dat ze zijn’ of hoe ze volgens ons ‘zouden moeten zijn’. In dat rijk van de Ene Waarheid,

graag noemt, en anderzijds het ‘Mysterie van de Ene Waarheid’, zijn dus eigenlijk hetzelfde.

dat in de christelijke traditie ook wel het ‘Koninkrijk Gods’ wordt genoemd en in ons hart kan

Het verschil ontstaat door verschillende manieren van waarnemen.

worden herkend, heerst vrede en harmonie. Spanning en conflict zijn namelijk gebaseerd op
dualiteit, en die verschijnt pas als het denken zijn intrede heeft gedaan en de werkelijkheid

Ik stel voor om het voor vanavond hierbij te laten. Ik heb de indruk dat dit voorlopig voldoende

begint te onderscheiden in ‘ik en jij’, in ‘dit en dat’ of in ‘goed en kwaad’.

stof voor je is om te laten bezinken.

Samengevat zou je dus kunnen zeggen dat meester Lau ons wil wijzen op twee manieren

Leerling: Inderdaad, dit was een lange, maar wel zeer inspirerende avond. Het zal voor mij

van waarnemen. Allereerst is er de voor ons gebruikelijke manier van kijken vanuit het

waarschijnlijk moeilijk worden om direct in slaap te vallen, want u heeft mij gewezen op de

ego dat gedomineerd wordt door ons denken met al zijn oordelen. Vanuit dit perspectief,

meest wezenlijke dingen van het bestaan.

dit zogenaamde kijken met ‘harde ogen’, kunnen we het onderscheid tussen alle dingen en

Nog lang niet alles wat we vanavond hebben besproken, staat me nu al even helder voor de

gebeurtenissen scherp zien en kunnen wij de betekenis van elke los object of situatie ook

geest. Maar ik neem aan dat tijdens de gesprekken die nog komen gaan, steeds meer duidelijk

verstandelijk begrijpen. Dit is ons allemaal heel vertrouwd.

zal worden wat de oude meester ons in de Tao Te Tjing wil openbaren over het grote mysterie

Met het tweede waarnemingsperspectief waarop hij ons wijst, het kijken met ‘zachte ogen’,

van het leven.

zijn nu nog weinigen vertrouwd, maar steeds meer mensen krijgen daar in deze tijd een
vermoeden van. Het gaat hier om het leren kennen van het leven vanuit het perspectief van het

Ik wil u heel vriendelijk bedanken voor uw mooie en verhelderende woorden en kijk uit naar

verheven oordeelloos Open Gewaarzijn, dat onderdeel is van Tao als Universele Bewustheid

ons gesprek van morgenavond.
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2 De versluierde werkelijkheid
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Hoofdstukje

2

Het is omdat iedereen schoonheid als schoon beschouwt
dat het lelijke bestaat;
het is omdat iedereen goedheid als goed beleeft
dat het kwade bestaat.
Zijn en niet-zijn veroorzaken elkaar;
moeilijk en eenvoudig vergelijken zich met elkaar;
lang en kort meten zich aan elkaar;
hoog en laag onderscheiden zich van elkaar;
klank en stem vormen zich uit elkaar;
voor en na rangschikken zich naar elkaar.
Daarom handelt de wijze door niet-handelen
en verkondigt hij zonder woorden.
De tienduizend dingen ontstaan om hem heen
en hij wijst geen enkele af.
Hij verbouwt ze, maar neemt er geen in bezit;
hij kweekt ze, maar laat ze vrij groeien.
Hij volbrengt zijn taak, maar eist geen genoegdoening,
en omdat hij geen genoegdoening eist,
verliest hij niet wat hem toekomt.
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Gesprek over hoofdstuk

2

Tao Te Tjing, Lau Tse

De versluierde werkelijkheid

al z’n spanning wordt door onszelf gecreëerd. Ieder van ons legt met zijn eigen opvattingen,
oordelen en verwachtingen een persoonlijke sluier over die Ene Waarheid heen, waarin alles
gewoon nog ‘is wat het is’.

Leerling: Maar wat is er mis met een opvatting of oordeel? Tegenwoordig wordt juist gezegd
Leerling: Wat wil Meester Lau zeggen met deze cryptische zinnen over tegenstellingen?

dat we respect moeten hebben voor elk standpunt. ‘Zoveel mensen, zoveel waarheden’. Dat
klopt toch?

Oude man: Gisteren stond in ons gesprek Tao als drie-eenheid centraal. Eerst spraken we
over de mysterieuze Oerbron, de bewustzijnsachtergrond, van waaruit de hele schepping

Oude man: Tot op zekere hoogte klopt dit, maar het is niet het laatste woord. Neem nu eens

ontspruit. Deze bron van alle leven zou je de thuisgrond van alles kunnen noemen, waar stilte

deze beker. Vanuit jouw standpunt gezien zit het oortje rechts, maar ik beweer, kijkend vanuit

en vrede heerst. Daarna hebben we gesproken over de oerpolariteit van de schepping; Hemel

mijn standpunt, dat het oortje links zit. Toch kijken we allebei naar hetzelfde object, waarom

en Aarde, ofwel het onzichtbare domein van de ziel en het zichtbare stoffelijke domein van Tao.

zien we dan niet hetzelfde? En als het niet over zo’n simpel oortje aan een beker gaat, maar om

Ook binnen dat aardse domein wordt alles in beweging gehouden door de potentiële spanning

een meer gevoelige kwestie, dan ben ik geneigd om jou te gaan overtuigen van mijn visie op

tussen de oerpolariteit van yin en yang, die elk levensproces vitaliteit geeft. Zolang het denken

de situatie en jij laat het daar waarschijnlijk niet bij zitten. Voor je het weet ontstaat er tussen

op het Grote Gebeuren nog geen vat heeft gekregen, wordt het geregeerd door de Ene Waarheid

ons een spanning of raken we verwikkeld in een conflict. Op dit niveau kunnen er dus duizend

van ‘dat wat is’ en wordt daarom ook wel ‘de absolute dimensie van het bestaan’ genoemd.

mensen zijn, die allemaal vanuit hun eigen standpunt gezien, heilig geloven dat ze de volle
waarheid aanschouwen en vanuit dit ‘heilige geloof’ elkaar in de haren vliegen. Ze kijken naar

Dit tweede hoofdstuk gaat over de veel vertrouwdere dimensie, namelijk over de relatieve

precies dezelfde situatie, maar ze zien niet hetzelfde. Ze zijn er zich niet van bewust dat wat

wereld waarin ons dagelijks leven zich afspeelt. Gisteren werd ook duidelijk dat de absolute en

ze zien niet zoveel te maken heeft met de situatie zelf, maar veel meer wordt bepaald door het

de relatieve dimensie niet los van elkaar staan. De relatieve werkelijkheid is in feite hetzelfde

standpunt dat ze als persoon innemen, ofwel de bril waardoor ze kijken.

als de absolute dimensie, met dat verschil dat er door het denken een deken van namen en
oordelen overheen is gelegd. Door alles te benoemen ontstaan de tegenstellingen, want als je

Door deze onwetendheid verwarren ze de relatieve wereld, die zich kenmerkt door zijn duizend

iets ‘goed’ noemt, dan creëer je impliciet ook het kwaad en door iets ‘mooi’ te noemen ontstaat

gezichtpunten, met de absolute wereld, waarin de Ene Waarheid van ‘dat wat is’ regeert. Bij de

automatisch het lelijke, hoog kan niet zonder laag en moeilijk kan niet zonder zijn tegenpool

beker verschilt ons fysieke standpunt en bij een gevoelige situatie gaat het om ons persoonlijke

eenvoudig. Deze paren van tegenstellingen dragen de kiem in zich van conflict, strijd, verwarring

standpunt dat wordt gevormd door ons verschil in normen, waarden, verwachtingen,

en angst. Het is wat moeilijk te geloven, maar die voor ons zo bekende relatieve wereld met

overtuigingen, enz., die allemaal voortkomen uit onze persoonlijke ervaringen in het verleden.
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Als je met deze wetenschap teruggaat naar de beker en op zoek gaat naar die Ene Waarheid die

van goed en kwaad en zelfs die van leven en dood. Voor even zijn we weer één met de Grote

verborgen ligt in het object waar je naar kijkt, wat zie je dan?

Natuur en ervaren we de vrede van Tao als Universele Heelheid die eeuwig is.

Leerling: … ‘Dat kan ik niet beschrijven, het is gewoon ... dat ...’, en wijst naar de beker.

Leerling: Hoe kan de wijze ‘handelen door niet te handelen’? Ik ben weer naar dit pleintje
gekomen, maar hoe zou me dat gelukt zijn zonder dat ik een voet buiten de deur had gezet?

Oude man: Het mysterieuze is inderdaad dat we op het niveau van de Ene Waarheid geen
woorden kunnen gebruiken voor wat we zien, we kunnen de dingen dus geen naam meer geven

Oude man: De wijze is zich voortdurend bewust van de natuurlijke dynamiek tussen de polen

en dus ook niet beschrijven. Elk woord van mij kan namelijk jouw weerwoord oproepen en

yin en yang, en weet ook dat de mens daarin verstrikt kan raken. Daarom houdt hij zich afzijdig

daarmee zitten we weer in de dualiteit waarmee de fundamentele heelheid van de situatie weer

van elke tegenstelling en blijft hij geworteld in de Ene Waarheid van ‘dat wat is’. Dat doet hij

is verbroken. Echter in de directe ervaring van de situatie kunnen we alleen zeggen ‘dat het is

door geen standpunt te kiezen, door zich te onthouden van het geven van een oordeel, kortom

wat het is’. Over die absolute ervaringswaarheid zullen we het snel met elkaar eens zijn, want

door na te laten een persoonlijke stempel op situaties of mensen te drukken.

daar is er maar één van. Op het niveau van deze Ene Waarheid zijn we weer verbonden met de
oorspronkelijke heelheid van het bestaan en dus ook van de situatie waar wij naar kijken. We

Door de Weg van de Waarheid te bewandelen, zorgt hij er voor geen stuurloze speelbal te worden

delen die niet langer op met ons onderscheidende denken.

van het spel der tegenstellingen. Hij gaat het beoordelen in goed en kwaad en de verleiding van
zowel begeerte als afkeer zoveel mogelijk uit de weg. Hij weet dat deze krachten zijn innerlijke

Om die heelheid of die Ene Waarheid van ‘dat wat is’ te kunnen zien, moeten we dus de moed

balans kunnen verstoren. Door slechts Open Gewaar te Zijn zonder oordeel en mee te bewegen

hebben om het veilige domein van ons eigen standpunt, oordeel, naam, definitie of geloof los

met de natuurlijke stroom van het leven, bewaart hij zijn innerlijke vrede en bereikt hij toch

te laten. Eigenlijk moeten we onszelf als persoon helemaal loslaten en één worden met de

alles. Daarmee geeft hij de levensadem, of ‘Gods wil’, de ruimte om de impliciete harmonie in

heelheid van de situatie. Object en subject lossen dan op in het kijken met een oordeelloos

alles steeds op een natuurlijke wijze te herstellen. Hij biedt nergens weerstand aan en geeft in

Open Gewaarzijn naar ‘dat wat is’. We maken dan als het ware een bewustzijnsswitch van

zijn spreken en handelen slechts een natuurlijke respons op wat hij hoort en ziet, zonder zich

kijken vanuit het ik-bewustzijn, dat wordt gedomineerd door het denkende ego, naar kijken

daar ‘als persoon’ in te mengen. ‘Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede’ staat er in de Bijbel.

vanuit het heelheidsbewustzijn, dat de beker in z’n geheel in zich opneemt. Je plaatst de beker

Als je volledig open kunt staan om de levensadem van de Grote Natuur door je heen te laten

dan niet langer als object tegenover je, maar je bewustzijn wordt er als het ware één mee. Je zou

stromen, dan gaat alles moeiteloos en dat noemt Lau Tse wei-woe-wei, oftewel: ‘handelen door

dat ook wel kijken vanuit een positieloze positie kunnen noemen.

niet te handelen’.

Met dit heelheidsbewustzijn wordt elke dualiteit overstegen, dus ook die van subject en object,

Leerling: Wat wordt bedoeld met de woorden: ‘De wijze verliest niet wat hem toekomt’?
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Oude man: De wijze heeft ontdekt dat de absolute en de relatieve werelden waarover we tot
nu toe spraken, gelijktijdig in elk gebeuren aanwezig zijn. Het hangt van de afstemming van ons
bewustzijn af, welke wereld we als ons thuis ervaren. Wij kunnen ons niet voorstellen dat we de
wereld waarin wij leven en die volgens ons bestaat uit allemaal losse objecten, als fundamenteel
één kunnen ervaren. Toch is de wijze juist thuis in die wereld van de Ene Waarheid. De essentie
van die Ene Waarheid sluimert nog in het hart van ieder van ons, omdat wij uit het Ene zijn
voortgekomen. Dat houdt in dat ook de innerlijke vrede en vreugde die daar de vrucht van is,
binnen ieders handbereik ligt. We zijn ons daar echter niet meer van bewust omdat ons denken
ons heeft doen geloven dat wij in een gefragmenteerde wereld leven met spanning en conflict.
De wijze, die zich daar weer bewust van is geworden, laat deze staat van harmonie niet meer
verstoren. In alles richt hij zich slechts op de Ene Waarheid die in elke situatie besloten ligt,
doordat zijn persoonlijkheid is opgelost in het oorspronkelijke Ene. Zo leeft hij in harmonie
met Tao.
In christelijke termen zou je kunnen zeggen dat hij leeft vanuit de wil van God, geïnspireerd
door de kracht van de Heilige Geest. Zo blijft hij buiten de strijd en behoudt hij de vrede en
harmonie die ons allemaal in overeenstemming met ons geboorterecht, toekomt.

Leerling: Dit lijkt me een mooie afsluiting voor vanavond. Ik ben u heel dankbaar dat u mij
wilt bijstaan op mijn zoektocht naar antwoorden op de grote vragen over het leven.
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Hoofdstukje

3

Begunstig niet de verdienstelijken
opdat de mensen niet gaan wedijveren.
Hecht geen waarde aan schaarse goederen
opdat de mensen niet gaan stelen.
Toon geen begeerlijke dingen
opdat hun harten niet onrustig worden.
De wijze bestuurt door de harten te ledigen
en de magen te vullen,
door de driften te verzwakken
en de botten te versterken.
Hij zorgt er aldus voor
dat de mensen zonder listen of begeerte zijn,
en de sluwen zich niet wagen.
Door te handelen door niet-handelen
heerst er vanzelf orde.
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Vind de vrede in jezelf

Als die gedachten toch opkomen, dan laat hij ze voor wat ze zijn, zonder er aandacht aan te
schenken. Ze zullen dan overdrijven, als de wolken tegen de blauwe lucht.
De wijze heeft ontdekt dat heilzaam handelen wordt geboren uit stilte en geestelijke helderheid.
Dus oefent hij zich in het leven vanuit de waarheid ‘zoals die is’ en houdt er geen ideeën

Leerling: ‘Begunstig niet de verdienstelijken opdat mensen niet gaan wedijveren. Hecht geen

op na over ‘hoe iets of iemand moet worden’ of ‘had moeten zijn’. Hij geeft geen oordeel of

waarde aan schaarse goederen opdat mensen niet gaan stelen.’ Zijn dit geen boodschappen aan

kwalificaties aan mensen of situaties. Hij is als het ware standpuntloos en daardoor verenigt hij

leiders? Wat moet ik daarmee?

alle standpunten in zich.

Oude man: De tijd dat deze woorden werden opgeschreven wordt in China ‘Het tijdperk van

Leerling: Maar dat komt wel heel erg besluiteloos over en wat heb je eigenlijk aan iemand die

de strijdende staten’ genoemd. De oude meester richt zich hier inderdaad op de leiders uit die

nooit zijn mening durft te geven?

tijd met raadgevingen om weer rust in het rijk te krijgen. Maar deze woorden zijn evenzeer

Vanmorgen had ik een woordenwisseling met de mevrouw van wie ik mijn kamer huur. We

van toepassing op de onrust die wij als mens soms in onszelf ervaren. Als ik iemand op een

hadden afgesproken dat ze de kamer schoon zou houden, terwijl dat nu al twee weken lang niet

voetstuk plaats komt er vanzelf een gevoel van jaloezie of wedijver in mij op, want ik wil ook

is gebeurd. Als ik dat nu ‘oordeelloos’ aanzie, dan doe ik toch mijzelf tekort?

zoals de ander worden. Door waarde te hechten aan het één ten opzichte van het ander, word
ik hebzuchtig en wil ik dat object van waarde bemachtigen. Dus door jezelf te vergelijken met

Oude man: Natuurlijk kun je in het dagelijkse leven niet zonder oordeel of standpunt. Maar

iemand anders, voel jij je ofwel verheven, ofwel minderwaardig ten opzichte van die ander. Het

kijk eens eerlijk naar die situatie van vanmorgen. Kon jij, door vast te houden aan jouw mening,

gevolg is dat jij je afkeert van die ander, of deze persoon juist gaat nabootsen of volgen.

open blijven staan voor het verhaal van deze vrouw? Heb jij je gerealiseerd dat een afspraak of
een schone kamer geen absolute begrippen zijn, dus dat dit voor deze vrouw, van deze leeftijd,

De wijze laat zich niet verleiden om een leider of boek gezag te geven of te volgen. Hij weet dat

uit deze cultuur, wel eens iets heel anders kan betekenen dan voor jou? Wees helder en kijk hoe

kennis van buiten komt, maar dat wijsheid zich uitsluitend in je eigen hart kan openbaren en je

het innemen van een standpunt je bewustzijn vernauwt, waardoor je niet meer de heelheid of

van daaruit de weg kan wijzen tijdens je ontdekkingsreis in dit leven. De wijze blijft bij zichzelf

de volle waarheid van de situatie, met al zijn facetten en nuances, kunt zien.

omdat hij weet dat vergelijken zijn innerlijke harmonie zal verstoren. Wijze woorden of heilige
teksten zijn voor hem niet meer dan vingerwijzingen, die hem van dienst kunnen zijn bij het

Het zal je duidelijk zijn dat uit zo’n eenzijdig inzicht in de situatie geen heilzaam handelen kan

bewandelen van de Weg van de Waarheid. Daarom probeert hij zijn geest te ledigen van alle

voortkomen. We zijn ons er meestal niet van bewust, dat, wanneer we een standpunt innemen,

gedachten die onderscheid maken door te vergelijken en zo zijn innerlijke vrede teniet doen.

we ons daar ook mee vereenzelvigen. Dit heeft als gevolg dat we ons privéstandpunt als de
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waarheid gaan zien en het gaan verdedigen tegen elke aanval van buiten of vanuit de eigen

een spontane natuurlijke respons of authentieke reactie, waarbij zijn denken slechts zijdelings

geest. We verwarren daarmee onze persoonlijke relatieve werkelijkheid, die duidelijk wordt

betrokken is. Hij zegt wat er gezegd moet worden of doet wat er gedaan moet worden. Op die

in onze opvattingen, met de absolute waarheid van ‘dat wat is’. Het gevolg daarvan is dat we

manier verstoort hij niets en blijft de natuurlijke orde of de dynamische harmonie van het leven

ons innerlijk hebben afgesloten voor andere meningen of perspectieven, die wel degelijk bij de

gehandhaafd. Hij weet dat innerlijke vrede en geluk niet nagestreefd of bereikt kunnen worden,

heelheid van de situatie horen.

maar de zoete vruchten zijn van heilzaam handelen. Het waarnemen van de heelheid die niets

Zeg eens eerlijk, kon jij vanmorgen de woorden van deze vrouw werkelijk tot je door laten

buitensluit, gevolgd door een handelen dat gericht is op herstel van heelheid of harmonie, dat

dringen?

is wat de wijze verstaat onder heilzaam handelen.
Door zijn persoonlijke drijfveren te laten varen, kan hij zich overgeven aan de natuurlijke

Leerling: Na wat u zojuist hebt gezegd, moet ik bekennen dat ik er niet aan twijfelde dat mijn

stroom van het leven en aandacht hebben voor de natuurlijke orde der dingen. Zo laat hij zich,

standpunt het enige juiste was. Ik realiseer me nu dat ik de volle waarheid over deze kwestie,

net als een zeiler in de wind, meevoeren met de stroom van het leven en komt hij moeiteloos

en dus ook deze vrouw als medemens, heb tekortgedaan. Ik had naast mijn standpunt ook haar

waar hij zijn moet.

mening moeten dulden, als verschillende facetten van de Ene Waarheid die alles omvat.

Leerling: Maar wie ben ik dan nog als persoon, als ik mij moet overgeven aan de ‘natuurlijke
Oude man: Inderdaad, op het moment dat jij jouw persoonlijk oordeel aanzag voor de

orde der dingen’, zoals u dat noemt?

waarheid, werd jouw bewustzijn vernauwd. Doordat de wijze niet kiest en niet oordeelt, maar
slechts open staat en alles toelaat, geeft hij ruimte aan alle mogelijkheden en gezichtpunten.

Oude man: Jij denkt dat jij als persoon spreekt en handelt, maar in werkelijkheid ben jij

Elk mens, ding of situatie maakt onderdeel uit van de allesomvattende Grote Natuur, dus is

altijd al onderworpen geweest aan de grote natuurlijke stroom van het leven. Een stroom die

onderhevig aan de impliciete orde die daarin heerst. Door stil te worden en elk persoonlijk

in gang gehouden wordt door het natuurlijke en evenwichtzoekende spel van de tegenpolen yin

standpunt te laten varen, kan de wijze een situatie, gebeurtenis of persoon direct ervaren ‘zoals

en yang. Kijk eens hoe je benen nu staan, heb jij die zo neergezet of is dat spontaan gebeurd?

die is’. Hij accepteert deze volle waarheid en zal dus alle aspecten van de persoon of de situatie

Of kijk eens hoe het idee is ontstaan om naar dit dorp in de bergen te komen, heb jij dat idee

omarmen, zonder iets buiten te sluiten. Vanuit die oordeelloosheid of dat Open Gewaarzijn, zal

bewust ergens ‘opgehaald’ of is dat idee je spontaan ‘toegevallen’?

de Ene Waarheid die in de volle situatie besloten ligt, zich in zijn hart openbaren.
De wijze heeft de illusie laten varen dat hij een zelfstandig persoon is die als het ware tegenover
Op deze manier komt hij tot een diep inzicht in de totaliteit van elke situatie. Vervolgens zal

het leven staat, een persoon die over alles een oordeel kan hebben en die vanuit z’n persoonlijk

een fluisterende stem, die vanuit de situatie tot hem spreekt en door zijn hart wordt gehoord,

inzicht en belang de wereld naar zijn hand kan zetten. Hij weet dat het leven een spontaan

hem ook openbaren wat de situatie van hem vraagt. Op deze innerlijke stem geeft de wijze

proces is dat door hem heen stroomt en hij gaat niet tegen deze natuurlijke beweging in.
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Net als de surfer op de golven van de branding maakt hij juist gebruik van deze natuurlijke
evenwichtzoekende vitaliteit die in elk gebeuren is. Zo verspilt hij geen energie en leeft hij zijn
leven moeiteloos. Hij kent geen taboe, geen sympathie of antipathie, geen voorkeur of afkeer,
hij vereenzelvigt zich met niets, maar is zich helder en open gewaar van alles. Alles wat het
leven brengt wordt door hem omarmt als behorende bij de Ene Waarheid van de situatie, dus
bij ‘dat wat is’. Hij doet wat het leven van hem vraagt en dat wordt hem in elke situatie, vanuit
het domein van de ziel waar de Universele Intelligentie woont, ingefluisterd. Geluk en vrede
vallen hem toe omdat hij in harmonie is met de immer evenwichtzoekende beweging van het
leven, die door de kracht van de kosmische liefde in gang wordt gezet.

Leerling: Ik ben zo blij dat ik u hier heb ontmoet en ben u intens dankbaar dat u bereid bent
om mijn gids te zijn op mijn spirituele zoektocht. Uw woorden resoneren in mijn hart, die ze
als waarheid herkent.
Graag zou ik het voor vanavond hierbij willen laten, want ik heb nog iets goed te maken met de
vrouw waarvan ik mijn kamer huur.
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Tao is gelijk een ledig vat waaruit je onuitputtelijk schenken kunt,
het is bodemloos en alsof het de grootvader aller dingen ware:
het verstompt zijn scherpte en ontwart de strikken,
het dooft zijn licht en wordt één
met het stof van de wereld!
Diep en vredig, schijnbaar eeuwig,
ik weet niet wiens telg het is;
misschien bestond het reeds eer de Hemelgod.
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nietwaar? Toch kunnen we het oog op subtiele wijze kennen in de directe ervaring van het zien.

Tao is geen object

Ik wil je vragen om je aandacht eens te richten op die boom daar. Terwijl je naar de boom blijft
kijken, richt je nu je innerlijke aandacht op het zien zelf. Dus in plaats van je aandacht op het
object buiten jezelf te richten, draai je nu je aandacht 180 graden naar binnen. Als je dit doet
zul je merken dat je in het zien zelf je oog ervaart. Dus zonder je oog daadwerkelijk als object te

Leerling: Wat Meester Lau mij hier duidelijk wil maken ontgaat mij volstrekt. Wilt u mij

zien, leer je hem toch kennen door de directe ervaring van het zien.

helpen om te begrijpen waar hij in deze tekst naar verwijst?

Op vergelijkbare wijze wil ik je laten kennismaken met de onpeilbare leegte die ook in jou
aanwezig is, en die een weerspiegeling is van Tao als de bewustzijnsachtergrond, die de hele

Oude man: De ‘relatieve’ gedaante van de Grote Natuur omvat de wereld waarin wij leven

schepping verlicht. Ik stel je voor om nu, op deze stille plek buiten het dorp in de schemering,

en deze kan met het denken worden begrepen. We hadden het eerder over de moeilijkheid om

een denkexperiment uit te voeren.

de ‘absolute’ gedaante van Tao verstandelijk te kunnen bevatten. In deze tekst nodigt de oude
meester ons opnieuw uit om deze meest fundamentele, maar mysterieuze dimensie van het

Ontspan je lichaam, haal een paar maal diep adem en word innerlijk stil. Richt je ogen op het

bestaan te doorgronden. Op deze dimensie, die voorbij ruimte en tijd ligt, kan ons denken geen

dal voor je, met in de verte de zee. Zie de bomen en rotsen om je heen en het witte dorpje tegen

vat krijgen omdat het denken alleen kan functioneren binnen ruimte en tijd. Dat is wat de oude

de heuvel aan de andere zijde van het dal. Stel je nu voor dat het denken in jou nog niet tot

meester bedoelt met ‘Tao is geen object’. We zullen dus een andere benadering moeten zoeken

ontwikkeling is gekomen. Laat voor dit moment dus al je gedachten, en dus ook al de namen

om deze onpeilbare leegte waaruit de hele schepping voortkomt, enigszins te leren kennen.

voor de dingen die je ziet en hoort, los en ontspan je in het hier en nu. Wat blijft er dan over?

Omdat wij afstammelingen zijn van Tao, de ‘grootvader aller dingen’, zoals de oude meester het
hier noemt, dragen ook wij deze mysterieuze dimensie in ons.

Leerling: Ik heb inmiddels van u geleerd dat ik niets meer een naam of beschrijving kan geven
omdat dit pas mogelijk wordt als het denkvermogen zich in mij heeft ontwikkeld. Ook kan ik

Om een glimp op te vangen van deze universele leegte waarnaar hier wordt verwezen, stel ik

mijzelf in dit geheel niet langer de rol van toeschouwer toekennen, want zonder het denken kan

voor om op zoek te gaan naar deze oorspronkelijke en onpeilbare leegte in onszelf, die een

ik geen enkel onderscheid maken, ook niet tussen mijzelf en de wereld om mij heen. Hier vallen

afspiegeling is van de universele leegte van de Oerbron. Hoewel het dus niet mogelijk is om

subject en object blijkbaar samen. Ik zoek naar een houvast, maar zonder denken kan ik me

deze dimensie te begrijpen met ons denken, is het wel mogelijk om er contact mee te maken,

mentaal nergens meer aan vastgrijpen. Dit roept een leeg en onzeker gevoel in mij op.

door het directe ervaren. Dit kan via meditatie, maar ik wil je helpen om op een andere wijze
een glimp van deze absolute dimensie op te vangen. Om die andere manier vooraf enigszins

Oude man: Goed, geef je over aan deze leegte en aanvaard je positie, die eigenlijk geen

toe te lichten, geef ik je eerst de volgende metafoor. Het oog kan alles zien, behalve zichzelf,

positie meer is. Ontspan je in het ‘hier en nu’ zonder enig houvast. Besef dat er in diepste wezen
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dus geen afgescheiden objecten en personen bestaan, maar dat er slechts één groot levendig

voor je om aan te nemen, omdat het niet met je denken te bevatten is. Laat je gedachten daarom

gebeuren is… Waar ben jij nu?

weer los en ontspan je in de directe ervaring van dit moment. In de helderheid van dit Open
Gewaarzijn, van dit ervaren, wordt elke versluiering in het leven doorzien en wordt de heelheid

Leerling: Ik kan alleen maar zeggen dat er ervaren is, en dat alles ‘is zoals het is’ en dat ik

van het leven ervaren die ik al eerder de ‘Ene Waarheid’ heb genoemd.

onderdeel ben van dat ene grote gebeuren. Eigenlijk kan ik ook deze woorden niet uitspreken,

Zoals we eerder bespraken heeft ieder mens over die Ene Waarheid van ‘dat wat is’, met zijn

omdat deze het product zijn van mijn denken.

denken een weefsel gevlochten van namen, begrippen, oordelen, verhalen, verwachtingen enz…
Daarmee hebben we onze eigen persoonlijke wereld met al zijn tegenstellingen geschapen, die

Oude man: Dat klopt, maar in dit experiment is dat toegestaan, omdat we anders niet kunnen

ik eerder de ‘Versluierde Werkelijkheid’ noemde. Dit zelf gevlochten weefsel belet ons om in

communiceren over het ervaren.

ons dagelijks leven contact te maken met de Ene Waarheid, die in elke situatie aanwezig is en
waarin alles nog zijn oorspronkelijke heelheid bezit. Dit alles is een gevolg van het feit, dat we

Leerling: Mijn gevoel van een ‘los ik-je’ te zijn, is als het ware opgelost in het ervaren van dit

vervreemd zijn geraakt van die ‘heldere staat van ervaren in het moment’, waarvan jij nu een

moment. Ik ervaar me één met alles, en eigenlijk voelt dat nu wel heel bevrijdend en vredig.

glimp hebt opgevangen, dus vervreemd van wat we in diepste wezen zijn.

Toch is er nog steeds een besef van Zijn, maar niet meer van ‘iets’ of ‘iemand’ te zijn.

De Indiërs noemen deze oorspronkelijke staat van de mens Atman, die een afspiegeling is van
Brahman de Goddelijke bron, anderen spreken over het Zelf, maar ik praat graag over het Open

Oude man: Inderdaad, zonder het denken besta je als persoon eigenlijk niet meer, omdat ook

Gewaarzijn, want dat ervaarde je in de staat waarin jij zojuist verkeerde, nietwaar?

je ego of identiteit een constructie van het denken is.
Blijf in het directe ervaren en luister naar mijn woorden zonder dat je ze met je denken probeert

Dat pure Open Gewaarzijn, waarin geen gedachte of oordeel door onze aandacht wordt

te be-grijpen. In de staat waarin je nu verkeert, weerspiegelt het ruimte- en tijdloze Ene Zelf

‘vastgepakt’ en wat daardoor alles in zijn oorspronkelijke heelheid kan aanschouwen, is dus

zich in jou. Dit is het simpelweg ervaren van het leven in dit ene moment, en deze helderheid

de meest natuurlijk staat van de mens. Nogmaals, als gedachten afwezig zijn vertoef je in de

of dit bewustzijn doorstraalt de hele schepping. Je zou bewustzijn de oersubstantie van al

dimensie van heldere leegte die het hele universum doorstraalt en daardoor ook in jou gevonden

het leven kunnen noemen, een soort achtergrond die er altijd al was en waarin alle objecten,

kan worden. Deze dimensie kun je ook nog op een andere manier ervaren.

gedachten, emoties en verhalen als ervaringen verschijnen. Besef dat je nu één bent met die

Ik stel je voor om je ogen weer te sluiten en een paar keer diep adem te halen. Kijk nu naar

meest oorspronkelijke natuur van het bestaan en dat dit ervaren of bewustzijn dus ook jouw

binnen en merk de gedachten op die in je geest opkomen. Richt je aandacht nu op de ruimte

ware natuur is. Toch kun je eigenlijk niet zeggen dat dit ervaren of dit Open Gewaarzijn jouw

tussen twee gedachten… Waar ben jij nu?

ware natuur is, want dan lijkt er weer sprake te zijn van een persoon. Het is juister om te zeggen
dat het Bewustzijn, door jou als levend wezen, zichzelf ervaart. Dit is waarschijnlijk moeilijk

Leerling: … tussen twee gedachten is er werkelijke leegte. Daarin ben ook ik als persoon
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opgelost. Er is werkelijk niets, maar toch is er nog ervaren of dat besef van Zijn, maar zonder

praktijk te brengen. Als de oude meester schrijft: ‘Het dooft zijn licht en wordt één met het stof

enige gedachte of andere inhoud. Ik voel alleen de intense vrede en rust van het Zijn.

van de wereld!’, dan verwijst hij naar het vermogen van de wijze om zijn wijsheid om te zetten
in werelds handelen. Ik stel je voor dat ik hier verder op inga bij het bespreken van het volgende

Oude man: Inderdaad, je bent nu overgebleven als oneindig en eeuwig Bewust-Zijn, waarin

hoofdstuk, genaamd: Tao is onpartijdig.

alle verschijningsvormen slechts ‘als mogelijkheid’ aanwezig zijn. Het Open Gewaarzijn is er

Het is hier inmiddels aarde donker geworden, zullen we naar het dorpsplein teruggaan en daar

nog steeds, maar is zonder gedachte of andere inhoud, en wacht op wat daarin wil verschijnen.

eerst wat eten en drinken voordat we dat nieuwe hoofdstuk gaan bespreken?

Omdat er in deze staat niets, of beter gezegd niet-iets, meer is, behalve het Ene Zijn, ervaar
je nu op een subtiele wijze de ultieme hemelse vrede en harmonie. Dit is de ultieme staat van

Leerling: Dat lijkt me een goed voorstel. De vuurvliegjes hier in de berm zijn prachtig om te

het bestaan waarin alles en iedereen één is geworden met Tao. Deze mysterieuze oneindige

zien, maar geven te weinig licht om een nieuwe tekst te lezen.

leegte is de Levensbron van waaruit alles verschijnt, en omdat deze leegte is gevuld met de
mogelijkheid van alles, is deze letterlijk vol-ledig. Het vertoeven in dat ervaringloze ervaren of
dat Open Gewaarzijn, zal slechts kort duren, want al snel zullen zich weer sensaties, gedachten
of objecten aandienen. Maar je hebt nu ervaren dat achter de wereld van de gedachten objecten
deze tijd- en ruimteloze lege dimensie altijd aanwezig is.
Als de oude meester praat over ‘het ledige vat waaruit je onuitputtelijk schenken kunt,’ verwijst
hij naar deze ultieme leegte als oorzaak van alles, de leegte die ook in jou is , of beter gezegd die
jij in diepste wezen bent.
Hoe vond je dit experiment?

Leerling: Het was heel bijzonder. Door deze ervaring heb ik het gevoel dat ik er enig besef van
begin te krijgen. Toch vraag ik me af wat ik hiermee aan moet in mijn dagelijks leven?

Oude man: De westerse mens richt zich op de bruikbaarheid van alles, ook van dit soort
diepe ervaringen en inzichten. Het is goed dat je dat opmerkt en ik wil je daar graag nog wat
meer over vertellen. De wijze heeft namelijk een manier gevonden om deze diepe inzichten in
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Hemel en Aarde zijn niet humaan;
zij beschouwen de tienduizend dingen
als offerhonden van stro.
En de wijze is niet humaan;
hij beschouwt alle mensen als offerhonden van stro.
Hemel en Aarde zijn als een blaasbalg,
hoewel ledig, nimmer uitgeput;
wanneer hij gebruikt wordt, geeft hij opnieuw meer.
De kracht van woorden vergaat;
daarom is het beter om steeds opnieuw
tot het centrum te keren.
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ritme eindeloos kan worden volgezogen en weer worden leeggeblazen.

Tao is onpartijdig

Zoals jij zojuist hebt ervaren, toen we buiten het dorp zaten, vormt het bestaan in wezen één
heelheid. Verder heb je ingezien dat wij als mensen die oorspronkelijke heelheid fragmenteren
met ons denken. Op deze manier maken we onze persoonlijke werkelijkheid.
Het ego is continu bezig om met het denken grip op dit vermeende bestaan te houden. Het is

Leerling: Toen we zojuist buiten het dorp het gedachte-experiment deden, heb ik een glimp

de natuurlijke aard van het denken om op deze manier met de wereld om te gaan. Als we dit

mogen opvangen van de werkelijke leegte en intense vrede die gepaard gaat met de staat van

zouden kunnen zien als een beperking van het overigens zeer bruikbare denkvermogen, dan

Open Gewaarzijn. Ik vraag me wel af hoe u mijn vraag over de toepasbaarheid van deze ervaring

zou er niet zoveel aan de hand zijn. We zijn echter gaan geloven dat de gefragmenteerde wereld,

wilt koppelen aan de vreemde tekst van dit nieuwe hoofdstuk. Kunt u me dat duidelijk maken?

die ons door ons eigen denken wordt voorgeschoteld, de ware wereld is. Dit heeft tot gevolg dat
we zijn gaan geloven dat wij als persoon tegenover de wereld staan en dat wij ons in het leven

Oude man: We hebben gezien dat de eerste twee-eenheid die uit de Oerbron voortkomt wordt

kunnen toe-eigenen wat ons van pas komt, en kunnen verwerpen waar we liever niets mee te

gevormd door de polariteit van Hemel en Aarde. De Aarde staat voor de fysieke wereld waarin

maken hebben.

we leven tussen geboorte en dood, ook wel het yin-domein genoemd en de Hemel staat voor de
geestelijke dimensie van het bestaan, die soms wordt aangeduid met het domein van de ziel. In

Je hebt zojuist ingezien dat dit ‘geloof’ gebaseerd is op een fundamenteel misverstand en dat we

dit laatste domein, dat gedomineerd wordt door de yang-energie, vertoeft de mens tussen dood

het leven, wat fundamenteel heel is, niet naar eigen believen kunnen opdelen. Het leven straft

en nieuwe geboorte. Yin is de naar binnen gerichte aardse energie en yang is de naar buiten

ons steeds af want het heeft geen boodschap aan ons misverstand. Het leven is in zijn volheid

gerichte geestelijke energie. Dit zijn de twee kosmische oerpolen waartussen het Grote Leven

slechts ‘dat wat het is’ en zal zijn natuurlijke weg volgen, of ons dat nu aanstaat of niet. Door

van de mens en dat van elke andere levensvorm zich afspeelt.

dit fundamentele misverstand ‘zondigen’ wij dus onbewust tegen de heelheid en de natuurlijke
stroom van het leven. Zo raken we door de zelfgeschapen tegenstellingen verstrikt in conflicten,

Het ons bekende Kleine Leven in de stoffelijke yin-wereld, vormt dus de ene helft van het

zorgen en lijden, die in wezen niet bestaan.

cyclische proces van het Grote Leven, terwijl de weg van dood naar nieuwe geboorte door
het niet stoffelijke yang-domein de cirkel compleet maakt. Hemel en aarde, oftewel het yang-

Leerling: Kun je nu zeggen dat de wijze dit misverstand heeft ingezien, omdat hij weet dat het

domein en het yin-domein vormen samen de hele schepping, in zijn zichtbare en niet zichtbare

leven fundamenteel heel is?

gedaante. Beide energieën wisselen elkaar af in een ritmische beweging zonder einde. De twee
energievelden zijn ontsproten uit de onnoembare Oerbron. De oude meester gebruikt voor het

Oude man: Inderdaad, hij ziet in dat het leven één, en dus onpartijdig is. Met andere woorden,

spel tussen yin en yang in dit hoofdstukje het beeld van een blaasbalg, die in een natuurlijk

dat het leven zich niet stoort aan onze voorkeur en afkeer. De wijze heeft een uitweg gevonden
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uit de spanningen en conflicten die de door onszelf geschapen wereld met zijn tegenstellingen

Leerling: Ik denk dat ik nu enigszins begin te begrijpen wat wordt bedoeld met de zinnen:

onvermijdelijk met zich meebrengt. Volgens mij heb ook jij vanavond de ontdekking gedaan

‘Hemel en Aarde zijn niet humaan’, en ‘De wijze is niet humaan’. Maar misschien wilt u mij

dat het niet wijs is om je geheel over te leveren aan de wereld die ons door het denken

ook nog uitleggen wat ik moet verstaan onder de woorden: ‘Hij beschouwt alle mensen als

wordt gepresenteerd. Je hebt kennis gemaakt met jouw vermogen tot Open Gewaarzijn, dat

offerhonden van stro’.

onlosmakelijk verbonden is met de oorspronkelijke heelheid, of de Ene Waarheid, van elke
situatie. Dat houdt in dat je een conflict, probleem of spanning in jezelf of met de wereld

Oude man: Hier gebruikt de oude meester een beeldspraak die voortkomt uit een ritueel dat

voortaan kunt zien als een zogenaamde ‘wake-up-call’. Deze wil je namelijk uitnodigen om,

in de oudheid veelvuldig werd uitgevoerd. Bij begrafenissen werden aan de kop van de stoet

vanuit dat oordeelloos Open Gewaarzijn dat je ware natuur is, weer de natuurlijke heelheid van

zorgvuldig gemaakte honden van stro meegedragen. De functie van deze poppen was om kwade

een situatie, gebeurtenis of mens in te zien.

gedachten die tijdens de begrafenis omhoog kwamen, in zich op te nemen. Nadat ze hun functie
hadden vervuld werden deze honden van stro aan het eind van het begrafenisritueel vertrapt

Vanuit de waarneming van deze heelheid kun je vervolgens komen tot een vol-ledig inzicht

en verbrand.

in de situatie. Op dat complete inzicht volgt op natuurlijke wijze, van binnenuit heilzaam
handelen. Als de oude meester in het vorige hoofdstuk zegt: ‘Het verstompt zijn scherpte en

In navolging van Hemel en Aarde zal de wijze het lichaam en het ego van de mens behandelen

ontwart de strikken’, dan verwijst hij naar het Open Gewaarzijn dat in staat is om te komen tot

als offerhonden van stro. Hij is bekend met het Grote Leven van de mens dat zich als een

een vol-ledig inzicht. Een inzicht dat de heelheid van de situatie geen geweld aandoet, doordat

ritmisch en cyclisch proces tussen het domein van de ziel en het stoffelijke domein afspeelt. Hij

het niets uitsluit. Vanuit dit diepe inzicht heeft de wijze vrede gesloten met het leven dat zich

weet dat mensen tijdens het aardse leven door onwetendheid omtrent hun ware natuur kwade

niet stoort aan menselijke begrippen als eerlijkheid en rechtvaardigheid, of aan de grillen van

invloeden in zich opnemen, gelijk de honden van stro in het ritueel. Ook weet hij dat deze

‘dit wil ik wel’ en ‘dat wil ik niet’. Hierop doelt Lau Tse wanneer hij schrijft ‘Hemel en Aarde

invloeden een louterende functie kunnen hebben in het heilige ontwakingsproces van de mens.

zijn niet humaan’. Het Grote Leven is slechts ‘dat wat het is’ en laat zich niet afleiden door klein

Als die functie in het aardse domein is vervuld gaat het wezen van de mens weer over naar het

menselijke grillen.

domein van de ziel, om na een Grote Nacht en geladen met nieuwe zielenkrachten zich weer op
te maken voor een nieuwe Grote Levensdag.

De wijze kent daarom geen sympathie en antipathie; hij heeft zich verzoend met de volheid

De wijze heeft groot eerbied voor het goddelijke of wezenlijke in de mens, dat eeuwig is.

van het leven zoals het zich aandient en benadert elke mens of situatie onpartijdig. Hij doet dat

Hij hecht echter minder waarde aan de aardse schijngestalte van de mens. Wanneer deze

door steeds terug te keren naar zijn natuurlijke staat; het Open Gewaarzijn dat zonder oordeel

schijngestalte, die bestaat uit lichaam en persoonlijkheid, zijn functie heeft vervuld, dan is voor

is. Dit is de houding waar de oude meester op wijst als hij zegt: ‘De kracht van woorden vergaat;

de mens de tijd gekomen om zijn fysieke en ijlere lichamen, als een hond van stro, achter zich

daarom is het beter om steeds opnieuw tot het centrum te keren’.

te laten en zich als goddelijk wezen te laten meevoeren met de stroom van het Grote Leven door
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persoonlijkheid is ‘slechts’ een schijngestalte, een afspiegeling van jouw ware natuur, die één is
met het Ene en een eeuwig leven heeft.

Leerling: Met mijn hoofd begrijp ik uw woorden. Toch bekruipt me een vervelend gevoel als

Jij ervaart jouw persoonlijkheid als werkelijk bestaand en gaat voor deze vermeende identiteit

ik de relatieve waarde van dit zo vertrouwde lichaam tot me door laat dringen.

door het vuur. Je hebt jouw ik-gevoel geheel opgehangen aan deze persoon die jij meent te
zijn. Vanaf dat moment is alles in je leven er op gericht om elke bedreiging van het vermeende

Oude man: Dat is heel begrijpelijk, maar jij bent niet dat lichaam en die persoon die je denkt

zelfstandige ego te pareren, en elke bevestiging van je persoon of ego naar je toe te halen.

te zijn. Durf die waarheid in te zien. Jouw lichaam en jouw gedachten en gevoelens zijn in
wezen ‘slechts’ verschijningsvormen die, net als alle andere verschijningsvormen, spontaan

Voor je gevoel sterf jij wanneer dit lichaam en deze persoon sterft. Maar daar zit nu juist het

ontspruiten uit de Levensbron, de hoogste dimensie van Tao. Dit houdt in dat jouw lichaam,

grote misverstand. Jij bent niet je lichaam, je denken en voelen. Je lichaam, denken en voelen

denken en voelen, net zo on-persoonlijk zijn als een wolk die aan de blauwe lucht verschijnt,

zijn ‘slechts’ instrumenten die jou als Open Gewaarzijn, dus als dat wat jij werkelijk bent, ter

als een taart die onder mijn handen vorm krijgt, of als de boom die hier tegenover ons staat.

beschikking staan om in dit aardse leven ervaringen op te doen. Die ervaringen hebben op hun
beurt weer een grote functie in het natuurlijke transformatieproces, dat vroeg of laat zal leiden

Leerling: Maar hoe komt het dan dat ik heilig geloof dat ik de persoon ben die hier naast u

tot het ‘her-ontdekken’ van jouw ware natuur. Zodra, door een groeiende helderheid, wordt

zit, en die er, naar mijn gevoel, zelfstandig voor heeft gekozen om naar dit bergdorp te komen.

doorzien dat het ego een schijngestalte is, dus in wezen niet bestaat, zal het Zelf of het Open
Gewaarzijn dat eeuwig is, weer in zijn oorspronkelijke heldere vormeloosheid ontwaken. Dat

Oude man: Durf aan dat heilige geloof te twijfelen en op zoek te gaan naar de waarheid. Die

ontwaken vindt plaats in een flits van bewustzijnslicht, waarin het ego als schijngestalte wordt

stellige overtuiging dat jij ‘een persoon’ bent die zelfstandig denkt en handelt, is gebaseerd op

doorzien. Dat grote gebeuren waarin voor jou glashelder wordt dat je nooit afgescheiden bent

een misvatting. Die overtuiging is in jouw vroege jeugd ontstaan. Jouw ware natuur, dus het

geweest van Tao als het Ene, wordt ook wel ‘Zelfrealisatie, ‘verlichting’ of ‘bevrijding’ genoemd.

Open Gewaarzijn dat jij werkelijk bent, heeft zich in het prille begin van jouw aardse leven
per abuis vereenzelvigd met het lichaam, denken en voelen. Dat gebeurde doordat je ouders

Wees gerust, onze toekomstige gesprekken zullen een steeds helderder licht werpen op de

en anderen steeds wezen naar je lichaam en daarbij je naam noemde. Het denken, dat in die

meest wezenlijke vraag in het leven van een mens, namelijk: ‘Wie of wat ben ik werkelijk?’

periode in jou tot ontwikkeling kwam en gretig alles wil onderscheiden, heeft toen aangenomen

Voor dit moment lijkt het me wijs om het hierbij te laten.

dat jij dat lichaam bent. Zo heeft het jonge kind zijn oorspronkelijke openheid en zijn gevoel
van ‘één-zijn met alles’ ingeruild voor een ik-besef dat gekoppeld is aan het lichaam, denken en

Als groet nam de oude man mijn handen in zijn handen en keek me met een liefdevolle blik

voelen. Op deze wijze is in jou de stellige overtuiging ontstaan dat jij een afgescheiden persoon

aan, zonder verder nog iets te zeggen. Met een fijn gevoel in mijn hart verliet ik het dorpsplein.

bent die zelfstandig denkt en handelt, en leeft in een ogenschijnlijk vijandige wereld. Maar deze
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Onsterfelijk is de geest van het dal;
men noemt haar de wonderlijke vrouw;
haar poort, het beginsel van Hemel en Aarde,
geeft voortdurend, misschien sinds eeuwig;
put eruit en ze blijkt onuitputtelijk.
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geestelijke concept, in het domein van de ziel zijn onzichtbare innerlijke natuur of aanleg heeft
ontwikkeld, nadert de tijd om in het aardse domein geboren te worden en zijn stoffelijke vorm
aan de nemen. Elke verschijningsvorm kent dus ook twee momenten van conceptie, elk gevolgd
door een geboorte in een nieuw levensveld. Zo doortrekt elk wezen in zijn Grote Levensweg
afwisselend het onzichtbare domein van de ziel en het zichtbare aardse domein, tot het gehele

Leerling: Ook hier gebruikt Meester Lau weer van die mysterieuze woorden. Wat moet ik

potentieel is getransformeerd tot helderheid of bewustheid. Als de scheppingskracht van de

bijvoorbeeld verstaan onder: ‘De geest van het dal?’

kiem uiteindelijk is uitgewerkt en omgevormd, keert de Godsvonk als pure bewustheid terug
in de moederschoot van de wonderlijke vrouw, zoals de oude meester de Oerbron hier noemt.

Oude man: De oude meester gebruikt in dit hoofdstuk de metafoor van het dal of de vallei.

Dit Grote Gebeuren waaraan ook elk levend wezen onderworpen is, ontspruit dus uit deze geest

Zoals twee bergwanden lijken voort te komen uit de diepte van het dal, zo komt de schepping,

van het dal.

in zijn onzichtbare en zichtbare gedaante, voort uit Tao als Oerbron. Deze vruchtbare bron
baart als de wonderlijke vrouw, of oermoeder, de hele kosmos, bestaande uit Hemel en Aarde.

Leerling: Dit Grote Gebeuren blijft moeilijk te bevatten, maar ik denk dat ik het met mijn

Zoals de zonzijde en de schaduwzijde in het dal niet zonder elkaar kunnen bestaan, zo vormen

hoofd enigszins begrijp. Als er wordt geschreven: ‘Haar poort, het beginsel van Hemel en

Hemel en Aarde de eerste twee-eenheid van de schepping. Deze domeinen zijn de thuisbasis

Aarde, geeft voortdurend, misschien sinds eeuwig’, wordt hier dan verwezen naar het feit dat

van yang en yin, de twee oerenergieën in de kosmos. Om dit alles duidelijk te maken, wil ik bij

het proces van schepping oneindig doorgaat?

jou de tekening in herinnering roepen die ik op onze eerste avond met mijn stok in het zand

Oude man: Inderdaad, de Poort aller mysteriën is als een waterkan waaruit scheppingsenergie

heb gemaakt.

eindeloos wordt uitgeschonken. Het universum dijt op dit moment, ongeveer 13,5 miljard jaar
Bedenk dat de kiem of het concept van elke verschijningsvorm om ons heen, bij de geestelijke

na haar geboorte, nog steeds uit. Dit immense proces bezit een oneindige kracht, waarvan ook

conceptie uit de Poort aller mysteriën verscheen in het domein van de ziel. Deze Godsvonk

wij, tijdens onze Grote Levensweg door de twee domeinen, getuige mogen zijn en waardoor wij

ontstond toen de scheppingskracht of yang-energie bij een eerste aanraking met de yin-energie

en al het leven wordt gedragen.

uit zijn Goddelijke rust in de moederschoot werd wakker geroepen. Bij deze eerste aanraking
is de kiem van de verschijningsvorm geladen met een innerlijk potentieel en daarmee werd de

Leerling: Hoe kan ik die kracht van de ‘geest van het dal’ in mijn dagelijkse leven herkennen?

kiem, als geestelijke concept geactiveerd.

Oude man: De geest van het dal ademt zijn geestkracht in een oneindige stroom uit, en die
Elk levensproces beweegt zich eigenlijk tussen twee stadia. Nadat de geactiveerde kiem, of het

kracht herkennen wij als inspiratie waaruit al het nieuwe voortkomt. Maar denk bijvoorbeeld
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ook aan de permanente vernieuwing van de cellen en organen van je lichaam, aan de explosieve

die door het denken wordt gedomineerd. De onzichtbare werkelijkheid kan zich echter wel

groei van de vegetatie in het regenwoud, aan de bijna eindeloze diversiteit aan flora en fauna

via de intuïtie aan ons openbaren. Lao Tse wil ons in dit hoofdstuk duidelijk maken dat wij

op aarde, aan het spontaan verschijnen van een oneindige stroom gedachten in je hoofd. Denk

onderdeel zijn van het Grote Gebeuren en dat de geest van het dal, wat eigenlijk hetzelfde is als

ook aan de eindeloze scheppingen op het sociale gebied, zoals de kracht waarmee op spontane

de universele intelligentie, als een continue golf van scheppingsenergie door de hele universum

wijze relaties worden aangegaan en allerlei groepen, organisaties en samenlevingen worden

trekt en dus ook door ons heen werkt.

gevormd. En vergeet de menselijke scheppingen in onze eigen leefomgeving niet. Kijk hier eens
om je heen en zie de huizen, de straten, de tafels op het terras daar en de bank waarop wij

Leerling: Maar als ik een taart wil bakken dan ben ik toch degene die dat besluit neemt?

zitten. Loop eens in gedachten door een winkelstraat van een grote stad en realiseer je dat
alles wat je in de etalages ziet, ooit als concept ontsproten is uit de geest van het dal en een

Oude man: Goed, laten we het voorbeeld van de taart eens nader bekijken. Er was een

scheppingsproces door het geestelijke en stoffelijke domein heeft doorgemaakt.

moment dat dit idee van de taart nog niet in jouw hoofd was opgekomen, nietwaar? Heb jij
er de hand in gehad om dat idee in jouw hoofd te laten verschijnen? Of was het er plotseling,

Leerling: Bij alle natuurlijke dingen die u noemde lijkt het me dat die gewoon ontstaan zijn

zoals duizenden andere, zowel bruikbare als onbruikbare gedachten, die je per dag spontaan

uit het zaadje dat op de grond valt, of uit de gemeenschap tussen een mannetje en een vrouwtje.

toevallen? Wij maken onszelf wijs dat wij zelf iets hebben bedacht. Onderzoek dat eens goed

Ik vind het moeilijker om voor te stellen dat het grote scheppingsproces iets te maken heeft met

door te observeren wat er in je geest gebeurt. Vaak wordt het spontane proces van inspiratie,

dingen die ik als mens heb bedacht en gemaakt. Ik ben toch degene die mijn baan heeft gekozen

wat je zou kunnen zien als een indaling van geestkracht, aangetrokken door een innerlijke

of de relatie met mijn vrouw ben aangegaan?

vraag, een probleem of een verlangen.

Oude man: Dat lijkt misschien allemaal zo, maar is dat ook echt waar? Vergeet niet dat ons

Deze vraag, dat probleem of dat verlangen is geladen met de ontvankelijke en passieve yin-

waarnemingsvermogen zich beperkt tot de zichtbare en tastbare werkelijkheid in dit aardse

energie. En deze yin-energie trekt uit de Grote Natuur op een spontane wijze passende yang-

domein. Het feit dat we de onzichtbare werkingen in de Grote Natuur niet kunnen zien wil nog

energie, in de vorm van een oplossing of concept, aan. Yin zoekt naar yang om weer in balans

niet zeggen dat ze niet bestaan. Vind je het niet opmerkelijk dat de huidige wetenschap, die zo

te kunnen komen. Dit gebeurt op een zelfde wijze als waarop de pool van een magneet zijn

ver gevorderd lijkt te zijn, geen enkele verklaring heeft voor het spontane ontstaan van nieuw

tegenpool aantrekt. Dat is wat zich feitelijk voltrekt als we zoeken naar een antwoord of een

leven?

oplossing. Maar door ons beperkte waarnemingsvermogen en door ons heilige geloof in de
antwoorden die ons beperkte denken ons voorschotelt, kunnen wij dat meestal niet zo zien.

De oude meester wil ons erop wijzen dat de onzichtbare werkelijkheid niet met het denken

Als je eenmaal de wezenlijke werking van het leven doorgrondt, dan is het leven eigenlijk heel

begrepen kan worden, en dus ook niet door de huidige wetenschap gekend kan worden, omdat

eenvoudig, en dan vraag je jezelf af waarom je dat niet veel eerder hebt ingezien.
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Leerling: Maar als ik geen grip heb op wat er in mijn menselijke geest opkomt, waarom

en oprecht is gesteld. Dat wil zeggen dat er dus op geen enkele wijze een verwachting aan

besluit de oude meester dit hoofdstuk dan met de oproep: ‘Put eruit en ze blijkt onuitputtelijk?’

gekoppeld mag zijn, niet over hoe het antwoord moet luiden en ook niet wanneer het antwoord

Hoe zou ik dan actief contact kunnen maken met deze onuitputtelijke bron van geestkracht?

moet komen. Als zo’n open vraag wordt gedacht, of nog beter, wordt uitgesproken, dan zal deze
in de kosmos yang-energie of geestkracht aantrekken in de vorm van een passend antwoord.

Oude man: Ons gewone ik-bewustzijn, of ego, dat is ingekapseld doordat het zich heeft

Dit hoort allemaal bij het evenwichtzoekende spel tussen yin en yang.

vereenzelvigd met alle lichamelijke gewaarwordingen, gedachten en emoties, is afgesneden van

Dit houdt echter wel in dat je geduldig moet wachten, en met je hart subtiel moet luisteren of

de Oerbron. Zolang onze persoonlijkheid, of ego, gelooft dat hij tegenover (en dus los van) de

de stem van de geest van het dal tot je wil spreken. Die stem zul je herkennen als een inval of

wereld staat, zijn we aangewezen op ons kleine ik-bewustzijn en zullen we onze problemen op

inspiratie, maar kan ook een subtiel gevoel zijn dat in een bepaalde richting wijst.

eigen kracht moeten oplossen door middel van ons denken. Dat geloof in de autonomie van de
persoon kan heel sterk zijn, en ons steeds verder vervreemden van de Oerbron van het leven.

Leerling: Ik heb u eerder gezegd dat ik in het onderwijs werk. Heel soms als ik een college geef,
heb ik het gevoel dat ik boven mijzelf wordt uitgetild, dat het spreken volstrekt moeiteloos gaat,

Toch zal er bij ieder mens, in dit of in een volgend leven, een moment komen dat het water tot

dat mijn denken daar slechts zijdelings bij betrokken is en dat ik alle besef van tijd verlies. Ook

aan de lippen stijgt. Dan is de kans groot dat het besef doorbreekt, dat hij of zij het niet langer

aan de kant van mijn gehoor gebeurt dan iets bijzonders. De studenten luisteren ademloos en

op eigen kracht redt. Dat moment zou je het eerste ontwaken kunnen noemen. In feite houdt

de boodschap is precies in de roos en als ik dan klaar ben, komt er soms zelfs spontaan applaus.

dat in dat het hart als ons bewustzijnscentrum, zich langzaam opent, zodat de levensenergie

Een ander voorbeeld waar ik aan moet denken heeft te maken met een dansvoorstelling die ik

uit de Oerbron op spontane wijze begint binnen te sijpelen. Daar komt bij dat door het hart te

enkele maanden geleden met mijn vrouw bezocht. Ook dat was iets heel bijzonders. Bijna twee

openen, de dominante werking van het hoofd naar de achtergrond wordt verschoven. Het zich

uur lang werd de toeschouwer opgenomen in een betoverend schouwspel van beweging, kleur

openende hart zal de mens stap voor stap bewust maken van de wezenlijke werking van de

en muziek. Alles klopte en toen de muziek ophield leek het alsof ik ontwaakte uit een droom. In

Grote Natuur en van de kracht van de liefde die alles weer heel maakt.

die gevallen was waarschijnlijk sprake van de inspiratie waar u op doelt.

Met dat eerste ontwaken wordt de mens een zoeker op het spirituele pad en zal hij langzaam
een nieuw en subtieler levensveld ontdekken. In die nieuwe situatie is het dus wel mogelijk om

Oude man: Inderdaad, op zo’n moment stond jij als spreker, net als de dansgroep, in open

contact te maken met de grote scheppingsbron. Wanneer het leven je bijvoorbeeld voor een

verbinding met de Scheppingsbron en werd het optreden niet door het denken, maar door

belangrijke keuze stelt, dan kun je een vraag daarover voorleggen aan Tao als Oerbron en je

de adem van de geest aangespoord. Denk aan de verticale stippellijn midden in de tekening

vervolgens openstellen voor een boodschap of antwoord uit deze Scheppingsbron.

die ik tijdens ons eerste gesprek in het zand tekende. Je krijgt er niet echt zicht op, maar de
ervaring is onmiskenbaar. Om dit te laten gebeuren moet de yin-houding worden aangenomen.

Zoals ik al eerder zei, is een vraag met ontvankelijke yin-energie geladen mits deze heel open

Dat wil zeggen dat het ego met zijn stroman, ‘het denken’, een grote stap terug moeten doen
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voor de nacht.

nederigheid wordt de yang-energie of inspiratie uitgenodigd om onbelemmerd door je heen te
stromen.
Mensen groeien uit tot topartiest of topsporter niet alleen omdat ze talent en doorzettingsvermogen
hebben en noeste arbeid verrichten, maar vooral omdat ze op een natuurlijke wijze gebruik
kunnen maken van de universele energie. Op het moment dat het erop aan komt kunnen ze
zich openen voor, of overgeven aan, de energie van de Grote Natuur die door hen heen wil
stromen. En als dan de topprestatie wordt geleverd dan zullen ze zeggen dat alles klopte en het
eigenlijk zonder echte inspanning werd volbracht. Ook de toeschouwer zal dat moment van één
met de Grote Stroom herkennen en het als een magisch moment ervaren.
Ook de wijze kent dat proces en kan vanuit zijn geopende hart als levenscentrum in de
natuurlijke stroom van het leven staan. Omdat zijn open hart in directe verbinding staat met
de Poort aller mysteriën, kan hij putten uit deze onuitputtelijke bron. Langs deze weg zal de
geest van het dal, de wijsheid, de liefde en de wil van God zich uitstorten in zijn hart. Vanuit zijn
open hart heeft hij gevoel voor het leven dat in een continu proces zoekt naar een dynamische
balans en harmonie. De wijze kan vanuit een Open Gewaarzijn zien wat zich in elke situatie of
in elke mens wil uitdrukken en wat voor een herstel van het dynamische evenwicht nodig is.
Vanuit dat diepe inzicht zal hij vervolgens in de situatie zeggen wat er gezegd moet worden, of
doen wat er gedaan moet worden. Hij doet dit alles door het kanaliseren van inspiratie, ofwel
de adem van de geest.

Leerling: Na uw uitleg is me duidelijk geworden wat de oude meester hier wil zeggen.
Oude man: Heel mooi, laten we ons gesprek dan hiermee afsluiten en ons gaan opmaken
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De Hemel is blijvend en de Aarde duurzaam;
ze zijn blijvend en duurzaam,
omdat ze niet voor zich bestaan.
Daarom kunnen ze voor lange tijd bestaan.
Zo ook plaatst de wijze zich achter,
maar blijft toch op de voorgrond;
hij verwijdert zich, maar blijft toch aanwezig.
Is het niet omdat hij geen eigenbelang koestert,
dat aan zijn belangen wordt voldaan?
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lichaam is opgebouwd. Probeer je voor te stellen waaruit het brood, dat je tijdens de lunch van
deze middag tot je nam, is opgebouwd. Het graan waaruit het voortkwam is gevoed door de
stoffen uit de aarde. Deze stoffen zijn ooit in de aarde achtergelaten door andere organismen,
nadat zij daaruit de voedingsstoffen hadden verteerd. Over enkele dagen zal ook jij de afvalresten
van het brood weer aan de aarde hebben teruggegeven. Bedenk hoeveel maal deze moleculen

Leerling: Wat bedoeld de oude meester met de eerste zin van dit hoofdstuk waar hij zegt: ‘De

al deze cirkelgang hebben gemaakt. Zo staat niets op zichzelf, maar is alles onderdeel van de

Hemel is blijvend en de Aarde is duurzaam, omdat ze niet voor zichzelf bestaan?’

eeuwige stroom van het leven.

Oude man: Hij wil ons hiermee duidelijk maken dat slechts het hoogste, dat wil zeggen de

Zoals de yin-energie, in de vorm van de materiële elementen van de aarde, in een permanente

Grote Natuur, er is omwille van zichzelf. Dat houdt in dat de Hemel en de Aarde, ofwel het

stroom door al het leven heen trekt, zo geldt dat ook voor de yang-energie, als immateriële

domein van de ziel en het stoffelijke domein, als eerste polariteit binnen de Grote Natuur

bestanddelen van het domein van de ziel. Wees je eens bewust van de eindeloze gedachtestroom

ondergeschikt zijn aan deze Ene Heelheid. En omdat Hemel en Aarde zich onderschikken aan

die vanuit dit domein in jouw geest wordt uitgestort. Realiseer je dat jij de gedachten die

Tao als het Allerhoogste, kunnen ze door hun in- en uitademing alle hoeken van het universum

jou aanspreken er als het ware met je geest uitpakt, en deze in je hoofd verder vormgeeft en

blijvend voorzien van hun levensadem. Aldus doortrekt het grote pulseren van de yang- en yin-

vervolgens realiseert in de stoffelijke wereld.

energie de hele schepping. Dit is de Grote Stroom waaraan alle leven onderworpen is.
Deze scheppingsprocessen nemen nagenoeg heel je leven in beslag. Ik nodig je uit om stil te

Leerling: Kunt u mij helpen om dat abstracte concept van de Grote Stroom beter te begrijpen?

staan bij de wijze waarop deze stroom, in een permanente beweging, door jou heen werkt. En
kijk nu eens om je heen, elk object dat door een mens is gemaakt, heeft deze scheppingsweg

Oude man: Je kunt hier een vergelijking maken met jouw ademhaling. Door de in- en

afgelegd die ooit begonnen is met een uitademing van de Hemel.

uitademing van jouw longen wordt elke cel en elk orgaan in jouw lichaam in een continu proces

Dit alles geldt niet alleen voor de scheppingen van de mens, maar ook voor alles wat buiten de

voorzien van levenbrengende energie. Jouw longen kunnen dat slechts blijvend doen, doordat

menselijke geest om, direct door de natuur is voortgebracht. Alles is één permanente stroom

ze zich onderschikken aan het grote geheel van jouw organisme.

van schepping en weer uiteenvallen, van inademing, die vroeg of laat wordt gevolgd door
uitademing en weer opnieuw inademing. Kun je nu enig gevoel krijgen van dat grote pulseren

Bedenk verder dat elke molecuul zuurstof die jij nu inademt, in de honderden miljoenen

van de yang- en yin-energie dat het hele universum doortrekt?

jaren die achter ons liggen al door ontelbare organismen opgenomen is geweest en weer is
uitgeademd. En dat geldt niet alleen voor de lucht, maar ook voor de stoffen waaruit jouw

Leerling: Inderdaad, nu wordt het enigszins concreet voor me. Ik zie in dat eigenlijk niets in dit
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leven buiten dit grote proces staat. Ook Heraclitus, de natuurfilosoof uit het oude Griekenland

Oude man: Op het eerste gezicht is dat inderdaad zijn boodschap, maar daar zit een diepere

en tijdgenoot van Lau Tse, had blijkbaar dezelfde ontdekking gedaan toen hij schreef: ‘Panta

betekenis onder en die heeft te maken met ons gesprek van zojuist. Het is niet zo dat hij

Rhei’, ‘alles stroomt’. Dit houdt in dat het de aard van het leven is dat alles continu verandert.

simpelweg zegt: ‘Wees niet egoïstisch, want daar dien je jezelf niet mee’. Waar hij eigenlijk op
wil wijzen, is dat er in wezen geen eigen belang bestaat. Wij zijn een druppel water in de Grote

Oude man: Dat heb je juist gezien. En hier zit voor de mens nu het grote probleem. De mens

Stroom van het leven. En zoals een druppel zich onderwerpt aan de gang van de rivier, zo is het

is, vanuit zijn persoonlijkheid, van nature gehecht aan stabiliteit en zekerheid. En precies dat

de natuurlijke plaats van de mens om zich ondergeschikt te maken aan de Grote Natuur, die

is wat het leven, door haar natuurlijke aard, de mens nimmer kan bieden. Het gevolg is dat de

nooit stil staat. ‘Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde’, zegt Jezus tegen zijn hemelse Vader.

mens, vanuit onwetendheid en tegen de natuurlijke stroom in, alles in het leven probeert vast
te houden.

En dit is het probleem van de mens, want tot deze grote overgave zijn wij blijkbaar niet in staat.

Uiteraard laat het leven dat niet toe, met als gevolg dat de mens continu in een strijd verwikkeld

Als de mens wel in staat zou zijn om in alles de natuurlijke orde te verstaan en zich daaraan

is met het bestaan. Het eindresultaat is dat de mens gedwongen wordt om uiteindelijk toch los

zou kunnen onderwerpen, dan zou de mens het Koninkrijk Gods binnentreden dat in hem is,

te laten wat hij vast wil houden, hetgeen onvermijdelijk met veel verdriet en lijden gepaard zal

en in vrede leven.

gaan. De mens zegt dan dat hem is afgenomen wat hem toekomt. De waarheid is echter dat hij
zich, tegen de natuur in, iets heeft toegeëigend wat niet van hem is, maar van het grote leven en

Leerling: Maar wat betekent dit alles voor de manier waarop ik in het leven moet staan?

dus moet worden losgelaten.

Oude man: Ik denk niet, dat het juist is om hier het woord ‘moeten’ te gebruiken. De oude
In hoofdstuk vier maakte Lau Tse ons duidelijk dat Tao ‘niet humaan’ is, zoals hij dat noemde.

meester legt jou namens Tao namelijk niets op, maar wil je bewustmaken van de werking van

Dat wil niet zeggen dat Tao iets tegen de mens heeft, maar wel dat Tao slechts doet wat zijn

het leven. Vanuit dat diepe inzicht wordt het voor jou mogelijk om een heilzaam leven te leiden

natuurlijke aard is, en dat is stromen. Als de mens zich daar niet aan wil of kan onderwerpen,

en harmonie te vinden.

zal lijden het gevolg zijn. En dat is niet omdat de Grote Natuur de mens wil afstraffen, maar in
de pijn en het verdriet nodigt Tao de mens uit om te ontwaken uit de droom van zijn vermeende

Leerling: Ook ik ben een schepping binnen de Grote Natuur. Hoe heeft het dan zo mis kunnen

afgescheidenheid.

gaan dat ik mij buiten het Grote Geheel heb geplaatst? Dat kan toch niet de bedoeling zijn
geweest van Tao als schepper?

Leerling: Ik heb de indruk dat de oude meester ons in dit hoofdstuk er verder op wil wijzen
dat een egocentrische instelling uiteindelijk niet in ons belang is. ‘De eersten zullen de laatsten

Oude man: In de schepping gaat niets mis. Alles gebeurt op een heel natuurlijke wijze en alles

zijn’, zegt hij bijna letterlijk. Begrijp ik dit goed?

is precies goed zoals het gaat. Toen jij als jong kind pas op deze aarde kwam leefde je, weliswaar
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onbewust, in volstrekte harmonie met Tao, of de Ene Waarheid. Je stroomde mee met het leven
dat zich in het hier en nu afspeelde. Als jij je goed voelde, lachte je en als je een buikkrampje
had, huilde je. Als je met een takje speelde en je aandacht viel op een blaadje, dan liet je het
takje los en terwijl je het blaadje oppakte was je het takje al vergeten. Als jong kind was je één
met Tao en was je precies in harmonie met ‘dat wat is’, zonder inmenging van gedachten.
En toen kwam er een moment dat, mede onder stimulerende invloed van je ouders, het ik-besef
in jou tot ontwikkeling kwam. En op dat moment is het grote misverstand ontstaan. Je ging
jezelf ervaren als een zelfstandig persoon ‘hier’, tegenover de wereld ‘daar’, en daarmee was
de goddelijke eenheid verbroken. Vanaf dat moment was je op jezelf aangewezen en moest je
de strijd aangaan met het leven en ontstond lijden. Toch is ook dit proces van vervreemding
en lijden onderdeel van de Grote Stroom en heeft daarin zijn betekenis. In elk lijden van de
mens heeft Tao een uitnodiging gelegd om wakker te worden voor de Ene Waarheid. En dat
bewustzijn, dat inzicht, zal de mens uiteindelijk weer thuis brengen bij Tao. Maar dan zal hij
zich weer bewust zijn van de eenheid, terwijl het jonge kind nog onbewust één was met de Grote
Stroom. Kortom, er is niets misgegaan. Alles heeft zo zijn betekenis in het Grote Gebeuren, ook
als dat vanuit ons kleinmenselijke bewustzijn niet kan worden ingezien.

Leerling: Dit zijn weer mooie woorden om mee af te sluiten. Ik wil u heel erg bedanken.
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De verheven mens is gelijk water.
Water is goed:
het begunstigt de tienduizend dingen
en wedijvert niet met ze;
het verblijft op lage plekken die de mensen verfoeien.
Daarom lijkt het zoveel op Tao.
In zijn wonen, houdt hij van de aarde;
in zijn hart, houdt hij van de ernst,
in zijn verbonden, van menselijkheid,
in zijn woorden, van trouw.
In zijn regeren, houdt hij van orde,
in zijn zaken, van bekwaamheid,
in al zijn handelen, van tijdigheid.
Omdat hij niet wedijvert, is er niets op hem aan te merken.

85

Gesprek over hoofdstuk

Tao Te Tjing, Lau Tse

8

Natuurlijk meesterschap

als zijn bewustzijnscentrum. Het natuurlijke gevolg zal zijn dat het ingekapselde ik-bewustzijn
meer en meer van zijn wikkels zal worden ontdaan en dus wordt bevrijd van zijn mentale ketens.
Als de verbinding tussen het hartgebied van de mens en de Universele Levensbron zich weer
herstelt, dan kan de Universele Intelligentie uit het domein van de ziel weer vrij instromen
in de menselijke ziel. In het handelen en spreken van deze mens zal dan geïnspireerdheid en

Leerling: In het vorige hoofdstuk stelde u het leven voor als de Grote Stroom. Ook nu wordt

wijsheid worden herkend.

weer verwezen naar de gunstige kwaliteiten van water. Wat kan water ons leren?

Leerling: In het eerste deel van dit hoofdstuk staan ook nog de volgende woorden over water:
Oude man: Lau Tse gebruikt veelvuldig de metafoor van het water om daarmee verschillende

‘Het verblijft op lage plekken die de mensen verfoeien.’ Ik begrijp nog niet wat hiermee precies

aspecten van het leven aan ons duidelijk te maken. In dit hoofdstuk wil hij ons erop attenderen

wordt bedoeld. Kunt u mij daar iets over zeggen?

dat alles in het leven onderworpen is aan Tao en daardoor zijn natuurlijke verloop heeft. Als
je dat natuurlijke verloop van levensprocessen kunt verstaan en daarop een passende respons

Oude man: Eigenlijk verwijst de oude meester hiermee naar het spanningsveld waar ik

kunt geven, zou je kunnen spreken van Natuurlijk meesterschap. Het is voor de meeste mensen

zojuist over sprak. De ik-bewuste mens spant zich in om zich in het leven te handhaven, vaak

heel moeilijk om de innerlijke drang om het leven naar eigen hand te zetten, te laten varen en

tegen de stroom van de Grote Natuur in. Hij ervaart de wereld als min of meer vijandig en

zich te richten op de natuurlijke orde der dingen.

zal daarom constant op z’n hoede zijn. Daarom hecht hij grote waarde aan het verwerven van
een respectabel imago en materiële welvaart, waarmee hij zich gunstig kan onderscheiden ten

Doordat de mens de open verbinding met Tao of de Grote Natuur is verloren, is hij verdwaald

opzichte van zijn omgeving. Door zich zo goed mogelijk voor te doen en een zo hoog mogelijke

geraakt en is hij, vanuit een behoefte aan houvast, met zijn denken een eigen wereld gaan

positie in te nemen, denkt de mens dat hij problemen met zijn omgeving kan voorkomen.

scheppen. Met elke persoonlijke overtuiging, verwachting of norm kapselt hij zichzelf verder
in en raakt zo meer en meer vervreemd van Tao. Vervolgens is hij zijn persoonlijke wereld

Water doet van nature eigenlijk precies het tegenovergestelde. Het heeft juist de innerlijke

gaan aanzien voor de Ene Waarheid. Door dit grote misverstand komt hij steeds opnieuw in

neiging om de laagste plekken op te zoeken en zich volledig aan te passen aan zijn ondergrond.

de problemen, omdat hij de natuurlijke orde der dingen negeert. Met elke spanning, conflict,

Water is flexibel en beweeglijk en stribbelt niet tegen. Op die wijze kan het water zijn natuurlijke

verwarring of angst, wil de Grote Natuur de mens duidelijk maken dat hij vervreemd is geraakt

loop volgen en is zo in harmonie met zijn omgeving. Door ons te wijzen op het gedrag van

van Tao en hem uitnodigen om zich weer te richten op de Weg van de Waarheid.

water wil Lau Tse ons uitnodigen om terug te keren naar bescheidenheid en te kiezen voor een
eenvoudig leven. In dat leven is het niet het ik, of het ego, dat met alles wedijvert, maar is het

De mate waarin de mens gehoor geeft aan deze uitnodiging bepaalt het opengaan van het hart

de natuurlijke orde der dingen die ons spreken en handelen bepaalt. Dit is leven naar de Ene
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Oude man: Je kunt deze punten zien als de bakens waarop de wijze zich in het leven op richt.
De oude meester nodigt elk mens uit om, net als hij, ‘Natuurlijk meesterschap’ te ontwikkelen.

Leerling: Wat wordt bedoeld met de woorden: ‘In zijn wonen, houdt hij van de aarde?’

Als de wijze zich onder de mensen begeeft, zal hij zich vanuit een bescheiden positie en met een
liefdevolle vriendelijkheid met hen verbonden voelen. Hij zal de menselijke maat niet uit het

Oude man: Hiermee wijst de meester erop dat de ontwaakte mens woont in de concrete

oog verliezen en bevorderen wat heilzaam is voor de mensen om hem heen. Dat wordt bedoeld

waarheid van het hier en nu. De wijze beseft dat er niets anders bestaat dan slechts dit moment.

met de woorden: ‘In zijn verbonden, houdt hij van menselijkheid.’ Door deze beminnelijke

Elke ontsnapping uit het hier en nu zou inhouden dat hij het concrete leven dat hij direct kan

houding en zijn natuurlijke wijsheid willen mensen graag in zijn nabijheid verkeren en zullen

ervaren, inruilt voor een abstracte wereld in zijn hoofd. Daarom houdt hij er geen ideaalbeelden

bij hem aankloppen om raad. Hij zal dan zijn natuurlijke respons geven op hun vragen en uit

op na. Hij houdt zich dus niet bezig met fantasieën over hoe hijzelf, hoe iemand anders, of hoe

zijn woorden wordt duidelijk dat hij van trouw houdt, trouw aan ‘dat wat is’. Hij zal zeggen wat

een situatie ‘zou moeten zijn’. Hij weet namelijk dat hij zich met zo’n oordeel zal vervreemden

hij ziet en er geen doekjes om winden, doch hij is niet hard. Met deze helderheid vanuit de Ene

van de Ene Waarheid waarin alles simpelweg ‘is wat het is’. Er bestaan voor hem geen groenere

Waarheid bevordert hij het eigen inzicht van de mensen.

weiden aan de andere kant van de heuvel of duistere nachten die hij moet mijden.
‘In zijn regeren, houdt hij van de orde’, met andere woorden; hij begeleidt mensen bij het
En dan de volgende zinsnede: ‘In zijn hart, houdt hij van de ernst.’ De wijze volgt niet zijn

ontmaskeren van niet-heilzame patronen in hun denken en gedrag, en maakt hen bewust van

eigen belang, maar schikt zich ook niet naar de ander. In beide gevallen zou hij zich namelijk

het natuurlijke verloop van levensprocessen en de natuurlijke orde der dingen. Hij zal hen

gevangen zetten in de dualiteit, die onvermijdelijk lijden tot gevolg zal hebben. Doordat hij in

voorhouden dat alles wat zijn innerlijke natuur volgt ‘precies goed is zoals het is’. Hij grijpt

alle ernst dienstbaar is aan het leven als geheel, dus aan de Ene Waarheid, blijft hij buiten elke

alleen in om de harmonie en het evenwicht te helpen herstellen. Maar als de waarheidsstroom

dualiteit. Hij schikt zich slechts naar de Grote Stroom waarin alle bewegingen samenkomen.

vanuit de wijze door de ander niet of nog niet kan worden begrepen, dan zal hij zich niet laten

Op deze wijze verzoent hij zich volledig met de heelheid van het bestaan ‘zoals het is’, zonder

verleiden tot het dialectische spel van de discussie. Hij trekt zich dan terug en schept zo nieuwe

kunstmatige opsmuk. Hij heeft de tweeheid of dualiteit overwonnen en is één met de Grote

ruimte voor natuurlijke orde.

Natuur. Binnen deze eenvoud vindt hij een diepe innerlijke vrede, omdat echte vrede voortkomt
uit de kracht van de berustende aanvaarding van alles ‘wat is’.

‘In zijn zaken, houdt hij van bekwaamheid’. Met deze zin wijst Meester Lau erop dat de wijze
zich geheel en al verbindt met wat hij doet of zegt. Het ligt niet in zijn natuur om dingen half te

Leerling: Dit hoofdstuk bevat eigenlijk een heel rijtje met dingen waar de wijze blijkbaar van

doen of niet af te maken. Hij doet dit omdat hij zich bewust is van het feit dat alles wat onaf is,

houdt. Lau Tse praat over menselijkheid, trouw, tijdigheid enzovoorts. Kunt u deze andere

onrust in hem zal achterlaten. Door de dingen goed te doen en af te maken, kan hij steeds weer

punten ook nog wat nader toelichten?

terugkeren naar zijn innerlijke centrum waar vrede en harmonie heersen.
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Tot slot heeft de wijze een goed gevoel ontwikkeld voor waar een situatie op dat moment om

ego-wil zul je de stem van de Ene Waarheid nooit horen, dus sta er echt voor open. Ga bij jezelf

vraagt. Door veelvuldig de bewegingen van water gade te slaan, heeft hij namelijk ontdekt dat

na of je kunt voelen dat elk antwoord wat zich kan laten horen ook werkelijk goed is.

alles zijn eigen tijd heeft. Ook het weer laat hem elke dag zien hoe levendig de uitwisseling

Dus ik stel jou nogmaals de vraag: ‘Alles overziende, wat staat jou nu eigenlijk te doen?’

is tussen yin en yang; hoe ze elkaar oproepen en steeds weer zoeken naar een dynamisch
evenwicht. Dit inzicht in het natuurlijke verloop van processen ontwikkelde in hem een goed

Leerling: Diep van binnen weet ik dat de volheid van de situatie van dit moment er om vraagt

gevoel van tijdigheid. ‘In al zijn handelen, houdt hij van tijdigheid’, met andere woorden, hij zal

om nu af te ronden. Maar mijn ego heeft de neiging om de situatie te forceren. Volgens mij

zijn handelen en spreken afstemmen op het natuurlijke verloop van de gebeurtenissen en waar

houdt Natuurlijk meesterschap in dat niet het ego vanuit zijn kleine eigen belang, maar het

de situatie dan om vraagt.

Open Gewaarzijn dat zich laat leiden door de volle Waarheid de verantwoordelijkheid neemt
voor wat er gedaan moet worden. Dat is leven in overeenstemming met de natuurlijke orde der

Leerling: Als ik mij nu probeer af te stemmen op de situatie van dit moment, dan ervaar

dingen, en dat geeft blijvende vrede.

ik een klein innerlijk conflict. Aan de ene kant ben ik moe en denk ik dat het goed is om ons
gesprek morgen voort te zetten. Maar daar staat tegenover dat ik heel nieuwsgierig ben naar

Oude man: Inderdaad. De nog niet ontwaakte mens vindt tijdelijk evenwicht en geluk door

uw woorden over hoofdstuk 9: ‘Bewaar het evenwicht’ en zou ik nog graag bij u willen blijven

geld en dingen te verwerven en het leven naar zijn hand te zetten. Maar de veranderingen

en verder willen praten. Hoe kom ik uit dit conflict?

die eigen zijn aan het bestaan, zorgen er voor dat niets, dus ook niet deze vrede of dat geluk,
blijvend is.

Oude man: Allereerst is het van belang dat jij je bewust wordt van de heelheid van de situatie
van dit moment, in al zijn aspecten. Moffel je moeheid niet weg, maar ervaar deze precies

De wijze echter leeft in een permanente balans doordat hij zichzelf heeft verzoend met de

zoals hij is. Probeer je ook in te leven in mijn situatie van dit moment, besef verder dat je

veranderlijkheid en de heelheid van het bestaan. Hij is als water, plaatst zich steeds op de

morgenochtend kunt uitslapen en ervaar ook je gretigheid om het gesprek nu voort te zetten,

achtergrond en streeft geen persoonlijke doelen meer na en is dus één met de stroom. Zo komt

enz. enz. Als je op deze manier de heelheid van de situatie in al zijn aspecten in kaart heb

hij niet in de verleiding om materiële rijkdom te vergaren, situaties te forceren of te wedijveren

gebracht, vraag je dan vervolgens af: ‘Alles overziende, wat staat me nu eigenlijk te doen?’

met anderen.

Op deze manier stem jij je, met een oordeelloos Open Gewaarzijn, af op de volheid van de

Laten we nu ons Natuurlijk meesterschap tonen en ons overgeven aan de vredige rust van de

situatie van dit moment. Wacht nu geduldig op een antwoord. Ga er niet over nadenken, maar

nacht.

luister met je hart naar het antwoord dat zich vanuit de situatie aan jou wil openbaren. In de
volheid van de situatie ligt namelijk het antwoord op deze vraag al besloten. Met een te sterke
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Een kom tot de rand gevuld, kun je niet dragen;
het is beter om op tijd te stoppen.
Blijf een zwaard wetten en het zal zijn scherpte weer verliezen.
Wanneer goud en jade je hal vullen, kun je ze niet langer bewaken.
Eer en rijkdom brengen de trots, die je doet struikelen.
Te stoppen wanneer het werk gedaan is, is de Weg van de Hemel.
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relatie, de groep, de samenleving of de natuur, al gauw een disbalans zal ontstaan.

Leerling: Volgens mij weet iedereen wel dat dit niet gezond is. Hoe komt het dan dat we toch
steeds in deze valkuil stappen?

Leerling: Ik heb de indruk dat de oude meester ons in dit hoofdstuk wil wijzen op de nadelige

Oude man: De nog niet ontwaakte mens heeft het te druk met zichzelf en verdiept zich niet in

gevolgen van overmatigheid. Zie ik dat goed?

de ware aard van het bestaan. Als hij dat wel zou doen dan zou hij inzien dat niet alles om het
ego, maar om een natuurlijke balans draait. Hij kan dit niet inzien omdat hij verblind is door

Oude man: Zo kun je het inderdaad zien. ‘Overdaad schaadt’, zeggen we tegenwoordig, maar

het grote misverstand, waar we al eerder over spraken. Ik bedoel hier de illusie in de geest van

blijkbaar lag dat gevaar ook al op de loer voor de mens uit de tijd van Lau Tse. Het ego heeft nooit

de mens dat we los staan van de Grote Natuur, en dat we vanuit die positie menen dat we ons

genoeg. Maar als we teveel willen, te hebzuchtig zijn, overmatig trots of eerzuchtig zijn, zullen

boven anderen kunnen plaatsen of ons straffeloos alles kunnen toe-eigenen. Door dit grote

we daarvoor de prijs moeten betalen. De boodschap lijkt dus te zijn: ‘Wees niet egoïstisch’.

misverstand is de mens het contact met de Levensbron verloren en staat er dus alleen voor.

Maar of we nu kiezen voor de positie van egoïsme of van altruïsme, in beide gevallen blijven we
gevangen in de dualiteit. Bij egoïsme vergeten we namelijk de ander en bij altruïsme vergeten

Leerling: Maar is er voor de mens een uitweg uit dit grote misverstand?

we onszelf. In beide gevallen wordt de heelheid geweld aangedaan.

Oude man: In de Tao Te Tjing staat deze uitweg centraal. Tao wordt wel vertaald met: ‘Weg
De visie van de wijze wijkt op subtiele wijze af van de manier waarop wij gewend zijn naar

van de Waarheid’. In elk hoofdstuk geeft de oude meester ons aanwijzingen voor deze Weg die

zo’n verschijnsel te kijken. Hij blijft buiten elke dualiteit doordat hij steeds terugkeert naar

leidt naar een leven in harmonie met Tao. De huidige mens gebruikt zijn ego als baken voor een

zijn bewustzijnscentrum als positieloze positie, die alles insluit. Alles draait voor hem om het

‘succesvol’ leven. Zolang mijn persoonlijkheid, met al zijn voorkeuren voor het één en afkeer

natuurlijke evenwicht binnen de eenheid van yin en yang. Hij beschouwt een situatie niet

van het ander, het baken is waarop ik mijn leven richt, zal er niets veranderen. Het leven van de

vanuit een positie, maar vanuit de heelheid. Een te langdurige nadruk op één van de tegendelen

onwetende mens heeft veel weg van het leven van een hamster, die eindeloos in zijn tredmolen

leidt tot een disbalans en is dus niet heilzaam voor het geheel.

draait. We maken ons heel druk, maar zolang we ons nog niet bewust zijn van het misverstand,
komen we geen stap dichter bij echte vrede en echt geluk.

In onze westerse cultuur wordt iedereen van jongs af aan juist geleerd om positie te kiezen,

Onze werkelijke positie is vergelijkbaar met die van een violist in een orkest. Deze musicus

en aangemoedigd om daarbij vooral te kijken naar het eigen nut. Deze sterke nadruk op het

staat niet tegenover het orkest, maar maakt daar onderdeel van uit. Als violist heeft hij slechts

eigenbelang houdt in dat er binnen het geheel waarvan we deel uitmaken, bijvoorbeeld in een

bestaansrecht bij de gratie van het orkest als geheel. Maar ook het tegendeel is waar. Het
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orkest is er bij de gratie van de individuele musici. Ook hier geldt weer dat alles draait om

omwille van onze persoonlijke welvaart op korte termijn. Geen moment lijken we te denken

een natuurlijk evenwicht. Voor het individu houdt dat in dat hij een deel van zijn persoonlijke

aan de wereld die wij zo aan onze kinderen en kleinkinderen nalaten. Onze bedrijven beroven

vrijheid zal moeten prijsgeven en zich ondergeschikt moet maken aan het geheel van het orkest.

hun klant en hun concurrent als ze de kans krijgen. Ze roven de medewerkers leeg om de

Daar staat echter wel tegenover dat hij voldoening kan putten uit het feit dat hij zijn talenten

productiviteit en daarmee de eigen winst verder op te voeren.

kan inzetten voor het geheel, en dat het orkest, als ruil daarvoor, zijn bestaansrecht als musicus

En wij als consument zijn geen haar beter. Wij stellen steeds hogere eisen en willen steeds meer

zal veiligstellen. Hij zal zich gedragen weten door het grote geheel van het orkest, waardoor hij

voor een steeds lagere prijs. De hele economie is door dit alles volstrekt oververhit geraakt. ‘Het

als musicus niet meer alleen staat tegenover een competitieve wereld.

wereldse tot zijn hoogste volmaking gedreven, draagt de eigen vernietiging in zich.’ We zouden
steeds gelukkiger moeten worden, maar het tegendeel is waar. Er werd nooit zoveel aan stress

De wijze is zich er helder van bewust dat hij onderdeel is van de heelheid van de Grote Natuur

geleden en zelfs jonge mensen branden in korte tijd op, relaties tussen mensen verschralen en

en dat daarin alles draait om een dynamische balans. Hij heeft ingezien dat het innemen van

de hoeveelheid echtscheidingen, zelfdodingen en het aantal mensen dat aan depressies lijdt, is

een positie, bijvoorbeeld als persoon met zijn eigenbelang, disbalans binnen het geheel in de

nog nooit zo hoog geweest.

hand werkt. Hij heeft zijn thuis gevonden in zijn hart als bewustzijnscentrum en van daaruit
richt hij zich steeds op dat evenwicht. Vanuit zijn centrum staat hij in contact met het totale

Kijk ook eens naar het macroniveau en zie de grote problemen waar de mensheid op dit moment

energieveld van een situatie of gebeurtenis. En vanuit zijn Open Gewaarzijn, dat opwelt uit zijn

mee worstelt. Er is sprake van een milieucrisis, een sociale crisis, een economische crisis, een

hart, is hij in staat om elke disbalans tussen yin en yang te ervaren. Zijn denken en handelen

grondstoffencrisis, een voedselcrisis, een financiële crisis, een landencrisis enz. Al deze crises

zijn gericht op het herstellen van de dynamisch balans in elke situatie.

zijn het gevolg van het feit dat elk mens, elk bedrijf en elk land zich richt op zijn eigenbelang
op de korte termijn. Deelnemen aan het economisch verkeer heeft in onze tijd veel weg van

Leerling: Lau Tse sluit dit hoofdstuk af met de woorden: ‘Te stoppen wanneer het werk

oorlogvoeren. Zowel op kleine als op grote schaal lijkt alles gericht te zijn op roven voor het

gedaan is, dat is de Weg van de Hemel.’ Volgens mij wil hij hiermee nog eens zeggen: stop op

eigen profijt.

tijd, genoeg is genoeg. Het lijkt mij dat deze boodschap bij de westerse mens van vandaag heel
moeilijk gehoor zal vinden.

Leerling: Bestaat er voor de mensheid een uitweg uit deze opeenstapeling van crises?

Oude man: Inderdaad, er lijkt geen einde te komen aan de hebzucht van de hedendaagse

Oude man: Elke crisis duidt op een disbalans binnen de heelheid. Alles wijst erop dat het hier

mens. Iedereen wil steeds meer en alles moet steeds mooier en sneller. We denken dat we, als

gaat om een fundamenteel verstoord evenwicht tussen het belang van de ik-gerichte mens en

we nog sneller gaan en nog meer vergaren, het ultieme geluk zullen vinden. Alle kaarten worden

dat van het geheel. In China wordt ‘crisis’ aangeduid met wei ji, dat bestaat uit twee karakers.

daarbij gezet op de economie. Intussen roven we de aarde en onze natuurlijke omgeving leeg,

Het eerste betekent groot gevaar, bedreiging en het tweede staat voor nieuwe kans, uitdaging.
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9. Bewaar het evenwicht

Tao Te Tjing, Lau Tse

Vanuit taoïstisch perspectief wil een crisis dus zeggen dat een situatie een gevaarlijk punt heeft

kunnen veroorzaken.’ Dus onderschat jouw invloed op het grote dynamische geheel niet. Wat

bereikt, dat het natuurlijke evenwicht ernstig is verstoord en dat het twee kanten op kan gaan.

binnen het vermogen van de individuele mens ligt, is het volgende:

Lau Tse ziet elke crisis als een uitnodiging van Tao aan de mens om zich bewust te worden

In het vorige hoofdstukje nodigde Lau Tse ons al uit om terug te keren naar bescheidenheid en

van de disbalans in een situatie. Als de mens de uitnodiging verstaat en aanneemt, dan zal

te kiezen voor een eenvoudig leven. Verder is het van belang dat de mens in alles de menselijke

vanuit een nieuw inzicht het natuurlijke evenwicht weer worden hersteld. Als de mens niet

maat terugvindt en zijn tempo aanpast aan Tao. Dit vraagt om een natuurlijke ontspanning, die

op de uitnodiging van Tao ingaat of deze niet begrijpt, is de kans groot dat de situatie verder

sung wordt genoemd. Het is van belang dat de mens weer in balans komt met het natuurlijke

zal verslechteren en het geheel uiteindelijk uiteen zal vallen. Echter ook dit is weer een heel

verloop der dingen. Deze afstemming wordt gunstig beïnvloed door voldoende momenten van

natuurlijk verschijnsel, want ook dan zal de situatie uit zichzelf weer een nieuw evenwicht

rust en stilte in je leven te creëren, maar ook door je regelmatig in een natuurlijke omgeving

zoeken. Maar als de huidige situatie echt stukloopt, dan zal dat voor de mens gepaard gaan met

terug te trekken en je open te stellen voor het spontane leven.

veel pijn en verdriet. Laten we hopen,dat de mens de uitnodiging van Tao tijdig zal verstaan.

Vanuit deze natuurlijke ontspanning is er weer ruimte om te luisteren naar het ritme van het
leven, naar de balans en disbalans tussen yin en yang in elke situatie. Wees je ook bewust van

De twee karakters van ‘wei ji’ (crisis)
staan respectievelijk voor: groot gevaar,
bedreiging en nieuwe kans, uitdaging.

de momenten waarop jij de heelheid van een situatie stukmaakt, doordat je handelt vanuit
louter eigen belang.
Dit alles brengt je in een helderder bewustzijn en dat bevordert je natuurlijke gevoel voor
behoeftigheid (wat in een situatie nodig is), tijdigheid (wanneer er iets nodig is) en matigheid

Leerling: Ik alleen kan de crises in de wereld niet keren, maar wat kan ik als mens doen om

(hoeveel er nodig is). Je zou dit de intuïtie kunnen noemen die je helpt om weer in je

mijn bijdrage te leveren?

bewustzijnscentrum te komen om van daaruit het natuurlijke evenwicht in jezelf en in situaties
te herstellen.

Oude man: Alles zal afhangen van de transformatie van het ik-bewustzijn naar het
heelheidsbewustzijn. Ogenschijnlijk heb je daar als mens niet zoveel invloed op. Het

Leerling: Met deze raadgevingen laat u mij zien dat ik zelf in het grote wereldgebeuren geen

ontwakingsproces van het individu is namelijk een heel spontaan en natuurlijk gebeuren. De

machteloze toeschouwer hoef te zijn. Ik wil u bedanken voor deze bemoedigende woorden.

open verbinding met Tao zal pas ontstaan als de tijd daar rijp voor is. Toch beschrijft Lau Tse in
dit boekje een aantal condities die bevorderend zijn voor het menselijke ontwaken en daarmee

Oude man: Ik stel voor om in de herberg aan de overkant van het plein nog iets te gaan

voor het herstel van het grote evenwicht.

drinken en te klinken op het natuurlijke ontwakingsproces van de mens.

Je kent waarschijnlijk wel het butterfly-effect uit de chaostheorie en de uitspraak die daarbij
hoort: ‘Een vleugelslag van een vlinder in China zou maanden later een tornado in Brazilië
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Leerling: Dat lijkt me een goede afsluiting van een mooie avond en een fijn gesprek.
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Jan Verhaar helpt als spiritueel gids/life-coach mensen die op zoek zijn naar de ware bron van
innerlijke vrede en echt geluk. Hij geeft ‘satsangs’ aan individuen en groepen.
Een satsang is een bijeenkomst waarin gesproken wordt over de ware aard van het leven en de
ware natuur van de mens, waarin hij weer zijn oorspronkelijke vrede en vrijheid ervaart.
Sanskriet: ‘Sat’ is Waarheid en ‘Sanga’ is samenzijn of ontmoeting.
Een satsang is dus letterlijk een ‘Samenzijn in Waarheid’.

Gesprekken over de TAO TE TJING met de oude man
Op dit moment werkt de auteur aan een commentaar op de 81 hoofdstukjes
van de TAO TE TJING van Lao Tse (in 9 boekjes). Dit eerste boekje bevat
in dialoogvorm het commentaar op hoofdstukje 1 tot en met 9.

Als je contact zoekt met Jan Verhaar of meer informatie wilt, ga dan naar de website van:
CHETANA Praktijk voor Praktische Spiritualiteit: www.chetana.net
De boeken, artikelen, oefeningen en meditaties van Jan Verhaar zijn gepubliceerd op:
www.issuu.com/janverhaar-chetana. Na inloggen kunnen deze ook gratis worden gedownload.
Van Jan Verhaar zijn bij Blurb de volgende boeken verschenen: (bestellen via www.blurb.com).
Een gratis PDF-versie van deze boeken is ook te downloaden vanaf de website van Chetana.

De 7 Mystieke Geheimen van TAO

Terugkeer naar de Oerbron
Gesprek over de verheven bestemming van de mens

Door de inwijding in ‘De 7 Mystieke Geheimen van TAO’ die De Oude
Cheng mij gaf, kreeg ik diep inzicht in de natuurlijke aard van het leven en
daarmee in het grote evolutieproces van de menselijke ziel.
De eerste 5 geheimen hebben betrekking op TAO als de Natuurlijke Orde van
Alles. Geheim 6 en 7 gaan over de oude wijze, die leeft in overeenstemming
met TAO en geniet van het geluk en de harmonie in zijn hart.

Dit boekje bevat een dialoog tussen een oude man en een leerling over het
wordingsproces en de verheven bestemming van de mens. De dialoog is
gebaseerd op hoofdstukje 16 van de TAO TE TJING van Lau Tse.

De Weg van het Stille Midden

Lessen van de oude Cheng (spirituele roman)
mijn goede vriend en spirituele gids door China

De Oude Cheng laat je, via een inleiding en 7 Meditatieve Teksten,
kennismaken met De Weg van het Stille Midden. Dit is een open spiritueel
pad voor de westerse mens van deze tijd. Een pad dat je,
via je Hart als jouw ‘Stille Midden’, de weg wijst naar de Oorspronkelijke
Natuurlijkheid van je Zelf en van het Bestaan
en je daarmee brengt naar innerlijke vrede en duurzaam geluk.

Op het station van Ulan Bator, de hoofdstad van Mongolië zag hij hem voor
het eerst, die vreemd uitgedoste, mysterieuze oude man met het innemende
gezicht. De man had zich voorgesteld als Cheng en de wereld zijn woonplaats
genoemd.
In Peking aangekomen, hadden ze besloten om de reis door China gezamenlijk
voort te zetten. De weken daarna had Cheng hem stap voor stap deelgenoot
gemaakt aan de oude wijsheden van het Oosten. Hij had hem geholpen bij de
ontdekking van de hemel, die direct onder zijn voeten was gelegen.
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Gesprekken over de TAO TE TJING van Lau Tse, met de oude man
Boekje 1 -water- (1 - 9)
Zie ook de 8 andere boekjes (in bewerking)
Die avond zag ik de oude man voor het eerst. Hij zat onder de dadelpalm op het dorpsplein. Zijn wat
verwilderde grijze haardos met ruige baard en de jutte zak die naast hem stond, deden vermoeden dat hij niet
uit dit bergdorp kwam en geen geregeld leven leidde.
Hij glimlachte en wees op het boekje in mijn hand. Voor mijn vertrek had ik de Tao Te Tjing, die wordt
toegeschreven aan Lau Tse, bij me gestoken. Ik had deze vijfentwintig eeuwen oude parel van de
wereldliteratuur gekocht, vlak voor mijn treinreis naar China, nu meer dan vijftien jaar geleden. Sindsdien
had ik het vele malen open en weer dichtgeslagen. Chinese filosofie boeide me enorm, maar was soms moeilijk
te doorgronden.
De oude man zag de titel en glimlachte met een blik van herkenning. ‘Dit zijn hele diepzinnige teksten’ zei hij
op zachte toon. Ik vertelde hem, dat de 81 hoofdstukjes van Lau Tse me al jaren fascineren, maar dat ik ook
met veel vragen blijf zitten.
‘De teksten zijn inderdaad niet altijd verstandelijk te begrijpen, maar het gaat ook over het meest wezenlijke’
antwoordde hij. ‘Als je de tijd neemt om de woorden tot je hart te laten spreken, zal het extract van de wijsheid
die erin besloten ligt, geproefd worden.’ Hij keek me op een bijzondere manier aan, alsof we elkaar al een
levenlang kenden. In deze eenvoudig ogende man ging een bijzonder mens schuil, dat was zeker.
‘Wat is jouw vraag over dit eerste hoofdstukje’ wilde hij weten.
‘Ik vraag me al heel lang af, hoe ik dat vreemde begrip Tao eigenlijk moet opvatten, wordt daarmee God
bedoeld?’
‘Stel je er belang in, als ik mijn licht op deze vraag laat schijnen?’ vroeg hij.
‘O, heel graag’, antwoordde ik.
Hij sloot voor enkele ogenblikken zijn ogen en begon toen op een vriendelijke zachte toon te praten. Na een
paar zinnen jubelde mijn hart. Wat een godsgeschenk om in dit afgelegen oord, zo ver van huis, deze wijze
man te ontmoeten. Hij was in staat om de levensvragen, waar ik al zo lang mee rondliep, te verhelderen. Het
was alsof zijn woorden uit een oneindige diepte omhoog borrelden en door mijn hart als waarheid werden
herkent. Na zijn woorden bleef het enige tijd stil tussen ons. Ik was ontroerd en kon nauwelijks mijn tranen
bedwingen.

Er volgden nog vele avonden. Elke avond bespraken 102
we een hoofdstukje, soms zelfs twee.

