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TAO 

Als De Oude Cheng praat over TAO, dan wil hij ons 
wijzen op ‘De Weg van de Grote Natuur’ of simpelweg 

op hoe het leven echt werkt.



Inhoudsopgave

     1. De gang als dorpsplein - 10 -

     2. De geblindeerde trein - 18 -

     3. Ontmoeting met de oude Cheng - 30 -

     4. Het water in de beek heeft geen doel - 36 -

     5. De bergtop van de Meesters - 46 -

     6. De begrenzing van het denken - 60 -

     7. Waarom laat God dit toe? - 86 -

     8. Zolang er water is stroomt de rivier - 98 -

     9. De Grote Natuur - 110 -

     10. Wie of wat Ben ik? - 140 -

     11. Gezondheid en Ziekte - 168 -

     12. Leven en Dood - 180 -

     13. De zeven stenen van Cheng - 210 -

     14. Overgave en Vertrouwen - 258 -

     15. Afscheid - 268 -

     16. Weer thuis - 274 -
     
     
          Meer weten en boeken - 280 -
 
 

- 8 - - 9 -



10

1.
 

D
e 

ga
ng

 a
ls

 d
or

ps
pl

ei
n



1.
De gang als dorpsplein

Het is al weer uren geleden dat we de bocht landinwaarts 
maakten en een laatste blik konden werpen op het Baikalmeer, 
het diepste meer ter wereld en met zijn 600 kilometer omtrek 
een van de grootste zoetwaterbekkens op aarde. 

Dinsdagavond ben ik, na een verblijf van een paar dagen 
in Moskou, vertrokken met de Transsiberië-express, door 
ingewijden de ‘Transsib’ genoemd. De dagen daarna verliepen 
in een traag tempo, en je zou ze, zeker in verhouding tot mijn 
dagelijkse drukte thuis, eindeloos saai kunnen noemen. Dagen 
door ongerepte natuur met bossen en steppen, afgewisseld door 
wat bebouwing. Na de Wolga en het Oeral-gebergte kwamen 
we in het Aziatische deel van Rusland met zijn eindeloze 
wouden van witte berken links en rechts van de spoorbaan. 
Soms kruiste de trein een landweg naar een modderig dorp met 
kleine houten huizen, onverharde wegen met een smerige bus 
en een eenzame fietser. 

Enkele keren per dag stopten we bij een station in een grotere 
stad, Omsk, Celjabinsk, Novosibirsk, Irkutsk. Steeds weer 
dezelfde aanblik: gezette oudere vrouwen met hoofddoekjes 
achter een kistje of tafeltje met zakjes bessen of aardbeien erop. 

De zakjes waren van kranten gevouwen. Ook enkele vervallen 
kiosken naast het stationsgebouw met koopwaar uit het westen, 
maar uit ver vervlogen tijden. De spullen zijn voor de raampjes 
uitgestald; maillots die in te heet water leken te zijn gewassen, 
kitscherig speelgoed en vooral veel trainingsbroeken, dé outfit 
van de mannelijke helft van de Siberische bevolking. 

Vanmorgen zijn we, na een wat langere stop, vertrokken uit 
Irkutsk, ook wel het ‘Parijs van Siberië’ genoemd. Na de grote 
brand van 1879 is de stad weer opgebouwd in de rijke klassiek 
Russische bouwstijl. 

En nu, het is inmiddels al laat in de middag, staan we op het 
punt om te vertrekken uit Ulan-Ude, de laatste stad in Siberië 
vlakbij de grens met Mongolië. Wanneer de trein zich weer 
traag in beweging zet begint opnieuw een even bekend als 
aandoenlijk ritueel. Kinderen, uiteraard in trainingsbroeken, 
die met snotneuzen en een verwachtingvolle blik langs de trein 
mee hollen en hun hand ophouden in de hoop een snoepje of 
een muntstuk toegeworpen te krijgen. De berkenbossen hebben 
inmiddels plaatsgemaakt voor uitgestrekte graslanden.

Ik hang uit één van de raampjes aan het gangpad naast de 
vierpersoons coupés en praat wat met een medereizigster uit 
Australië. Ze heeft samen met de vriendin waarmee ze deze 
treinreis maakt anderhalf jaar in de asrham van Sai Baba in het 
zuiden van India gewoond. De relatie met haar vriend en haar 
appartement in Sidney had ze opgezegd om voor langere tijd 
in de nabijheid van deze hedendaagse goeroe te kunnen leven. 
Voor hem zou ze zelfs haar leven willen geven als hij dat haar 
zou vragen. We praten over de betrekkelijkheid van het begrip 
tijd. Na dagen reizen in oostelijke richting geldt hier officieel 
nog steeds de Moskou-tijd. Dit houdt in dat het om drie uur in 
de middag al begint te schemeren. We komen tot de conclusie 
dat kloktijd een vreemd bedenksel is van de menselijke geest, 
geboren vanuit de behoefte om de natuur te kunnen begrijpen 
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Voor dat laatste schijnt je tweeënveertigste levensjaar een goed 
moment te zijn. 

Naast ons vieren en de twee Sai Baba-volgelingen wordt onze 
wagon bewoond door een jong echtpaar uit Italië, onze naaste 
buren, die op huwelijksreis zijn en de gordijntjes van hun 
coupé knus gesloten houden. Hij komt regelmatig de gang op 
om een sigaretje te roken, maar haar zien we zelden op ons 
gezellige dorpsplein van tachtig centimeter breed. Italiaanse 
passie is groot, ook ’s nachts.   

Verder op de gang zit nog een ouder Canadees echtpaar met een 
huisvriend, een jong Duits stel dat zich met niemand bemoeit, 
een wat zonderlinge Zweed, een vrolijke, uit de kluiten 
gewassen Ier, waarover ik nog niet veel weet, en een echtpaar 
uit Atlanta met hun zoon en dochter, die zich gedragen als een 
gesloten subsysteem. Elk gesprek met deze mensen mondt uit 
in een verheerlijking van de Heer. Tot slot zijn er nog de twee 
Britse jongens die grote fans zijn van Russische wodka en die 
steevast halverwege de middag beginnen met het afstropen van 
de trein, op zoek naar een paar lekkere plattelandsmeiden aan 
wie ze graag hun kunsten willen vertonen. Een bont gezelschap 
waarin ik me prima thuis voel.   

Ik ben dus 42 jaar oud. De oude Chinezen onderscheiden in 
het leven drie fasen. De eerste 21 jaar zijn om te leren, de 
volgende 21 jaar om te werken en de resterende jaren om wijs 
te worden. Ik heb veel, soms teveel gewerkt, maar mag het van 
de Chinezen blijkbaar nu wat rustiger aan gaan doen. Ik mag 
nu wijs gaan worden. Dat lijkt me wel wat. Toch heb ik geen 
klagen. Ik heb het naar mijn zin in mijn parttime baan als docent 
in het hoger onderwijs en daarnaast in mijn eigen praktijk als 
managementconsultant. Ik ben al jaren heel gelukkig getrouwd 
en geniet elke dag van mijn twee lieve dochters, maar toch…. 

Al lange tijd is er een sluimerend gevoel van een gemis, van 

en vervolgens aan onszelf te kunnen onderwerpen, dat maar 
weinig van doen heeft met het echte leven. De slaap komt als je 
moe bent en niet omdat de wijzers van de klok in een bepaalde 
richting wijzen. 

De trein slingert als een traag lint door het uitgestorven en 
enigszins bergachtige gebied in deze uithoek van de wereld. 
Mijn wereld is nu beperkt tot vijfentwintig wagons, waarvan 
er twee zijn gereserveerd voor buitenlanders. De overige 
worden bemand door Russische handelsreizigers, Mongoolse 
paardenfokkers en Chinese gezinnen die huiswaarts keren. 
Ze hebben allemaal hun eigen eten mee en wanneer ik naar 
de restauratiewagen loop, doen deze wagons me denken aan 
een goedkope camping om zes uur in de middag in één of 
ander Oost-Europees land. Weinig comfort, overal bagage 
opgestapeld, spelende en huilende kinderen, slapende mannen, 
en vrouwen die op een klein kooktoestel voor het eten zorgen. 
De verschillende etensgeuren kan ik niet echt thuisbrengen. 

Ik ben gewaarschuwd dat de etensvoorraad van de restauratie-
wagen na vertrek uit Irkutsk door de kok onderhands verkocht 
zou worden aan de hoogste bieder op de stations die daarna 
worden aangedaan. De controleurs van het staatsreisbureau 
zijn namelijk in Irkutsk weer teruggegaan naar Moskou en 
daarmee is de beperkte controle die er in deze kleine wereld 
nog was komen te vervallen. Dit alles houdt in dat in de trein 
ook voor de buitenlanders weinig eten meer te krijgen is. 

Ik deel mijn vierpersoons coupé met een jongen uit Charleroi 
en twee jongens uit Lyon. Zij zullen de trein morgenochtend 
vroeg verlaten in Ulan Bator, de hoofdstad van Mongolië. Geen 
van hen spreekt Nederlands of Engels, en mijn Frans is niet al 
te  best. Ze zijn allemaal erg op zichzelf. Dat komt me goed uit, 
want ik had mezelf voorgenomen om tijdens deze reis lekker 
te lezen over mijn favoriete onderwerp de Chinese culturele 
en filosofische traditie, en de tijd te nemen voor bezinning. 
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een: ‘er moet toch meer zijn…’ Ik heb gezocht in de new-
age wereld en daar allerlei cursussen gedaan, ik heb de grote 
religies bestudeerd en vergeleken, en ik heb gemediteerd. 
Echter, het gevoel van gemis is gebleven. In de hectiek van 
mijn dagelijkse leven kan ik het maar moeilijk opbrengen om 
echt tijd vrij te maken voor bezinning op levensvragen als: Wie 
ben ik eigenlijk en is het echt afgelopen bij de dood? Heeft het 
leven misschien toch een diepere betekenis, of wil ik dat alleen 
maar geloven? En: Wat is mijn plaats als mens in het grote 
geheel van het universum?

Eigenlijk wordt alles samengevat door de woorden op één van 
de schilderijen van Gauguin: ‘Waar komen we vandaan? Wat 
zijn we? Waar gaan we heen?’

Bezig zijn met dit soort filosofische vragen maakt deel uit van 
mijn leven, een steeds groter wordend deel lijkt het wel. Soms 
is het erg onrustig, maar ik kan me er niet aan onttrekken. Ik 
heb me regelmatig verbaasd over het feit dat niet iedereen zich 
dit soort vragen stelt. Toen ik nog jong was heeft ook mijn 
vader zich hierover wel eens wat minachtend uitgelaten. Hij 
noemde mij ooit een dromer of nog erger; ‘zwaar op de hand’. 
Deze man was zes dagen per week bezig met geld verdienen 
voor zijn gezin en op zondag nam hij ons in zijn Volkswagen-
kever mee naar opa en oma. Ik kan me nog goed herinneren dat 
zijn opmerking me kwetste, maar ook lange tijd in verwarring 
heeft gebracht. Mensen die ‘zwaar op de hand’ waren, torsten 
in mijn beeld het leven als een zware last op hun schouders 
mee, waren zwaarmoedig en vaak depressief. Hoewel ik nog 
op zoek was naar mezelf, wist ik inmiddels wel dat dit beeld 
absoluut niet klopte met het beeld dat ik over mezelf had, maar 
klopte mijn zelfbeeld dan wel? Ik ben soms misschien wat 
serieus, maar voel het leven beslist niet als een grote last en 
kan intens genieten van de mensen om mij heen, de nachtelijke 
sterrenhemel, een eend met pullen in de lente, ‘Sailing’ van 
Rod Stewart en niet op de laatste plaats van mijn werk met 

studenten. Ik doe mijn werk met veel passie, maar heb niet 
zo veel mensen in mijn directe omgeving bij wie ik innerlijke 
weerklank vind. Ook dat doet me soms twijfelen. Ik denk 
regelmatig dat mijn binnenwereld zich misschien toch te veel 
vult met overpeinzingen die er weinig toe doen. Toch kan ik 
niet anders. Misschien is het keurige leven dat ik leid, met z’n 
succesjes en de godzijdank slechts spaarzame tegenslagen, 
toch het enige wat er echt toe doet. 

Maar waarom blijft dan, tussen mijn dagelijkse beslommeringen 
door, die behoefte om het leven dieper te doorgronden steeds 
weer om aandacht vragen? Waarom wil ik me verdiepen in 
religies, waarom hebben de boeken van Krishnamurti, Lao 
Tse, de Boeddha en andere oosterse wijsgeren zo’n sterke 
aantrekkingskracht op mij? Inmiddels ben ik er langzaam 
van overtuigd geraakt dat het zoeken onlosmakelijk met mijn 
bestaan verbonden is en dat daar niets verkeerd aan is. Toch 
heeft het me nog niet zo heel veel verder gebracht. Soms zijn 
kleine openbaringen mijn deel, maar ik tast nog te vaak in het 
duister over hoe het allemaal echt werkt in het leven. Ik zie 
televisiebeelden van vluchtelingen met een wezenloze blik in 
een tentenkamp, van een stervend kind in de armen van zijn 
moeder, van kindsoldaten, fier met hun geweer in de aanslag 
naast een in brand gestoken hut. Ook zie ik in mijn eigen stad 
de junk die zichzelf heeft uitgewoond, de moeizame relatie 
tussen mijn buurman en zijn vrouw, en de mooie studente die 
met de littekens op haar polsen voor me zat en me vroeg of 
ze een nieuwe kans kon krijgen om haar studie af te maken. 
Ze was een jaar ‘uit de running’ geweest, nadat ze bij een 
schoonheidswedstrijd zevende was geworden. Steeds opnieuw 
welt bij dit soort beelden en situaties de vraag in mij op wat 
van deze drama’s toch de bedoeling kan zijn.

Intussen blijft het mij fascineren hoe mensen die fundamentele 
vragen die mij zo bezighouden en voor mijn gevoel van 
levensbelang zijn, kunnen negeren.
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2.
De geblindeerde trein

We zijn inmiddels drie reisdagen verwijderd van Moskou en 
ik hang met de vrolijke dertiger uit Dublin relaxed uit het 
gangraam van de trein, terwijl die met veel gekraak via een 
roestige stalen boogbrug traag een brede rivier oversteekt. Zijn 
naam is Roy. Hij gaat er prat op nog steeds single te zijn en 
gaat voor een Duitse firma een half jaar werken in Vladivostok 
aan de Japanse zee. Hij heeft voor de reis per trein gekozen 
omdat hij het land waar hij langere tijd gaat vertoeven, wat 
beter wil leren kennen. 

‘Carrière maken, de liefde bedrijven en mijn Corvette-LS4, 
dat is waar het in mijn leven om gaat, maar wel in een andere 
volgorde,’ zegt hij lachend. ‘En dood is dood, dus moet je hier 
genieten,’ voegt hij daar nog ongevraagd, maar heel stellig, aan 
toe. Ik verbaas me er weer eens over dat mensen zo naar het 
leven kunnen kijken, wat maakt dat alles heerlijk simpel! 

Ik realiseer me dat het waarschijnlijk weinig zin heeft om met 
hem hierover in discussie te gaan. Al vele eeuwen bestrijden 
oneindig veel levensvisies elkaar, zonder een centimeter tot 
elkaar te komen. Mensen proberen elkaar te overtuigen van 
de juistheid van hun visie, maar komen daardoor zelden tot 
een meer omvattend begrip. We willen ons eigen verhaal 

graag kwijt, maar willen niet worden beïnvloed door dat van 
de ander. En zo creëert iedereen zijn eigen werkelijkheid. 
Iedereen bewaakt deze eigen wereld, die is opgebouwd uit de 
conditioneringen tot dat moment, alsof zijn leven ervan afhangt. 
Ik herken dat mechanisme ook in mezelf; ook ik ben soms veel 
te fel in dit soort discussies. Met die stelligheid camoufleer ik 
mijn onzekerheid. Vanuit die eigen werkelijkheid kijken we naar 
de mensen en dingen om ons heen en vinden het vreemd dat 
we allemaal een andere wereld zien. Maar naast, of misschien 
beter gezegd, onder of achter al die ontelbare werelden van 
evenzoveel mensen, moet toch die ene echte wereld te vinden 
zijn, houd ik mezelf voor. De wereld waar de Ene Waarheid en 
niet ieders persoonlijke werkelijkheid regeert.

Ik vraag hem naar de kleur van zijn LS4. Bingo, dat blijkt 
zijn grootste passie. Hij haalt zijn portemonnee te voorschijn 
en zoekt in een stapeltje foto’s naar het favoriete plaatje van 
zijn lieveling, de Corvette, een rode. Ik krijg een stortvloed 
van technische- en prestatiegegevens over me heen. En dan dat 
geluid, wroem, wroem, wroem, bootst hij zijn speeltje na. Hij is 
ook lid van de Corvette-club en vier keer per jaar maken ze een 
puzzeltocht met zo’n tachtig bolides. De tocht van dit voorjaar, 
daar had ik bij moeten zijn! Hij was uitgeloot om als eerste van 
start te gaan. Wat had hij een bekijks gekregen. Inderdaad, denk 
ik, zo eenvoudig kan het leven zijn. Geef een man een duur 
speeltje en je hebt geen kind meer aan hem. Ik moet bekennen 
dat dit gevoel me niet vreemd is. Een maand geleden was ook ik 
niet achter mijn nieuwe computer weg te slaan. 

Na ruim een half uur enigszins gespeelde interesse mijnerzijds, 
leek hij zich plotseling bewust van de aandacht die hij had 
opgeëist. Alsof hij de balans wil herstellen vraagt hij naar mijn 
reisdoel. Ik vertel hem over mijn passie voor China en over 
mijn behoefte om tijdens de reis daarnaar toe, los van alles wat 
dagelijks zoveel aandacht vraagt, te ervaren dat ik leef, en te 
mijmeren over de diepere grond van het bestaan. Aan zijn reactie 
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te merken kan hij zich bij dat laatste niet zoveel voorstellen. 
‘Denk jij echt dat er nog iets is buiten het leven waar we nu 
middenin staan?’ vraagt hij ongelovig. ‘Ik weet het niet, maar 
ik sluit het ook niet uit’, is mijn antwoord. ‘Kom nou toch, 
geef me één reden waarom ik mijn ongeloof zou moeten laten 
varen,’ zegt hij. 

Nou als hij erom vraagt, kan hij het krijgen, denk ik bij mezelf.   
Ik neem de tijd en denk na. Hij wacht af en kijkt ontspannen 
naar het grauwe en verveloze complex met zware industrie dat 
wij passeren en dat ons fêteert op een meer dan penetrante geur 
die op onze stembanden slaat. ‘Je zult hier maar wonen,’ denkt 
hij hardop. 

Ik vraag hem of hij zin heeft om mee te doen aan een gedachte-
experiment. 

‘Kom maar op, ik heb toch even niets beters te doen,’ grinnikt 
hij. 

Ik schraap mijn keel en steek van wal. ‘Stel je eens voor,’ 
vraag ik hem, ‘dat wij, en alle andere mensen hier, zouden 
zijn vergeten dat we een paar dagen geleden op deze trein zijn 
gestapt en dat we ook nog eens vergeten zijn wat ons reisdoel 
is. De ramen van de trein zijn geblindeerd. Probeer je die 
situatie eens levendig voor te stellen,’ vraag ik hem. Ik wacht 
even om hem de tijd te geven het beeld voor zich te zien. 

Ik ga verder: ‘Dan is het enige leven dat we kennen dit leven in 
deze schommelende trein die geen bestemming lijkt te hebben. 
Voor ons gevoel is het nooit anders geweest en zal het nooit 
anders zijn. Zie ik dit juist?’ ‘Dat lijkt me wel, maar waar wil 
je naar toe?’ vraagt hij. 

‘Stel je vervolgens eens voor,’ ga ik verder, ‘dat er op een 
zekere dag iemand uit onze wagon naar ons toe komt en ons 

vertelt dat wij nu wel in de trein zitten, maar dat deze trein zich 
beweegt binnen een veel meer omvattende wereld die voor ons 
onzichtbaar is. Dat wij allemaal ooit vertrokken zijn van ons 
eigen thuis, wat dat ook moge zijn, en dat wij op enig moment, 
na deze lange omzwervingen weer naar dat thuis zullen 
terugkeren. Ook komt ons ter ore dat er, enkele treinstellen 
verderop, nog iemand schijnt te zijn die vertelt een zelfde soort 
ontdekking te hebben gedaan. We gaan op onderzoek uit en 
ontdekken inderdaad in één van de achterste wagons iemand 
die een vergelijkbaar verhaal vertelt, weliswaar in een andere 
taal en met andere voorbeelden. Die twee hebben nooit contact 
met elkaar gehad en schetsen, ieder op hun eigen manier, een 
beeld van een min of meer vergelijkbare mysterieuze wereld 
buiten de trein waar wij oorspronkelijk vandaan zouden komen, 
maar waaraan we geen enkele herinnering meer hebben.

Verplaats je goed in die hele situatie, laat het tot je doordringen’, 
spoor ik hem nog eens aan. ‘Hoe zou jij op deze verhalen 
reageren? Zou jij deze twee mensen niet ongelovig aankijken 
en hen een compliment geven voor hun levendige fantasie en 
je vervolgens omdraaien omdat jij vindt dat je mensen met dit 
soort ideeën niet erg serieus moet nemen? 

Of zou je misschien één van beide mensen de rest van je leven 
blijven volgen? Het lijkt je namelijk fantastisch als dat allemaal 
echt waar zou blijken te zijn. Je gelooft hem op zijn woord en 
je hangt aan zijn lippen om nog meer te horen over die andere 
wereld die hij met eigen ogen heeft gezien, maar waar jij je 
slechts een abstract beeld van kan vormen. 

Of als derde mogelijkheid: Het verhaal over die andere wereld 
zou heel misschien waar kunnen zijn, maar je laat het bij wat 
het is omdat je er niks mee kunt. Je gelooft niet dat het in het 
vermogen van ons, simpele treinbewoners, ligt om ooit deze 
andere wereld met eigen ogen te aanschouwen en je berust in 
dat feit. 
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Dan is er nog een vierde en laatste mogelijkheid. Het zou waar 
kunnen zijn, maar misschien ook niet. Je besluit het verhaal 
zelf te gaan onderzoeken, hoe moeilijk het misschien ook 
zal zijn om dat open en onbevangen te doen. Je wordt tot dat 
onderzoek geprikkeld omdat je onbewust herkent wat zij over 
die mysterieuze wereld hebben verteld. Tegelijkertijd ben je 
erop bedacht dat jij dat jezelf misschien wel wijsmaakt omdat 
je diep in je hart gewoon hoopt dat er iets meer is dan deze 
bekrompen wereld in de trein.’

We hangen nog steeds uit het raam. Het landschap in Siberië 
is al dagen vrijwel hetzelfde, veel bossen en smoezelige 
mensen, wachtend op kleine stations die bestaan uit een 
simpel tegelplateau van vijf bij één meter en een bord met 
een onbegrijpelijke tekst. Het is daarom niet zo moeilijk om, 
kijkend naar die inmiddels zo vertrouwd geworden wereld 
buiten, ons te concentreren op het opgeroepen beeld van de 
geblindeerde trein.

‘Welke van de vier reacties die ik je gaf, zal jouw reactie zijn?’ 
vraag ik hem. ‘Herken jij jezelf in één van die vier? Ik noem 
ze gemakshalve maar even de ongelovige, de volgeling, de 
beruster of de onderzoeker.’

‘Ik vond het in het begin wel lastig om me dit alles precies 
zo voor te stellen zoals jij me dat schetste,’ zegt Roy, ‘maar 
ik geloof wel dat het me nu is gelukt. Ik denk dat ik als de 
‘ongelovige’ zou reageren. Ik ben namelijk iemand die gelooft 
wat hij ziet. Wat ik niet met eigen ogen kan zien of met mijn 
handen kan vastpakken, heeft in mijn ogen geen recht van 
bestaan.’ 

‘Toch weten we allebei dat deze twee mensen de waarheid 
spreken,’ ga ik verder. ‘Zij hebben weet van het grotere geheel 
en kunnen als geen ander de betrekkelijkheid inzien van het 
leven in de geblindeerde trein. De reizigers zijn zich niet meer 

bewust van die meer omvattende wereld, maar deze bestaat 
wel degelijk. De meesten van ons kunnen die onmiskenbare 
waarheid niet van hen aannemen omdat ons besef van het 
leven volstrekt beperkt is tot het leven binnen deze trein. 
Onze ervaringen beperken zich uitsluitend tot deze bekende 
wereld. Die twee mensen praten over een waarheid waar wij 
ons geen voorstelling van kunnen maken. Wij, zoals wij hier 
uit het raam staan te kijken, weten echter dat dit komt door 
de onwetendheid van de mensen in de trein en twijfelen geen 
seconde aan de waarheid die door de twee ‘profeten’ wordt 
verkondigd.’  

Roy kijkt bedenkelijk en lijkt zich in stilte af te vragen of hij er 
door mij wordt ingeluisd.

‘Zou die hele situatie van die geblindeerde trein niet op een 
overeenkomstige wijze van toepassing kunnen zijn op ons 
dagelijkse leven? Misschien hebben we als mens geen besef 
van wie we werkelijk zijn, waar we vandaan komen en wat 
ons doel in dit leven is. We maken ons in ons dagelijkse 
bestaan druk over heel veel zaken, maar raken die werkelijk 
de essentie van het bestaan? Zijn we niet net zo onwetend over 
het ware leven als de reizigers in de geblindeerde trein? Zijn de 
reacties in ons ‘echte’ leven niet vergelijkbaar met de manier 
waarop de mensen in de trein reageren op de verhalen over een 
waarheid die grootser is dan onze zichtbare wereld? 

Hoe groot is in onze wereld de groep van ‘volgelingen’? Ik 
denk aan de Sai-Baba discipelen van hier verderop en aan 
het godsvruchtige gezin uit Atlanta in de coupé naast jou. De 
omvang van deze groep krimpt aan de zijde van de traditionele 
godsdiensten, maar groeit aan de kant van de new-age weer 
net zo hard aan. Op gezag van de verkondiger nemen ze het 
verhaal voor waar aan.

Ik beschouw mezelf tot de groep ‘onderzoekers’. Deze 
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verhalen vinden op één of andere manier weerklank in mijn 
binnenste, hoewel ik die andere wereld niet helder en bewust 
heb aanschouwd. Al die verhalen geven me wel een gevoel van 
vage ‘her’-kenning, van een ‘opnieuw’ kennen. Hebben ze dan 
toch betrekking op een wereld die ik ooit al heb gekend, maar 
waarvan de beelden uit mijn herinnering zijn verdwenen? Kan 
ik deze verborgen wereld door mijn zoektocht misschien toch 
weer stukje bij beetje opnieuw leren kennen? 

Dan is er nog de groep mensen die niet weten wat ze er mee 
aan moeten, en daarom maar berusten in hun status-quo. Ze 
denken: het kan waar zijn, maar misschien ook niet, maar 
‘ik kan er niets mee’. Ze leven hun bekende leven verder en 
misschien dat die behoefte om zelf op onderzoek uit te gaan 
ooit ook bij hen naar boven komt, maar misschien ook niet.’

We passeren een militair complex met de aanblik van een 
strafkamp en daarbuiten zover het oog reikt is er geen teken 
van menselijke beschaving. Een ergere uithoek lijkt me niet 
denkbaar. Het terrein is afgezet met hoog prikkeldraad en 
daarbinnen staat veel verroest materieel, half verscholen tussen 
gras van bijna een meter hoog. De weinige militairen lopen 
erbij alsof ze net terug zijn van een strafexpeditie, jack open, 
geen baret op en de veters van de laarzen loshangend in de 
modder. Ik ben opgegroeid in de periode van de koude oorlog 
met het schrikbeeld van de Russen die elk moment ons land 
konden binnenvallen. Deze aanblik heeft niet veel bedreigends, 
maar is eerder het toppunt van trieste troosteloosheid.   

Roy kijkt me aan en zucht. ‘Een interessante analyse, maar 
dit gaat allemaal wel ver,’ zegt hij. ‘Ik ben niet gewend om zo 
naar het leven te kijken. Mijn beide ouders waren atheïst en 
vanaf mijn kinderjaren is mij voorgehouden dat mensen een 
geloof aanhangen als verzachtend middel, omdat zij de realiteit 
van het weerbarstige leven niet kunnen accepteren. Toch zet 
jouw verhaal me opnieuw aan het denken, en ik zal je zeggen 

waarom. 

Een jaar of vier geleden werd ik door een goede vriendin 
meegenomen naar een avond van een spiritistische vereniging. 
Ze had me tevoren gevraagd om iets mee te nemen van een 
persoon waarover ik graag iets meer wilde weten. Ik stond 
erg sceptisch tegenover dit alles, maar het wekte tegelijkertijd 
mijn nieuwsgierigheid. Een paar maanden daarvoor was mijn 
moeder vrij onverwachts overleden aan een agressieve vorm 
van longkanker. Daardoor was ik behoorlijk van slag en haar 
dood hield me op dat moment nog steeds erg bezig. Ik nam een 
gouden ring mee die ik uit haar erfenis had gekregen. Tijdens 
de avond pakte de jonge vrouw die de avond leidde steeds één 
van de voorwerpen in haar hand die de aanwezigen op de tafel 
voor in het zaaltje hadden gelegd. Na een korte stilte begon 
ze dan spontaan te vertellen. Aanvankelijk had ik meer oog 
voor de leuke verschijning van de jonge vrouw dan voor de 
inhoud van haar verhalen. Steeds luisterde de eigenaar van het 
object dat ze in haar hand hield met veel herkenning naar haar 
woorden, soms zelfs met tranen in de ogen. Ik vond de situatie 
een beetje komisch, maar ook wel fascinerend. 

Direct na de pauze nam ze de ring van mijn moeder van de 
tafel. Ze vertelde dat ze een kleine gedrongen vrouw zag met 
een opvallend vriendelijk gezicht en een grote moedervlek 
in haar hals. Ze kon niet zeggen of zij nog in leven was of 
inmiddels was overleden. Ik was verbaasd, want het verhaal 
ging onmiskenbaar over mijn moeder. Ik vertelde haar dat 
ze was overleden. Naast een aantal opmerkingen die, in mijn 
ogen weer voor iedereen bestemd konden zijn, vertelde de 
vriendelijke vrouw dat mijn moeder zei dat ik de kwestie met 
mijn broer moest bijleggen. Dat ik niet moest wachten tot hij 
de eerste stap zou zetten omdat dat niet zou gebeuren. Toch 
leed ook mijn broer volgens haar onder de breuk en hoopte ook 
hij diep in zijn hart op een herstel van het contact. Hoe wist 
deze vrouw in dit zaaltje dat ik sinds twee jaar in onmin leefde 
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met Stephan? Het was allemaal begonnen met een opmerking 
die hij tijdens een familiefeestje over mijn toenmalige vriendin 
maakte. Ik was furieus over die opmerking en ben weggelopen. 
Ik had geen zin meer om ooit nog één woord met hem te 
wisselen. 

Hoe kon deze vrouw iets weten over het postuur van mijn 
moeder terwijl ik bijna twee meter lang was? En over haar 
innemende uitstraling waardoor ze geliefd was bij iedereen, en 
over de moedervlek in haar hals? 

Het voorval van die avond had me die nacht uit mijn slaap 
gehouden. Was er dan toch meer dan ik met eigen ogen kon 
zien en was het met de dood dan toch niet allemaal afgelopen? 
Maar mijn ouders waren toch ook niet achterlijk? Zij waren 
altijd zo stellig geweest in hun opvattingen over leven en 
dood. Ondanks de indruk die het aanvankelijk allemaal op 
me had gemaakt, was ik het voorval van die bewuste avond 
weer vrij snel vergeten. Ik moest kort daarop namelijk voor 
twee maanden naar Panama. Dat was een enerverende periode, 
zowel zakelijk als op het gebied van de liefde. Sinds die tijd 
heb ik niet meer aan die avond met die mooie mysterieuze 
vrouw gedacht.

Jouw verhaal over de mogelijke wereld buiten de geblindeerde 
trein roept de herinnering aan die avond in dat zaaltje weer bij 
me op. Misschien ben ik inderdaad te stellig in mijn afwijzing 
van die mogelijkheid. Toch vraag ik me sterk af, of wij, als, 
als, als…. er echt iets meer is dan wij zien, daar kennis van 
kunnen nemen.

Ik word moe van al dat gedenk. Trouwens, ik begin honger te 
krijgen.’

Hij slentert weg en draait zich nog even om. ‘Zie ik je vanavond 
nog bij de borrel?’ Die avond viert de Italiaanse bruid haar 

verjaardag. We zijn allemaal uitgenodigd op ons dorpsplein, 
maar we moeten wel onze eigen drank meenemen. Misschien 
leren we haar vanavond een beetje beter kennen.    
    
Ik zit op mijn bedbank en denk nog wat na over het gesprek van 
zojuist met de Ier. Zo heeft iedereen zijn eigen reactie, passend 
bij hoe hij, of zij, op dit moment in het leven staat, concludeer 
ik voorlopig. Zijn stellige afwijzing van de mogelijkheid van 
een meer omvattend bestaan lijkt na ons gesprek iets minder 
stellig te zijn geworden. 

Ik ben veroordeeld tot onderzoeker en of ik het nu leuk vind 
of niet, ik kan niet anders. Met dit besef ben ik aan deze reis 
begonnen en vervolg ik mijn weg richting Mongolië. 
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3.
Ontmoeting met
De Oude Cheng

De schemering is inmiddels ingezet. Nu we zover van huis 
zijn, en we van de restauratiewagen niet veel meer hoeven 
te verwachten, zijn we op elkaar aangewezen. Eén van de 
jongens uit Lyon heeft een kampeerkooktoestel bij zich en 
we delen het blikvoedsel dat ze hebben meegenomen voor dit 
soort noodsituaties. We zitten met z’n vieren op onze bedden 
en genieten van deze eerste zelfbereide maaltijd. We zijn 
zojuist de grens met Mongolië gepasseerd. Het naderen van 
één van de schaarse stopplaatsen tijdens deze treinreis, maar 
zeker de stop bij een grens, zorgt steeds weer voor opwinding 
onder de reizigers. Elk verzetje is welkom. Ik heb zojuist bij 
de grens een aantal briefkaarten afgegeven aan een Russische 
grenswacht die me beloofde ze te zullen posten. Je weet het 
maar nooit, want de postzegels vertegenwoordigen toch enige 
waarde voor deze mensen die zo karig zijn bedeeld als het om 
welvaart gaat. Ook heeft hij, op mijn verzoek, een officiële 
grensstempel gezet in het boekje met meditatieve teksten dat 
ik als een dierbare metgezel steeds bij me draag. Gewoon een 
leuk aandenken voor later. 

Ik word wakker van gestommel in de coupé. Het is heel vroeg 
in de ochtend. Ik heb vannacht voor het slapen gaan met mijn 
medereizigers afgesproken dat ze mij wakker zouden maken 
zodra we Ulan Bator zouden naderen. Het is bijna zover, en 
ik ben nieuwsgierig naar de hoofdstad van Mongolië. Ik ben 
met mijn kleren aan gaan slapen dus ik hoef me niet aan te 
kleden. We hangen vol verwachting uit de raampjes. Als de 
trein een bocht naar rechts maakt, doemt er een stad op in de 
vroege ochtendschemer. Enkele ogenblikken later komt de trein 
tot stilstand op het station van Ulan Bator. Op het perron is 
bijzonder veel bedrijvigheid voor dit vroege uur. Elke ochtend 
om dezelfde tijd komt de trein uit Moskou aan en wordt de 
handel uitgestald. Deze bestaat ook hier uit zakjes vers fruit en 
plaatselijke lekkernijen. Dit keer staan er echter ook jongelui 
met zelfgemaakte schilderijtjes met bijna allemaal hetzelfde 
groene golvende landschap van Mongolië, met hier en daar een 
‘yurt’. Dit is de kenmerkende ronde tent van vilt, omhuld met 
wit canvas, waar de Mongoolse nomaden in leven. 

Ik heb zojuist afscheid genomen van mijn drie Europese 
reisgenoten. Ik loop op het perron. Het heeft geregend en er staan 
wat plassen in de gaten van het asfalt dat veel weg heeft van een 
tot op de draad versleten lappendeken. Als ik me omdraai zie ik 
een oude man met een donkere doek om zijn hoofd gewikkeld 
en een opmerkelijk vriendelijk gezicht met een grijs vlasbaardje 
mijn kant opkijken. Hij is gehuld in een merkwaardig blauw 
kleed, met daar overheen een lichte jas zonder mouwen. Kleding 
die me niet echt uit deze streek afkomstig lijkt. Hij glimlacht 
naar me en ik zie dat hij op het trapje klimt van de wagon waar 
ook ik mijn couchette heb. Ik ben wat verrast, natuurlijk ken ik 
hem niet, maar zijn blik lijkt zeer vertrouwd.  

Hij zegt niets, maar de glimlach is nog steeds op zijn gezicht 
aanwezig. Hij heeft plaatsgenomen op het bed tegenover het 
mijne en zijn handen liggen ontspannen in zijn schoot. Zijn 
bagage bestaat uit enkel een lappenschoudertas en een grote 
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gevlochten hoed van riet. Ik neem aan dat hij geen Engels 
spreekt en dat hij bij één van de volgende stations weer zal 
uitstappen. Toch voel ik me vereerd dat hij in mijn coupé 
heeft plaatsgenomen, ook al zal het waarschijnlijk maar van 
korte duur zijn. De merkwaardige verschijning prikkelt mijn 
nieuwsgierigheid, maar toch twijfel ik of ik hem zal aanspreken. 
Ik ben nog moe en ik wil weer slapen. De komende uren worden 
geen stops meer verwacht, dus daarom besluit ik me nu wel 
om te kleden. Daarna neem ik een handdoek mee en ga naar 
het washok aan het eind van de wagon. Warm water is er al 
sinds Omsk niet meer en daarmee is ook mijn behoefte aan een 
grondige wasbeurt al een tijdje verdwenen. Alles is hier vies 
en doortrokken van een weeïge bruinkoollucht, maar het deert 
me niet, nu niet. Overmorgen zal ik in Peking aankomen en ik 
verheug me nu al op een hotelkamer met een echte douche. Ik 
poets mijn tanden, haal een washand over mijn gezicht en loop 
terug naar mijn slaapplaats.

Als ik de coupé binnenkom zit de oude man nog in dezelfde 
houding als zojuist, maar heeft nu zijn ogen gesloten. Als hij 
hoort dat ik in mijn bed wil kruipen, opent hij zijn ogen en 
glimlacht weer naar me. Ik glimlach terug.

Ik voel een bijna onbedwingbare behoefte om contact met 
hem te maken, maar vermoed dat hij mijniet zal verstaan. 
Ik vrees voor dat ongemakkelijke moment. Toch wint mijn 
nieuwsgierigheid het van mijn schroom en ik vraag hem 
naar zijn reisdoel. Zijn antwoord is even opmerkelijk als zijn 
uiterlijk. 

‘Het water van de beek stroomt zonder te weten waarheen.’ 

Hij spreekt dus Engels denk ik verheugd, maar wat moet ik met 
dit antwoord? Is hij zomaar op reis zonder doel? Als je geen 
reisdoel hebt, kun je toch beter thuisblijven? ‘Komt u uit deze 
streek?’ vraag ik hem met groeiende nieuwsgierigheid. 

‘Ik zal me eerst voorstellen,’ zegt hij. ‘Mijn naam is Cheng. 
Ik ken dit land vrij goed, evenals China, waar ik geboren ben. 
Toch kan ik niet zeggen dat China mijn thuis is. De wereld is 
mijn thuis of eigenlijk moet ik zeggen dat ik me via mijn hart 
verbonden voel met het hele universum.’ 

Ik vertel hem waar ik vandaan kom, over mijn vrouw en twee 
dochters en over mijn belangstelling voor China en oosterse 
filosofie. Hij luistert geïnteresseerd, maar reageert niet met 
vragen.  

Na een korte stilte wens ik hem welterusten en draai me om.
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4.
Het water in de beek 

heeft geen doel

Ik wrijf de resten van de gebroken nacht uit mijn ogen. Ik schuif 
het smoezelige gordijntje opzij en zie het golvende groene 
landschap van Mongolië voor het eerst bij daglicht voorbij 
glijden. Het lijkt op het schilderijtje dat ik kocht op het perron 
van Ulan Bator. Verspreid liggende yurts staan midden tussen 
de kuddes geiten, schapen, koeien en paarden. De zon staat al 
vrij hoog aan de hemel. Naast de trein rijden een paar jongens 
op ongezadelde paarden. Het is een merkwaardig gezicht. 
Het zijn kleine paardjes en de benen van de berijders slepen 
bijna over de grond, alsof ze hun speelgoed zijn ontgroeid. 
Het geluid van de draf doet me denken aan zacht tromgeroffel. 
Opeens ben ik me er weer van bewust dat ik in het gezelschap 
ben van die opmerkelijke oude man. Ik kijk in de richting 
van zijn slaapplaats, ook hij is inmiddels wakker. We groeten 
elkaar goedemorgen en bouwen zwijgzaam, als in een roes, 
onze bedden weer om tot bank.

Tijdens het ontbijt, dat bestaat uit een paar crackers en een 

sinaasappel, voel ik een verlangen om weer met de oude man 
in gesprek te komen. Ik kon vannacht moeilijk de slaap vatten, 
omdat ik me opgetogen voelde over de aanwezigheid van mijn 
merkwaardige reisgenoot. Zijn vreemde antwoorden tolden 
steeds weer door mijn hoofd. Voorlopig lijkt het erop dat deze 
eenvoudig ogende, wat wereldvreemde oude man, beschikt 
over een natuurlijke wijsheid en dat maakt me nieuwsgierig. Ik 
zou hem zoveel willen vragen. Over zijn visie op het menselijk 
bestaan, over het onvermijdelijke lijden dat daarmee verbonden 
lijkt te zijn en of er een weg is die tot vrede en harmonie leidt. 
Tegelijkertijd ben ik bang dat mijn gretigheid weerzin bij hem 
zal opwekken. 

Toch waag ik het er weer op. Wat verlegen begin ik het gesprek 
door hem de volgende vraag te stellen:  

‘U vergeleek vannacht uw reis met het water in een beek dat 
niet weet waarheen het stroomt. Ik heb mijn reis met deze trein 
via Rusland en Mongolië naar een aantal plaatsen in China, 
en uiteindelijk via Hongkong weer terug naar huis, vooraf 
uitgestippeld. Is daar iets mis mee?’ 

‘Nergens is iets mis mee,’ antwoordt hij. ‘Jij doet wat je doet en 
op de manier waarop jij het doet. Wie ben ik om te zeggen dat 
daarmee iets niet in orde is?’ 

‘Maar waarom bent u op reis zonder te weten wat uw reisdoel 
is?’ vraag ik hem.

‘Ik heb ingezien dat het leven zijn eigen weg volgt, zonder zich 
een doel te stellen. Wat heeft het dan voor zin om tijdens mijn 
leven steeds eigen doelen na te streven?’

Ik ben wat van mijn stuk gebracht. Ben ik dan al die jaren op zoek 
geweest naar de zin van het leven en bleek die dan gewoonweg 
niet te bestaan?
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Ik leg hem de volgende vraag voor: ‘Als het leven nergens toe 
leidt, heeft het leven toch geen enkele zin? Waarom zijn we 
dan hier? Het bestaan is onvermijdelijk verbonden met leed, 
spanning en conflicten, zowel in mijzelf als tussen mij en de 
wereld. Is dat er dan allemaal voor niets?’

‘Ik heb niet gezegd dat het leven nergens toe leidt,’ zegt hij. 
‘Het water van de beek bereikt na een lange weg uiteindelijk 
ook de zee. Toch maakt het water zich daar geen moment 
zorgen over en het blijft toch in beweging. Het volgen van de 
natuurlijke beweging van het leven is iets anders dan het leven 
invullen met het nastreven van het een na het andere doel. 
Onze behoefte om in ons leven steeds weer nieuwe doelen te 
kiezen, waar we vervolgens al onze energie op in willen zetten, 
komt voort uit een groot misverstand. 

Wij leven vanuit de overtuiging dat er voor ons als persoon 
iets te winnen valt. Wat heeft het water er bij gewonnen 
als uiteindelijk de zee is bereikt? Het blijft ook dan nog in 
beweging, misschien wat trager dan op de berghelling, maar 
het komt nooit helemaal tot stilstand. Daarbij komt dat er 
onvermijdelijk weer een moment aanbreekt dat de stijgende 
temperatuur het water weer zover zal opwarmen dat het 
opstijgt en weer aan een nieuwe cyclus begint. Het idee dat je, 
door het stellen van eigen doelen, de stroom van het leven kan 
beïnvloeden is een illusie. Beweging is het kenmerk van het 
leven. In werkelijkheid is het leven gewoon het leven. Je kunt 
je tegen de bewegingen verzetten door tegen de stroom van 
het leven in te zwemmen, of je kunt ervoor kiezen je te laten 
meevoeren met de stroom. 

In China heeft men het over ‘wu-wei’; vaak wordt dit vertaald 
met de woorden ‘doen door niets te doen’. Dat wil niet zeggen 
dat je apathisch in een hoekje gaat zitten wachten tot je leven 
voorbij is, maar dat je in je handelen actief gebruik maakt van 
de natuurlijke scheppingskracht die in de gegeven situatie 

aanwezig is. Waarom energie verspillen door je te verzetten, 
waarom niet meebewegen en genieten van wat je tegenkomt?’ 

Ik laat zijn woorden op mij inwerken en ik vraag me in 
stilte af wat er van de mensheid geworden zou zijn als de 
mens zich inderdaad nooit doelen had gesteld. Ik ben docent 
projectmanagement en daarnaast managementconsultant met 
een eigen praktijk. Kan er iets tot stand worden gebracht 
zonder vooraf een beeld te creëren van iets wat er nog niet is, 
en je vervolgens tot doel te stellen dat beeld te verwerkelijken? 
Ik leg deze overpeinzing voor aan de oude Cheng en vraag wat 
daar dan mis mee is. 

‘Begrijp me goed,’ reageert hij. ‘Ik zeg niet dat het verkeerd 
is om doelen te stellen, maar het gaat om het belang dat we 
vervolgens hechten aan het realiseren van die doelen. Als een 
doel in het verlengde van de stroom van het leven ligt, komt 
het realiseren ervan ten goede aan het grote geheel. In dat geval 
zal het niet veel moeite kosten om mensen mee te krijgen en 
middelen te vergaren om uiteindelijk het doel te bereiken. Als 
we echter ten koste van alles toch ons eigen privé-doel willen 
bereiken, ook als dat ingaat tegen de stroom van het leven, dan 
gedragen we ons als een tiran die tegen elke prijs het leven zijn 
wil oplegt. Het kan niet anders dan dat dit met pijn, verdriet en 
lijden gepaard zal gaan. Ik denk dan niet alleen aan het lijden 
van mensen, maar van het totale leven. Het gedrag van de 
grote bedrijven die vanuit een kortzichtig eigen belang grote 
kaalslag plegen in het Amazonegebied, is te vergelijken met 
dat van een dictator in Afrika die, eveneens vanuit persoonlijk 
belang, de bevolking van zijn land onderdrukt.’

‘Hier kan ik helemaal mee instemmem, maar daar gaat het om 
zeer grote krachten waar wij als mens machteloos tegenover 
staan. Echter, ik doe als eenvoudige sterveling mijn werk, 
probeer een eerlijk leven te leiden en houd me niet bezig met 
dit soort zaken.’ 
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‘Is dat werkelijk zo?’ vraagt hij me. ‘Kijk niet naar de schaal, 
maar naar het werkingsprincipe. Maken we ons in beginsel niet 
allemaal schuldig aan hetzelfde vergrijp tegen het leven als we 
een plastic fles uit het raam van de trein gooien, de Provodnik 
niet meer zien als mens, maar als verlengstuk van de wagon 
of geen eerlijke prijs willen betalen voor souvenirs die op een 
station worden aangeboden? Komt ook dit gedrag niet voort uit 
gemakzucht, eigenbelang, onachtzaamheid of onwetendheid? 
Brengt het niet op dezelfde manier schade toe aan het leven 
als geheel? De kern van de zaak is dat handelen vanuit het 
kortzichtige belang van een deel meestal schade veroorzaakt 
aan het grotere geheel.’ 

Ik ben verbijsterd over zijn analyse. Deze man mag er dan 
wereldvreemd uitzien, maar hij weet blijkbaar heel goed hoe 
de wereld in elkaar steekt. Tegelijkertijd voel ik me schuldig. 
Ik zag het inderdaad als een sport om het schilderijtje op het 
station van Ulan Bator voor de laagst mogelijke prijs van de 
jonge man met de glimmende leren laarzen in mijn bezit te 
krijgen. Ook was het de oude man waarschijnlijk opgevallen 
dat ik, net als de andere reizigers trouwens, me weinig 
bekommerde om de Provodnik die al bijna een week, als 
een bijna onzichtbaar wezen, de zorg had over onze mobiele 
woonomgeving. Maar hoe kon hij weten van het vuilnis dat ik, 
lang voordat hij de trein betrad, in een onherbergzame streek 
in Siberië uit het raam had geknikkerd omdat de vuilnisbakken 
in onze wagon propvol zaten? 

‘Maar hoe weet ik nou of mijn doelen en mijn handelen in de 
stroomrichting van het grote leven liggen?’ vraag ik aan Cheng. 

‘Misschien verbaast het je als ik je zeg dat ieder mens diep 
in zijn hart die stroomrichting kent. Hij moet deze alleen in 
concrete situaties leren ‘her’-kennen, dit kun je letterlijk 
opvatten als opnieuw leren kennen. Je gevoel is daarbij je 

baken. Een goede beslissing zal je het gevoel geven dat je ‘op 
stroom ligt’, dan voelt het namelijk goed. Doelen die niet in 
overeenstemming zijn met de onderstroom van het leven, maar 
slechts gebaseerd zijn op egocentrische motieven, brengen, 
zoals ik je eerder zei, het leven als geheel vaak schade toe. Het 
realiseren van dit soort doelen vraagt onevenredig veel energie 
en roept weerstanden op, want diep in ons hart weten we dat we 
niet op de goede weg zitten. Het komt ons persoonlijk echter 
niet altijd goed uit om dat ‘innerlijke weten’ tot ons bewustzijn 
te laten doordringen en als we dat al kunnen, voelen we ons 
vaak onmachtig om het in praktijk te brengen. Als we de durf 
zouden hebben om werkelijk onder ogen te zien waar we mee 
bezig zijn, is de kans namelijk groot dat we vanuit dat ruimere 
inzicht ons voornemen laten varen. Tegelijkertijd ervaren we 
echter dat ons beperkte ego dit helemaal niet wil. Het is in dit 
verband erg belangrijk om het onderscheid te maken tussen dit 
innerlijke weten enerzijds, en anderzijds de normen, waarden 
en leefregels, die binnen een bepaalde cultuur of religie worden 
afgesproken als toetssteen voor zogenaamd ‘juist handelen’. In 
dat laatste geval zijn de leefregels en overtuigingen meestal 
een product van het beperkte menselijk denken. Andere 
groeperingen kunnen daar een pakket met volstrekt andere 
normen en waarden en verwachtingen tegenover zetten. Waar 
ik naar verwijs zijn niet deze inwisselbare leefregels, maar de 
universele wetten die aan het leven als geheel ten grondslag 
liggen en die niet het alleenrecht zijn van één cultuur of één 
geloofsovertuiging.’ 

Na deze woorden van Cheng bedenk ik dat wij in onze taal het 
zelfstandige naamwoord ‘geweten’ kennen, dat ook als voltooid 
deelwoord gelezen kan worden. Dat zogenaamde geweten 
waarschuwt ons innerlijk voor ‘niet heilzaam handelen’, 
dat letterlijk verwijst naar handelen dat ‘niet helend’ is voor 
het geheel. Als we volgeling zijn van een bepaald geloof, of 
als we staatsburger zijn van een bepaald land, kunnen we 
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in gewetensnood komen wanneer het geloof of de wet iets 
voorschrijft dat niet in overeenstemming is met ons ‘innerlijke 
weten’. Dit geweten verwijst naar de innerlijke kennis over het 
leven die al in ons hart besloten ligt. Ook letterlijk lijkt het 
woord ‘ge’-weten te verwijzen naar een ‘oorspronkelijk weten’ 
dat losstaat van ons denken.  

We zijn inmiddels gestopt in een immens grote hal en iedereen 
wordt verzocht om de trein te verlaten. Als we buiten komen 
zien we wat de bedoeling is. We zijn aangekomen bij de grens 
met China en alle treinstellen moeten van hun onderstel, dat 
voor breedspoor bedoeld is, worden overgezet op een onderstel 
dat past op het smalspoor dat in China gebruikelijk is. Het is 
een enorme operatie die meer dan een uur gaat duren en met 
veel lawaai gepaard gaat. Naast de grote hal bevindt zich een 
wachtruimte waar de meeste treinreizigers op houten banken 
wachten tot het werk is voltooid. In de wachtruimte valt mijn 
oog op een rond wit bord met rode rand. Op het witte vlak 
staat een mensenfiguur afgebeeld die op de grond spuugt. Door 
de afbeelding staat diagonaal een rode streep. Later kom ik 
tot de ontdekking dat een dergelijk verbodsbord in China geen 
overbodige luxe is. Het is de normaalste zaak dat een Chinees, 
zonder enige gêne, een prachtige fluim op de vloer van 
openbare ruimten deponeert. Ik moet denken aan de woorden 
van zojuist van Cheng. Leefregels die mensen hebben bedacht 
verschillen per cultuur. Bij ons is dergelijk gedrag not-done.

Na dankbaar gebruik te hebben gemaakt van de mogelijkheid 
om een echte wandeling te maken, komen we weer terug in 
de grote hal. Een fragiele jonge Chinese dame, gekleed in een 
blauw Mao-jasje en modelloze wijde zwarte werkbroek, loopt 
met zware houtenklossen heen en weer bij onze wagon. Het 
ziet er naar uit dat de klus bijna is geklaard. Een knarsende 
luidspreker laat in een nauwelijks verstaanbaar Engels weten 
dat de passagiers van de trein naar Peking zich weer naar hun 
trein moeten begeven. Als iedereen zijn plek heeft ingenomen, 
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5.
De bergtop van 

de Meesters

Het is in de namiddag en we zijn zojuist aangekomen op het 
centraal station van Peking. Hoewel Cheng niet het prototype 
is van een gezellige reisgenoot waarmee je de bloemetjes kunt 
buitenzetten, ben ik, in de korte tijd dat ik hem nu ken, zijn 
nabijheid bijzonder gaan waarderen. Ik ervaar hem als een 
liefdevolle vaderfiguur, die me begrijpt voordat ik woorden heb 
gevonden voor alle bewegingen van mijn geest. Bij het naderen 
van Peking was er een triest gevoel over me heen gekomen bij 
de gedachte dat nu snel onze wegen zich weer zouden scheiden. 
Ik had hem gevraagd waar hij bij aankomst naartoe zou gaan. 
‘Ik vertelde je eerder dat ik me geen echte doelen stel, ik ben 
beschikbaar voor wat zich aandient,’ had hij gezegd. Ik had van 
binnen gejubeld. Op een dergelijke opmerking had ik gehoopt. 
Vannacht had ik er al over gefantaseerd hoe het zou zijn als 
ik mijn reis door China samen met Cheng voort zou kunnen 
zetten. Ik zei hem dat ik het heel fijn zou vinden als hij de 
komende weken mijn reisgenoot zou willen zijn. Ik vertelde 
hem dat ik niet zozeer een gids door China nodig had, maar dat 

ik bij mijn innerlijke zoektocht naar de essentie van het leven 
wel een spirituele gids kon gebruiken. Hij glimlachte, legde zijn 
hand op mijn schouder en zei dat hij wist dat ik dat hem zou 
vragen. Hij wilde graag op mijn uitnodiging ingaan. 

Met mijn zware rugzak over mijn schouders en Cheng naast 
me, loop ik het station uit, op zoek naar een taxi. Ik zie mensen 
kijken naar de vreemde combinatie van een westerling, op zich 
al een bezienswaardigheid op veel plekken in China, en een, 
ook in de ogen van de stedelingen, vreemd geklede oude man. 
Tientallen mannen drommen zich om ons heen, in de hoop dat 
ze uitverkoren zullen worden om ons naar het hotel te brengen. 
Ik vang de blik op van een vriendelijke jongeman en vraag hem 
waar zijn auto staat. Hij loopt voor ons uit en aan de andere zijde 
van het plein, in een zijstraatje, opent hij de deur van een klein 
wit bestelbusje. Het vehikel is meer dood dan levend. Nadat 
mijn rugzak is ingeladen en wij zijn ingestapt, start hij de motor 
door twee draadjes, die uit het dashboard hangen, tegen elkaar 
aan te houden. Hoewel er niet veel personenauto’s rijden in de 
straten van de Chinese hoofdstad is het er een heksenketel van 
fietsers, fietstaxi’s, vrachtauto’s en bussen. Als ik naar beneden 
kijk, zie ik door de gaten in de bodem van het busje de kuilen in 
het asfalt voorbijflitsen. Het is een dodemansrit, maar na twintig 
minuten draait hij zijn wagen door een poort en komt het wrak 
voor de ingang van het hotel tot stilstand. Zijn gezicht is een 
glimlach van oor tot oor, als hij de kleine fooi ziet die ik hem in 
zijn handen druk. Zijn ‘Senk jou, senk joe’ gaat vergezeld van 
oneindig veel buigingen. In de hotelkamer plof ik op mijn bed 
neer. Wat heb ik hier tijdens de laatste dagen van de treinreis 
naar verlangd. Hoewel ik weet dat dit bed vaste grond onder 
zijn poten heeft, voel ik het eindeloze geschommel van de trein 
nog in mijn lijf. 

Ik kijk op het bed naast me en zie dat Cheng al in slaap is 
gevallen. Ik maak mijn rugzak open en verzamel het wasgoed 
dat zich zo innig verheugt op een sopje. Ik laat water in de 
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wasbak lopen, gooi het wasgoed erin en doe er wat waspoeder 
bij. Ik haal het wasgoed een paar keer heen en weer en zie dat 
het water gitzwart wordt. Ik laat het sopje weglopen en herhaal 
hetzelfde proces nog twee keer. Niet alleen de was, maar ook 
mijn lijf stinkt en is vies. Ik kan me niet herinneren dat ik me 
ooit zo smerig heb gevoeld. Ik neem een douche om de vieze 
geur en ook het gruis van bruinkool, dat dagenlang de trein en 
zijn passagiers heeft geteisterd, van mijn lijf te spoelen. Zelden 
heb ik een warme douche zo gewaardeerd. Ik droog me af, trek 
mijn ondergoed aan en duik in bed.

De volgende ochtend na het ontbijt vraag ik aan Cheng wat 
volgens hem de mooiste plek in de stad is. Hij heeft me in 
de trein al het één en ander over China verteld en ik krijg de 
indruk dat hij ook Peking goed kent. De plaats waar hij zich het 
meest thuis voelt is de Lamatempel, zegt hij. Ik vraag hem of 
hij me mee wil nemen naar deze tempel. 

Tijdens de rit daarnaar toe vertelt hij dat het tempelcomplex 
oorspronkelijk een paleis is geweest waar keizer Kangxi 
gedurende zijn tijd als kroonprins verbleef. Het complex werd 
in 1774 in gebruik genomen als lamaïstisch, oftewel Tibetaans 
boeddhistisch klooster. 

Als we bij het tempelcomplex aankomen stapt een aantal 
toeristen uit een bus. Bij de ingang staat een grote houten 
poort in Chinese stijl met veel kleurige ornamenten. Als ik 
door de poort naar binnen kijk, zie ik een verzameling kleine 
en wat grotere gebouwen van een ongekende schoonheid, 
beschilderd in overwegend rood, groen en goud. De daken 
van de gebouwen hebben de traditionele Chinese knikvorm 
en zijn bedekt met de even traditionele dakpannen in de vorm 
van bolle en holle gootjes die in Nederland de monnik- en 
nonnenpan worden genoemd. Er staan veel verschillende 
boomsoorten tussen de gebouwen. Als we naar binnen lopen 
neemt Cheng me mee naar één van de kleinere patio’s aan de 

zuidzijde van het complex. Niet alleen de gebouwen, maar ook 
de parken en patio’s zijn van een adembenemende schoonheid. 
De binnenplaats waar Cheng me naartoe heeft geleid is een 
oase van rust. Er zijn geen andere bezoekers en er lopen slechts 
enkele monniken in een bruine pij. We gaan onder een boom 
zitten. Cheng vertelt me dat de Lamatempel officieel het Paleis 
van de Eeuwige Harmonie (Yonghe gong) heet. Deze naam 
komt geheel overeen met de sfeer van de plek waar we nu 
zitten. Ik kijk mijn ogen uit en heb behoefte om de sfeer van 
deze plek in mij op te nemen, zodat ik in gedachten altijd naar 
dit hemelse oord kan terugkeren en de vrede en harmonie kan 
voelen die hier bijna tastbaar aanwezig is. Ik denk bij mezelf 
dat als er een hemel is, ik hoop dat daar de sfeer van deze 
binnentuin heerst. 

We zitten enige tijd zwijgend naast elkaar, dan moet ik hem de 
vraag stellen die me al zolang bezighoudt. Echter voordat ik 
mijn vraag heb verwoord, begint Cheng te praten. ‘Je vertelde 
me van het gedachte-experiment over de geblindeerde trein dat 
je met de man uit Ierland deed. Jij verwacht dus blijkbaar dat er 
een onzichtbare wereld is buiten de wereld waarin wij leven.’ 

Ik knik. 

‘En als ik jou nu zeg dat deze er niet is, ben je dan teleurgesteld?’ 

Ik moet bekennen dat ik dat antwoord niet had verwacht en 
eigenlijk ook niet wil horen. ‘Maar er moet toch meer zijn,’ 
antwoord ik hem. ‘Waar hebben al die verlichte meesters 
het door de eeuwen heen dan over gehad? Neem nou de 
oude profeten en zieners, zoals Jezus, Lau Tse, Tswang Tse, 
de Boeddha, Socrates, Rumi, maar ook de meer eigentijdse 
geestelijk leiders zoals Inayat Khan, Krishnamurti, Mansukh 
Patel, de Dalai Lama. Dat zijn toch geen charlatans die ons in 
de maling nemen?’ roep ik in lichte paniek. 
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‘Ik zeg niet dat zij geen belangrijke boodschap hebben voor de 
mens. Maar misschien klopt het beeld  van die hemelse andere 
wereld niet. Een beeld dat wij ons op basis van hun verhalen 
hebben gevormd. Misschien hebben ze het wel gewoon over de 
wereld waarin wij leven, maar die wij, door onze onwetendheid, 
niet ten volle kunnen ervaren. De Chinese wijze Tswang Tse 
zei: ‘Met grote kennis kun je bergen verplaatsen, met kleine 
kennis verplaats je alleen maar lucht.’

Zou het niet zo kunnen zijn dat mensen die wij ‘verlicht’ 
noemen, de wereld waarin we leven op een volstrekt andere 
manier waarnemen? Overweeg eens de mogelijkheid dat er 
naast de drie staten die wij kennen, namelijk de droomloze 
slaap (de wereld van het onbewuste Zijn), de droomtoestand 
(de wereld van de onbewuste gedachten en gevoelens) en 
de waaktoestand (de wereld van de bewuste gedachten en 
gevoelens), nog een vierde bewustzijnstoestand bestaat. In de 
drie bekende toestanden waarin wij kunnen verkeren wordt de 
wereld waarin wij leven op een steeds echter lijkende manier 
ervaren. In de droomloze slaap rust de geest in zichzelf, in 
een toestand van onbewuste leegte. We zijn ons niet van die 
vredige toestand bewust, maar bij het ontwaken is er een vage 
herinnering aan deze diepe vrede.  Vervolgens is het bewustzijn 
in de droomstaat in een sluimertoestand en vult de geest zich 
met toevallige beelden en gevoelens uit ons onderbewuste en 
soms ook uit het bovenbewuste. En als we dan ontwaken uit 
de slaap, dan is er de wakkere staat. Als we wakker zijn, leven, 
werken en denken we voor ons gevoel helder bewust. Maar 
ook dan leven we in een soort droomwereld, de droomwereld 
van ons denken, de wereld van het ‘daar en dan’. In de 
waaktoestand identificeert onze geest zich met het denken en 
vormt zich het ego. In die staat wordt ons doen en laten bepaald 
door het najagen van denkbeelden en materiële zaken. Tot slot 
is er de vierde staat, ook wel de ‘ontwaakte staat’ genoemd. 

Dit is het domein van het bewuste Zijn, waarin de geest zich 

bewust is van zichzelf. We zijn dan bewust in het ‘hier en nu’, 
zonder de tussenkomst van ons ego en het denken, en dus vrij 
van oordelen. Je zou dit ook de staat van de bewuste leegte 
kunnen noemen, waarin alles zich aandient ‘precies zoals het 
is’. Deze vierde staat wordt in India ‘Turîya’ genoemd’ Cheng 
neemt even een pauze. 

‘Besef dat de ontwaakte staat niet iets is wat ver weg gelegen 
is en wat je kunt bereiken door grote inspanning. Deze staat 
is voor ieder mens altijd direct beschikbaar. Voor het ervaren 
van deze staat moet echter aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan. Ditzelfde geldt voor elke andere staat, zo is het ook 
mogelijk om op elk moment in de diepe droomloze slaap te 
vertoeven. Daarbij is het wel voorwaarde dat we ons te ruste 
leggen.

Voorwaarde voor het vertoeven in de ontwaakte staat is dat de 
geest tot rust komt. Meditatie en verblijf in de natuur helpen 
daarbij.

Wij zijn er van overtuigd dat de wereld die wij in onze 
waaktoestand ervaren uiterst echt is, toch?’ 

Ik knik. 

‘Maar wanneer we dromen worden we met angstzweet wakker, 
omdat we er ook in die toestand van overtuigd zijn dat de enge 
draak die op het punt staat om ons te verslinden, heel echt is. 
Eenmaal in de waaktoestand gearriveerd, moeten we erom 
lachen. Met andere woorden; we zijn ons in de droomtoestand 
niet bewust van onze onwetendheid. Zou het ook niet zo 
kunnen zijn dat we op vergelijkbare wijze vanuit de ‘verlichte’ 
toestand kunnen terugkijken op de angsten en verrukkingen die 
in onze dagelijkse waaktoestand zo levensecht lijken? Dat zou 
betekenen dat we alles waaraan wij in ons leven zoveel waarde 
toekennen, waar wij een halszaak van maken en misschien wel 
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waarheid kan bestaan, heeft het alle schijn van grootspraak of 
naïviteit wanneer een religie of levensovertuiging verkondigt 
dat zij de waarheid in pacht heeft. Het zou verkondigers van 
een geloof beter passen wat bescheidener te zijn waar het gaat 
om verkondiging van de waarheid. In plaats van volgelingen te 
overtuigen van hun waarheid, zou het van realiteitszin getuigen 
wanneer zij hen zouden aanmoedigen om zelf op zoek te gaan 
naar die ene Waarheid over het leven. Natuurlijk kunnen 
heilige boeken en wijze mensen daarbij een belangrijke gids 
zijn, maar uiteindelijk gaat het om het ‘in directe ervaring’ zelf 
ontdekken wat het geheim van het leven is. En dat is heel wat 
anders dan aannemen wat een boek, een goeroe of een traditie 
te vertellen heeft over het geheim van het leven. Het lezen 
van een beschrijving van dit tempelcomplex in een reisgids 
is wezenlijk anders dan direct zelf te ervaren wat deze plek 
werkelijk is, nietwaar?’
 
Ik moet dit op mij in laten werken. Ik weet dat ik dit verhaal 
van Cheng serieus moet nemen. Ik heb hem namelijk nog niet 
eerder kunnen betrappen op een leugen of een verzinsel, maar 
ik heb toch moeite om me de situatie die hij nu schetst, als een 
serieuze mogelijkheid te zien. 

Een mooie vogel strijkt neer op een laaghangende tak van 
de boom vlak voor ons en kijkt me aan alsof hij wil zeggen: 
‘Ervaar de vrede op deze plek en besef dat de hemel niet ergens 
ver weg achter de wolken verscholen iis, maar ‘hier en nu’ 
ervaren kan worden.’ 

Na enige tijd zwijgend naast elkaar te hebben gezeten gaat 
Cheng verder. ‘Ik zal je het verhaal vertellen van de heilige 
berg Emeishan in de provincie Sichuan in het zuiden van 
China, tegen de grens met Tibet. Deze berg symboliseert het 
menselijk bestaan. Elke godsdienst benadert het bestaan, dus in 
dit verhaal de berg, vanuit een bepaalde windstreek. De islam 
bijvoorbeeld vanuit westelijke richting, het christendom vanuit 

voor zouden willen sterven, vanuit de ontwaakte staat gezien 
met een vergelijkbare begripvolle glimlach kunnen afdoen als 
iets wat niet van essentieel belang is. Misschien zijn we in 
onze dagelijkse waaktoestand net zo onwetend over de echte 
waarheid en de essentie van het leven. Als dit waar is, leven wij 
in een wereld van illusie die we zelf met ons denken hebben 
gecreëerd, zoals ook de dromer zijn droomwereld zelf heeft 
geschapen. En we zien deze wereld aan voor echt. Zou het zo 
kunnen zijn dat al die profeten, zieners of geestelijk leraren die 
je noemde, in hun hart deze vierde staat hebben her-kent? Dat 
zij vanuit het kennis hebben van de echte waarheid over het 
bestaan, ons een boodschap willen overbrengen?’ Weer moet 
ik bekennen dat dit waar zou kunnen zijn.

‘Als dit zo is,’ gaat Cheng verder, ‘betekent het ook dat al die 
profeten hetzelfde open geheim hebben ontdekt, weliswaar 
ieder vanuit de eigen cultuur en vanuit de tijd waarin hij of 
zij leefde. Zij zullen dus ieder onvermijdelijk andere woorden, 
rituelen en metaforen gebruiken om de mensen die deze 
staat nog niet hebben ont-dekt, deelgenoot te maken van hun 
ontdekking betreffende de waarheid over het bestaan. Als dit 
inderdaad zo is, moeten we het fenomeen van geloof, of religie, 
wellicht heel anders gaan definiëren. Elke geloofstraditie 
berust op een bepaalde visie over het bestaan. Maar zoals er 
over mij als persoon veel opvattingen en meningen de ronde 
kunnen doen, is er toch maar één echte waarheid en die is dat ik 
simpelweg ‘ben die ik ben’. Wat men ook van mij denkt, dat is 
de ene echte waarheid over deze mens. Op vergelijkbare wijze 
is er, naast de vele opvattingen die mensen kunnen hebben over 
het grote bestaan, slechts één waarheid. Het leven is simpelweg 
‘dat wat het is’ en niet dat wat ik of jij ‘denkt dat het is’. Ook 
als we nog onwetend zijn van vele aspecten van het leven, doet 
dat niets af aan het feit dat het bestaan is ‘wat het is’. 

Elke geloofstraditie verkondigt een eigen interpretatie van 
het leven en verkoopt die als de waarheid. Als er slechts één 
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het noorden, het hindoeïsme vanuit het zuiden, het boeddhisme 
vanuit  zuidoostelijke richting en het taoïsme vanuit het oosten, 
enzovoorts.  Hoewel het vertrekpunt van elke godsdienst 
verschillend is, waardoor elke godsdienst zijn eigen woorden 
en vergelijkingen heeft, verkondigen de grondleggers van 
deze godsdiensten in essentie dezelfde ene Waarheid over het 
bestaan. Deze waarheid is te vinden op de top van de berg, 
waar alle wegen die naar boven leiden samenkomen. Ieder 
van ons die gelooft, of op een andere manier op onderzoek is 
gegaan naar de waarheid over het leven, bevindt zich ergens 
op de berg, bewust of onbewust zoekend naar de top. Omdat 
er zoveel verhalen over de waarheid zijn en er ook vele wegen 
naar de top zijn, raakt de mens verward. 

De berg is omgeven door mist, maar op de top is de lucht helder 
blauw en schijnt de zon. Door onze onwetendheid omtrent de 
diepere waarheid van het leven zijn er op de mistige berg veel 
conflicten en wordt er veel geleden. Regelmatig ontstaan er 
ruzies omdat beklimmers van de ene route, de andere zoekers 
ervan willen overtuigen dat hun weg de enig juiste weg is en 
leidt naar de echte waarheid. Ze vergeten daarbij echter dat zij 
vanuit een bepaalde windrichting de berg aan het beklimmen 
zijn en dat ze ook nog eens hun eigen voorkeur hebben met 
betrekking tot het beklimmen van de berg. Ik kan er namelijk 
voor hebben gekozen om de berg vanuit het oosten te beklimmen 
omdat ik hou van steile wanden, maar ik vergeet dat een ander 
de berg liever beklimt vanuit het westen, omdat de berg daar 
gemakkelijker te belopen is. Het gaat dan misschien wat trager, 
maar het kost ook minder energie. 

Zo kiest iedereen de benadering die het best bij hem of haar 
past. Wie ben ik dan dat ik tegen één van de beklimmers van 
de berg kan zeggen dat mijn weg de enige juiste of de beste 
is? Zo bekeken is het absurd dat geloven elkaar bestrijden, 
omdat boven op de berg de grondleggers van alle religies zich 
met elkaar amuseren om het gestuntel van hun volgelingen 

die de waarheid over het bestaan allemaal nog niet zo goed 
hebben begrepen. Ze observeren het vallen en opstaan met een 
vertederende blik, zoals volwassenen het kinderspel van hun 
kroost gadeslaan. De meesters op de top van de berg hebben 
geen enkele behoefte meer aan discussie. Allemaal hebben ze 
diezelfde ene diepe waarheid over het leven ontdekt. Ze hebben 
zich verenigd met de goddelijke oorsprong van het leven, met de 
bron van het bestaan. Ze leven vanuit die mysterieuze eenheid 
in de oorspronkelijke wereld die aan de dagelijkse wereld met 
de tienduizend menselijke werkelijkheden ten grondslag ligt. 
Ze baden in de onvoorwaardelijke liefde van het universum 
en wensen dat alle levende wezens daar ooit weer deelgenoot 
van worden. De mist op de berg verduistert de weg van de 
beklimmers, zodat het leven op de berg wordt gekenmerkt door 
onwetendheid, illusie en leugen. De meesten van ons zijn zich 
er echter niet van bewust dat ons hele bestaan zich afspeelt in 
de mist. We worstelen ons door het bestaan heen en denken in 
tijdelijke zaken eeuwig geluk te kunnen vinden. We denken dat 
we een wakker leven leiden, maar is dat werkelijk zo? 

Op de berghellingen maken de volgelingen van de meesters 
zich druk over de vele wegen en vergeten dat ene doel; het 
hervinden van de oergrond van hun bestaan. Wie blind is kan 
de schoonheid van kleuren en vormen niet aanschouwen, wie 
doof is kan niet genieten van hemelse klanken, wiens geest 
troebel is, kan de eenheid achter de tienduizend dingen niet 
zien. Er zijn mensen die nog aan de voet van de berg staan en 
zelfs geen notie hebben van het feit dat ze met de beklimming 
bezig zijn. Ze leven hun dagelijkse leven alsof dat het enige 
is dat bestaat, onwetend van de schat die op de top op hen 
wacht. Dan zijn er de mensen die al iets hebben gehoord over 
het heldere licht op de top van de berg. Het merendeel van hen 
wordt echter teveel in beslag genomen door het overleven op 
de berg. Daarbij komt dat velen onder hen niet geloven dat dit 
heldere licht voor eenvoudige stervelingen als zij bereikbaar 
is. Een andere grote groep onder de beklimmers is volgeling 
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van één van de verlichte meesters op de top. Vaak volgen zij 
als gehoorzame kinderen de aanwijzingen die hun meester 
heeft verkondigd. Het gevaar bestaat bij deze groep dat ze 
deze aanwijzingen te letterlijk nemen en ze niet meer zien als 
een vingerwijzing om de weg naar de top te vinden, maar de 
aanwijzingen zien als de waarheid zelf. Tot slot zijn er nog 
de mensen die vermoeden dat de goddelijke waarheid op de 
bergtop te vinden is en die besluiten om op eigen kracht zelf 
op zoek gaan. Deze onafhankelijke onderzoekers zijn niet 
gebonden aan één weg, maar ook voor deze onderzoekers loert 
een gevaar. Ze zitten weliswaar niet in het keurslijf van één 
van de geloofstradities die hen kan verblinden, maar hebben 
daarentegen ook niet de beschikking over de landkaarten en 
andere hulpmiddelen die binnen elke traditie voor het volgen 
van De Weg zijn ontwikkeld. Het gevaar van deze groep is dat 
ze over de berg gaan zwalken, zonder vooruitgang van enige 
betekenis te boeken.’ Ik voel me door deze laatste zinnen van 
Cheng aangesproken, maar laat dat niet merken. 

Na een korte pauze vervolgt Cheng zijn verhaal. ‘Het is op de 
berg een drukte van belang en naarmate een klimmer dichter 
bij de top komt, klaart de mist steeds meer op. De klimmer 
nadert, aangetrokken door het heldere licht op de top, nu met 
rasse schreden zijn eeuwige doel. 

Het uitzicht op de top is adembenemend. Daar ervaart hij zijn 
ware natuur en de eenheid van al het bestaande. Elk onderscheid 
komt hier samen in Een punt, en er heerst eeuwige vrede omdat 
elke dualiteit hier is opgelost. De geest van deze ontwaakte 
mens is nu helder omdat hij de uiteindelijke waarheid over het 
leven kan aanschouwen. En met het groeien van zijn helderheid 
is ook zijn verwarring afgenomen.

En als de ontwaakte nu naar beneden kijkt doet hij nog een 
mysterieuze ontdekking. De berg blijkt namelijk helemaal 
niet gehuld te zijn in mist. Langzaam wordt het voor hem 

duidelijk dat de mist die hem op zijn tocht naar boven het zicht 
ontnam, slechts in zijn hoofd bestond. Niet de mist, maar zijn 
onwetendheid omtrent de ware aard van het leven versluierde 
zijn geest. Met een schok realiseert hij zich nu dat dus zijn 
onwetendheid de oorzaak was van al zijn lijden op de berg.

Langzaam maar zeker voegen zich steeds meer mensen bij 
de ontwaakten op de top en worden daarmee deelgenoot van 
het Grote Weten. De wijzen kennen het onderscheid tussen 
waarheid en schijn, wat niet zeggen wil dat ze allemaal in 
alle opzichten al volmaakt zijn. Vanuit het diepe inzicht in de 
grond van het bestaan, voortkomend uit een open geest, zal 
het leven vanaf nu op natuurlijke wijze verder werken aan hun 
vervolmaking. 

Dan zijn er ook nog de ontwaakten die uit liefde voor al wat 
leeft, na aankomst op de top, weer terugkeren naar de lagere 
regionen om daar de onwetenden als gids bij te staan bij het 
vinden van De Weg. Binnen het Mahayana boeddhisme worden 
deze ontwaakten bodhisattva’s genoemd.’ 

Cheng zwijgt en kijkt me indringend aan. In zijn ogen zie ik 
de vraag of ik het verhaal heb begrepen. Ik zeg hem dat ik 
de situatie op de berg levendig voor me zie. In gedachten ga 
ik terug naar het gesprek met de Ier in de trein. Ik herken op 
de berg de vier categorieën mensen die we in de geblindeerde 
trein hebben onderscheiden, de ongelovigen, de volgelingen, 
de berusters en tot slot de zoekers. 

We staan op en wandelen over het tempelcomplex van het ene 
gebouw naar het andere. Aan de achterzijde van het complex 
staat een groot gebouw dat boven alle anderen uitsteekt. Voor 
de ingang worden door de aanwezigen, op aanwijzing van een 
monnik, olielampjes ontstoken. Als we dichterbij komen en 
naar binnen kijken staan we oog in oog met een enorm beeld 
van de Boeddha in lotushouding. Cheng knielt neer, sluit zijn 

- 58 - - 59 -



ogen en vouwt zijn handen voor zijn gezicht. Hij prevelt een 
soetra. Ook ik ervaar de serene sfeer van deze plek en kniel 
neer uit eerbied voor alle verlichte wezens die ons de weg 
proberen te wijzen naar de top van de berg. Na enkele minuten 
staan we weer op en lopen via de vele binnenplaatsen terug 
naar de ingang van het Paleis van de Eeuwige Harmonie. Geen 
naam is toepasselijker voor deze bijzondere plek.

Als we het tempelcomplex verlaten, steken we een drukke 
straat over en lopen een oude laan in. Aan weerszijden staan 
oude pijnbomen vol kwetterende vogels. Hier rijdt slechts een 
enkele fietser en spelen grootouders met hun kleinkinderen op 
het plaveisel en op het gras. In de verte horen we iemand op 
een fluit spelen. We lopen in de richting van het geluid en zien 
een man van middelbare leeftijd op een muurtje zitten met een 
houten fluit. Cheng herkent de melodie en vertelt me dat het een 
lied is uit de Peking-opera. Hij neemt plaats op een natuurstenen 
stoep naast de ingang van enkele traditionele hofjeswoningen, 
‘hutongs’ genaamd. Hij nodigt me uit om naast hem te komen 
zitten. We hebben hier zeker een uur zwijgend zitten luisteren 
naar het hemelse spel van de anonieme fluitist. Later zal ik aan 
dit moment terugdenken als één van de mooiste momenten in 
de hoofdstad van het indrukwekkende China.  
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6.
De begrenzing van 

het denken

Gisteren ben ik, terwijl Cheng rust zocht in een park vlakbij 
het hotel, naar het Plein van de Hemelse vrede en de Verboden 
Stad geweest. De Verboden Stad, een complex van 1 kilometer 
bij 600 meter met honderden gebouwen, heeft veel indruk op 
me gemaakt. Vijf eeuwen was dit de plek vanwaar de Zoon des 
Hemels regeerde over het Rijk van het Midden. In 1912 moest 
Pu Yi, The Last Emperor (de laatste keizer), zijn residentie 
gedwongen verlaten. 

Het was zeer indrukwekkend om daar rond te lopen, maar 
ook erg heet en druk met dagjesmensen uit alle delen van het 
Chinese rijk. 

Bij terugkomst in het hotel vroeg Cheng me of ik vandaag 
samen met hem een bezoek wilde brengen aan de Great Wall. 
De Chinese muur stond inderdaad op mijn lijstje, dus ik hoefde 
niet lang na te denken. 

Na het ontbijt wandelden we naar het metrostation op enkele 

minuten loopafstand van het hotel. De ochtendspits in Peking 
verloopt zeer chaotisch. Zoals eerder gezegd zijn er relatief 
weinig auto’s, maar daar staat tegenover dat ontelbare mensen 
op tweewielers en fietstaxi’s traag door elkaar heen bewegen, 
onder een oorverdovend lawaai van fietsbellen. De fietsers lijken 
zich organisch te groeperen in soms drie of vier rijen dikke 
colonnes die zich soms niets aantrekken van de gebruikelijke 
stroomrichting van het verkeer. Midden op een kruising staat 
een streng ogende politieagent op een klein rond podium met 
een hekje erom heen. Hij doet verwoede pogingen om met 
armgebaren de fietserstromen enigszins in goede banen te leiden. 
Cheng loopt langzaam, steunend op zijn onafscheidelijke stok en 
is erg zwijgzaam, zoals ik inmiddels van hem gewend ben. Toch 
voel ik me op mijn gemak en ook ik heb geen behoefte aan een 
‘social-talk’ om de stilte tussen ons te breken. We praten als er 
iets te zeggen valt en daarnaast is het zwijgen zeer aangenaam. 
In het hotel heb ik kaartjes gekocht voor de metro. Ook onder de 
grond is het een heksenketel. 

Als de metrotrein stopt en de deuren open gaan, lijkt het op een 
dijkdoorbraak. Met grote moeite kunnen we ons staande houden 
en tegen de stroom inzwemmend bereiken we net op tijd de deur 
van de trein. Bij de derde halte gebaart Cheng me dat we moeten 
uitstappen. Eenmaal weer boven de grond, lopen we door een 
wirwar van smalle straatjes waar mijn aandacht getrokken wordt 
door de talrijke binnenplaatsjes die op de steegjes uitkomen. Ik 
kan de geuren die ons vanuit de binnenplaatsen tegemoet komen 
niet thuisbrengen. We komen uit op een pleintje waar een aantal 
bussen staat. Cheng loopt naar een jonge vrouw in uniform 
die de leiding van dit busstation lijkt te hebben. Hij praat op 
zachte toon en vraagt waarschijnlijk naar de eerst volgende 
mogelijkheid om met de bus naar de Grote Muur gebracht te 
worden. Ze loodst ons door groepen wachtende mensen heen, 
naar een oude gammele bus die op het punt staat te vertrekken. 
De bus is zo goed als vol en we kunnen niet meer naast elkaar 
zitten. Ik heb net een plaats gevonden als de bus zich met horten 
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en stoten in beweging zet. Ik zit bij het raam, twee banken 
achter de chauffeur. Voor mij zit een tienermeisje met naast 
haar onmiskenbaar haar vriendje. Twee stiekeme tortelduifjes, 
want in China gedraag je je in het openbaar ‘zoals het hoort’. 

Naast mij zit een jonge man die rond de vijfentwintig jaar oud 
lijkt. Hij glimlacht naar me en kijkt verrukt. Ik ken die blik 
inmiddels. Hoelang zal het duren voordat hij zijn kans grijpt, 
denk ik bij mezelf. Zo te zien ben ik de enige westerling in 
de bus en het is me al eerder opgevallen dat Chinezen een 
zeer grote behoefte hebben om contact te maken met mensen 
uit het westen. Ik zit nog geen vijf minuten of hij stelt de 
bekende openingsvraag: ‘Where do you come from?’ Ik vertel 
hem waar ik vandaan kom en direct daarop volgt de tweede 
standaardvraag, die ik daarna nog velen malen tijdens mijn reis 
door China zal moeten beantwoorden. Hoe het met mijn vader 
en moeder gaat, of ze nog leven, en zo ja, hoe oud ze zijn. De 
familie en de voorouders zijn een zeer belangrijke factor in 
het leven van een Chinees. Wanneer hij mijn familiesituatie in 
kaart heeft gebracht is zijn eerste nieuwsgierigheid bevredigd 
en kijkt hij weer even stil voor zich uit. Ik maak van die 
gelegenheid gebruik, want ook ik ben nieuwsgierig en vraag 
hem naar zijn werk. Terwijl ik dit doe, realiseer ik me dat 
dit onze standaard openingsvraag is. Blijkbaar hebben we 
behoefte om de eigen maatschappelijke positie ten opzichte 
van de ander in te schatten en daarmee de pikorde te bepalen. 
Hij is op vakantie in Peking, maar woont in Sjanghai. Hij werkt 
als ingenieur bij een groot bouwbedrijf. Terwijl hij meer vertelt 
over zijn werk, wordt mijn aandacht getrokken door het meisje 
voor me. Ze zit wat voorover gebogen en haar vriendje kijkt 
haar bezorgd aan. Even later haast hij zich om het schuifraam 
naast haar open te gooien. Ze steekt haar hoofd naar buiten 
en grote slierten braaksel bewegen traag, voortgedreven 
door de krachtige luchtstroom, over het raam naast mij naar 
achteren. Mijn gesprekspartner kijkt verschrikt, zijn gezicht 
spreekt boekdelen. Wat een schande dat zijn vriend uit Europa 

- 66 -

dit moet meemaken. Hij buigt zich over me heen en sjort aan 
het gordijntje naast mij zodat ik het verder niet meer hoef te 
zien. Dit is te erg, deze vernedering moet hij me besparen. Een 
duidelijk geval van plaatsvervangende schaamte, denk ik bij 
mezelf. Hij is van zijn stuk gebracht en houdt verder zijn mond.    

Na een kleine twee uur schommelen in de bus vermoed ik dat 
onze bestemming nu niet ver weg meer is. Ik kijk naar achteren 
en Cheng knikt vriendelijk en pakt zijn lappentas. Ook ik gris 
mijn kleine rugzak onder de bank vandaan. De bus stopt en ik 
krijg van mijn gesprekspartner uit Sjanghai een slap handje, 
terwijl hij nogmaals zijn excuus aanbiedt voor het schandelijke 
voorval.

De bus staat op een klein parkeerterreintje. Aan de noord- 
en zuidzijde van de weg slingert de Grote Muur de heuvels 
op. Een bijzonder moment. Ik sta oog in oog met één van de 
zeven wereldwonderen. Ik heb ooit gelezen dat er op aarde 
twee door mensenhanden gemaakte objecten zijn die met het 
blote oog vanaf de maan te zien zijn. De Afsluitdijk tussen 
Noord-Holland en Friesland en deze muur, 2000 jaar geleden 
door de Chinezen opgericht om zich te beschermen tegen de 
aanvallen van barbaarse nomadenstammen vanuit Mongolië. 
Nog niet zo lang geleden las ik echter in de krant dat dit feit 
uit de schoolboeken van de jonge Chinezen gehaald moest 
worden. Astronauten hadden namelijk ontdekt dat het niet 
waar was. Omtrent het waarheidsgehalte van het verhaal over 
de Afsluitdijk, tast ik nog in het duister. 

De muur heeft een totale lengte van bijna 3000 kilometer. Ik 
probeer me daar een voorstelling van te maken. Van Amsterdam 
naar Barcelona en terug, denk ik bij mezelf. 

Het is werkelijk een zeer imposant landschap. Het gebied is 
vrij bergachtig. De bergen hebben geen scherpe pieken, maar 
zijn enigszins afgevlakt en zowel de bergruggen als de valleien 
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zijn bedekt met een groen tapijt. De plek waar wij zijn, is 
ongeveer honderd kilometer verwijderd van de buitenwijken 
van de Chinese hoofdstad en er zijn vrij veel toeristen uit het 
hele land. Wij volgen een Chinees gezin dat aan de noordzijde 
van de weg begint aan de beklimming van de muur. De muur 
bestaat uit een beloopbaar gedeelte ter breedte van een brede 
steeg, dat ongeveer acht tot tien meter boven het omliggende 
terrein ligt. Aan weerszijde van het beloopbare deel is nog eens 
een muur opgetrokken van bijna twee meter hoog en zeker 
een halve meter dik. De muur aan de westzijde, de kant van 
het Mongoolse gevaar, is voorzien van kantelen. Hoewel het 
landschap van een afstand glooiend lijkt, is de klim op sommige 
stukken zeer stijl en zijn de stenen treden van het loopgedeelte 
uitgesleten. De zon staat inmiddels op zijn hoogste punt en de 
hitte beïnvloedt het tempo van onze tred. Om de paar honderd 
meter wordt de muur onderbroken door een uitkijktoren waar 
je onderdoor kunt lopen. 

Naarmate de afstand vanaf ons startpunt groeit, haken steeds 
meer mensen af en gaan weer terug. Cheng loopt langzaam 
maar gestaag door, steunend op zijn stok en rustig genietend 
van het uitzicht. Ik moet regelmatig even op adem komen. 
We zijn nu alleen over. We beklimmen de wachttoren die op 
het hoogste punt van deze berg ligt. Van hieruit is het uitzicht 
adembenemend. Een ruig glooiend en met struiken en enkele 
boompartijen begroeid landschap, met zover het oog reikt geen 
teken van menselijke beschaving, behalve de muur die door het 
landschap slingert als een rivier met natuurlijke loop. Echter 
in tegenstelling tot een rivier, zoekt de muur niet het laagste 
punt, maar slingert juist over de kammen van de bergen, 
tot aan de horizon. Ver beneden ons, naast de smalle weg, 
ligt het kleine parkeerterrein met een paar bussen. Op deze 
uitkijktoren is alleen de wind te horen. We gaan op een groot 
stuk steen zitten. Mijn gedachten glijden weg door de vele 
eeuwen die deze muur heeft weerstaan. Een muur opwerpen 
om je tegen de vijand te beschermen is voor ons in Europa 
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niet nieuw. In de Middeleeuwen werden veel steden voorzien 
van vestingwerken. Echter een muur om zo’n immens groot 
land bouwen is toch van een heel andere orde. In gedachten 
probeerde ik me een voorstelling te maken van deze plek ten 
tijde van de bouw, vele eeuwen geleden en vraag mij af hoe 
deze muur er over nog eens 2000 jaar uit zal zien. Ik bedenk 
hoe de wereld in de afgelopen eeuwen is veranderd en in de 
komende paar duizend jaar waarschijnlijk nog drastischer 
zal veranderen. Maar over 2000 jaar zal iemand op deze 
uitkijktoren naar alle waarschijnlijkheid getuige kunnen zijn 
van hetzelfde adembenemende decor als wij nu aanschouwen, 
net als vele generaties voor ons dat konden. Het leven lijkt 
hier stil te staan. Ik geniet intens van de weidsheid en stilte 
van deze plek, mijlen ver van de chaos van de metropool. Ik 
kijk naar de oude Cheng die zwijgend het panorama in zich 
opneemt. ‘Kon het leven maar altijd en overal zo vredig zijn,’ 
zeg ik tegen hem. 

Na enkele ogenblikken antwoordt hij: ‘Maar wat je hier ervaart 
kan op elke plek ter wereld, onder elke omstandigheid worden 
ervaren. Het gevoel van vrede en harmonie is verbonden met 
de staat van het bewustzijn van waaruit je de wereld om je heen 
ervaart, en niet, zoals de mens aanneemt, met de wereld zelf.’ 

‘Maar hoe kan het dan,’ vraag ik hem, ‘dat ik vanmorgen op 
weg naar het busstation mij ergerde aan de volstrekte eigen 
richting van de colonnes fietsers, die zich niets leken aan te 
trekken van de regels in het verkeer en dat ik me onmachtig en 
triest voelde bij de aanblik van de verwaarloosde blinde vrouw 
met de baby in haar armen? De wereld waarin wij leven is hard 
en soms zelfs heel wreed, en het is volgens mij onmogelijk te 
ontkomen aan het lijden dat daar onlosmakelijk mee verbonden 
is.’ 

‘En toch zeg ik je dat je ook in die wereld een permanente 
vrede kunt ervaren, die nu voor jou slechts het alleenrecht lijkt 
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te zijn van deze plek.’ 

‘Hoe kan het lijden van de mensen om mij heen, en bij tijd en 
wijle ook mijn eigen pijn, me als mens onberoerd laten? Als 
mens streef je toch naar geluk en zet je alles in om het lijden 
van jezelf en van anderen te verlichten en om welvaart voor 
iedereen te bereiken?’ 

‘En lukt je dat?’ vraagt Cheng. 

‘Nee meestal niet, maar moet ik daarom de moed opgeven?’ 

‘Als je zoveel energie stopt in je streven en je slaagt maar niet 
in je opzet, zou het dan niet zo kunnen zijn dat je handelt met 
een te beperkt inzicht in de situatie? Ik wil je graag op een 
andere manier proberen uit te leggen dat de oorzaak van het 
lijden dat wij ervaren, in diepste wezen in ons denken ligt en 
niet in het leven zelf. Ik realiseer me dat deze waarheid, gezien 
vanuit je gewone dagelijkse bewustzijn, moeilijk te erkennen 
is. Toch wil ik je proberen duidelijk te maken wat ik bedoel. 
We deden al eerder een gedachte-experiment. Als jij ermee 
instemt wil ik nog eens zo’n experiment met jou doen.’ 

Hoewel ik geen idee heb hoe ik hem, wat dit punt betreft, 
moet begrijpen, hecht ik aan niemands woorden een grotere 
betekenis dan aan de woorden van de oude Cheng. Ik wil hem 
heel graag begrijpen en laat hem weten dat ik niets liever doe 
dan meewerken aan zijn experiment. 

‘Kijk hier eens om je heen en stel je voor dat je vanaf hier het 
leven gadeslaat, zoals dat was voordat de mens zijn intrede 
deed op deze aarde. Denk de muur waarlangs we naar deze 
bergtop zijn gekomen weg uit het landschap, evenals de weg 
en het parkeerterrein beneden in het dal. Probeer de situatie 
die ik je schets heel levendig voor te stellen. Jij bent de eerste 
en enige mens op aarde, maar het denken heeft zich ook in 
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jou nog niet ontwikkeld. Je ervaart, als een pasgeborene, via je 
zintuigen de wereld om je heen volledig, maar je geeft er geen 
betekenis en dus ook geen woorden aan. Er is alleen een helder 
besef van de volheid van de situatie. 

Ik realiseer me dat ik veel van je vraag, maar doe moeite om 
je die situatie echt levendig voor de geest te halen. Jij bent 
je gewaar van het groene decor hier om je heen dat prachtig 
afsteekt tegen de blauwe lucht, en je voelt de stevige warme 
wind die hier waait. Ook ben jij je bewust van de adelaars die 
hier boven je in de lucht cirkelen en je ziet één van deze vogels 
pijlsnel omlaag scheren en in een fractie van een seconde een 
vrij groot dier met zijn scherpe klauwen van de grond grissen. 
Hij strijkt met zijn prooi neer op die rots daar. Met zijn scherpe 
nagels houdt hij zijn prooi vast en met zijn gebogen snavel 
scheurt hij het dier in stukken en geniet zichtbaar met bebloede 
bek van wat het leven hem beschikbaar stelt. Je loopt een paar 
stappen verder en je oog valt op de prachtige felrode bloem 
van de wilde roos die je hier voor je ziet. Even later word jij je 
bewust van de geur van rook en zie je een bosbrand tegen de 
bergwand aan de overzijde van het dal. Je blijft er naar kijken. 
Langzaam tempert het vuur en wat overblijft is een groot stuk 
zwart geblakerde aarde, met kale verkoolde stoppels waar 
eens bomen stonden. Zie het allemaal heel levendig voor je 
en zie het knaagdier dat tussen de verkoolde resten strompelt 
en meer dood dan levend is. De schemering is ingezet en de 
felle zon, die op zijn hoogtepunt de brand heeft veroorzaakt, is 
veranderd in een schitterende oranjerode bol, die zijn prachtige 
avondlicht uitstrooit over de bergen. Kijk om je heen en probeer 
het tafereel dat ik je zojuist heb geschetst, in zijn volheid voor 
te stellen. 

Beschouw alle woorden die ik gebruikte om dit beeld bij jou 
op te roepen als niet uitgesproken. Vergeet ook alle andere 
woorden, herinneringen en betekenissen die in je hoofd zijn 
opgeslagen en ben je alleen gewaar van de door mij geschetste 
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wereld om je heen, waar jij onlosmakelijk mee verbonden bent. 

Nogmaals, er bestaan nog geen andere mensen op deze aarde 
en er bestaan ook nog geen woorden en begrippen. Jij bent je 
slechts woordeloos bewust van ‘wat er is’, hier en nu. Kijk nu 
weer naar de rode bloem aan de rozenstruik hier vlak voor je 
en beschrijf eens wat je ervaart.’ 

Ik realiseer me dat ik door Cheng in de val ben gelokt. Ik mag 
de woorden mooi, rood, bloem, enzovoort, niet gebruiken om 
mijn ervaring uit te drukken. Ik mag deze woorden zelfs niet 
denken. Op dat moment realiseer ik me ook dat mijn ervaring 
van de bloem in wezen los staat van, of eigenlijk voorafgaat 
aan de woorden die ik wil gebruiken. Door de dominante 
rol die wij aan ons denken hebben gegeven, lijken wij niet 
meer in staat te zijn om woordeloos te ervaren. Ervaren valt 
bij ons nagenoeg samen met het benoemen, beschrijven en 
interpreteren van de ervaring vanuit ons denken. Het lijkt alsof 
we puur ervaren zijn verleerd. 

Ik word afgeleid omdat ik stemmen hoor. Ik kijk over de 
rand van de muur en zie enkele mannen en een vrouw, allen 
gekleed in een weinig flatteus blauw Mao-pak. Ze lopen langs 
de muur de berg af. Nu pas ervaar ik hoe hoog het bouwwerk 
is. Ik bedenk dat zich hier tijdens de bouw waarschijnlijk 
drama’s hebben afgespeeld. Per meter muur zijn drie mensen 
gesneuveld, heb ik ooit gelezen. 
Opnieuw schrik ik wakker uit dit tafereel dat mij weer allerlei 
gedachten ontlokte en me uit de situatie haalde die Cheng me 
schetste.

Mijn ogen glijden langs het kilometers lange lint en weer terug 
naar de bloem vlak voor me. 

Ik doe opnieuw een poging de bloem te ervaren, simpelweg 
‘zoals die is’, zonder daar in mijn hoofd woorden voor te 
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gebruiken. Het blijft heel lastig. Steeds betrap ik mezelf erop 
dat ik de vorm, de kleur, de natuurlijke substantie en de geur 
van de bloem in woorden wil uitdrukken. Ik realiseer me 
plotseling dat ik met die woorden de oorspronkelijke heelheid 
van de bloem feitelijk stuk maak. Steeds wanneer ik mezelf 
betrap op het gebruik van woorden, laat ik de woorden weer los 
en ga terug naar de pure ervaring van de bloem, die simpelweg 
bloem staat te zijn. 

De pure ervaring van ‘wat is’, gaat dus vooraf aan het denken. 
Ik spreek deze conclusie uit naar Cheng. 

‘Inderdaad, de bloem is te beleven precies zoals die is, zonder 
deze op basis van mijn herinneringen te vergelijken met eerdere 
ervaringen of andere bloemen, dus zonder aan die ervaring 
woorden te geven. Op dat moment is die bloem eenvoudigweg 
‘wat hij is’ en niet wat ik er met mijn denken van maak. Maar 
wat voor de bloem opgaat, geldt evenzeer voor het knaagdier, 
dat meer dood dan levend uit de verkoolde struiken strompelt 
en voor de zon die zijn stralen over de bergen strooit. Vanuit 
een woordeloos gadeslaan is alles ‘precies zoals het is’. 

Pas toen het denken zijn intrede deed in deze wereld koppelde 
de mens het denkbeeld ‘zielig’ aan het stervende dier, ‘mooi’ aan 
de ondergaande zon en ‘rood’ aan de bloem. De mogelijkheid 
om zuiver te ervaren ‘wat is’ gaat in wezen op voor elke situatie, 
maar daarvoor moeten we onze conditioneringen doorzien en 
vervolgens loslaten.’ 

Ik realiseer me ineens hoe kunstmatig en abstract de mens het 
leven heeft gemaakt en hoever we daardoor van de feitelijke 
beleving van de concrete situatie zijn vervreemd. Ik besef het 
verschil tussen de kloktijd van dit moment, het is inmiddels 
bijna vier uur, en de werkelijke beleving van de tijd, door te 
kijken naar het prachtige schijnsel van de laagstaande zon 
op de heuvels aan de linkerzijde van het dal. Ook merk ik 
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het verschil op tussen de temperatuur die de thermometer 
aanwijst, het kwik zal ongeveer op 30 graden Celsius staan, en 
de werkelijke beleving van de temperatuur op mijn huid door 
de wind die hier boven op de heuvels wat verkoeling brengt. 
Zo wordt mijn dagelijks leven bepaald door de uitkomsten 
van technische metingen en door begrippen en ideeën in mijn 
hoofd, die feitelijk het product zijn van eerdere ervaringen 
en daarmee bij het verleden horen. Vervolgens plaats ik die 
verouderde ideeën en begrippen tussen mezelf en de werkelijke 
beleving van dit moment en zie dus, zonder dat ik het besef, 
een gefixeerd oud beeld in plaats van de levendige waarheid 
van ‘dat wat is’ in het hier en nu. 

Na deze mijmeringen probeer ik opnieuw, kijkend naar de 
bloem, deze te ervaren ‘zoals hij is’. Als het me langzaam lijkt 
te lukken, besef ik ineens dat ik op een ander niveau toch weer 
mijn denken gebruik. Mijn denken trekt namelijk een grens 
tussen de bloem en zijn omgeving, een grens die er zonder het 
denken helemaal niet is, het leven is dus blijkbaar in diepste 
wezen één en ongedeeld. Er bestaat zelfs geen grens tussen 
mij en de wereld om mij heen. In het woordeloos gewaarzijn 
is er slechts ervaren van de heelheid van alles waarvan ik 
deel uitmaak. Dus ook het onderscheid tussen het subject 
dat ervaart en het object dat ervaren wordt, tussen ‘dit en 
dat’, is een bedenksel van de geest en heeft geen wezenlijke 
realiteitswaarde. In mijn dagelijks bestaan kan ik echter niet 
zonder dit onderscheid. In dat bestaan regeert het denken en 
dus is er onderscheid tussen de tienduizend dingen, zoals 
Cheng dat noemt. Ik spreek dit inzicht ook uit naar Cheng. Hij 
reageert daarop met de volgende woorden. 

‘In een pure ervaring bestaat inderdaad geen enkel onderscheid. 
Een pure ervaring is een totale ervaring, een ervaring van de 
eenheid en volheid van ‘alles wat is’. Degene die ervaart, dus 
het subject, valt in de pure ervaring samen met het object van 
de ervaring. Er is slechts ervaren. Ons denken kan de wereld 
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alleen maar benaderen door onderscheid te maken, precies dat 
is de kracht, maar blijkbaar ook de beperking van ons denken. 
Alles wat we zien geven we een naam die we putten uit het 
reservoir van onze herinneringen. Daarmee markeren we alles 
als een losstaand ding, en halen het in het domein van de ons 
bekende wereld. Door ons denken zien we dus allemaal losse 
dingen, die zonder tussenkomst van ons denken helemaal niet 
als ‘los ding’ bestaan. Dat betekent dat de wereld, voordat 
het denken zijn intrede deed, een wereld is van fundamentele 
eenheid. 

Zolang wij de wereld waarnemen door tussenkomst van ons 
denken, kunnen wij de wereld niet zien zoals deze in diepste 
wezen is. Zo beschouwd hebben wij de wereld waarin wij leven 
vanuit onze behoefte aan ordening en houvast, zelf gecreëerd 
met ons denken, zoals de dromer zelf zijn droomwereld 
heeft geschapen. Deze zelfgemaakte wereld is slechts een 
afspiegeling van de levende wereld zoals die echt is. Je zou 
het je als volgt kunnen voorstellen. Wij leggen een transparant 
papier over de wereld en op het moment van waarneming 
tekenen we razendsnel op het transparante papier de beelden 
en grenzen die volgens ons denken passen bij de contouren 
van de ogenschijnlijk losse dingen die we zien. Wat we dan 
dus zien is niet de wereld ‘zoals die is’ in al zijn volheid, 
levendigheid en heelheid. Maar we kijken via de door ons zelf 
gemaakte losse denkbeelden op het transparante papier naar 
de wereld. We denken echter dat we de wereld zien ‘zoals die 
is’, maar we zien slechts een geordende wereld die we zelf in 
onze geest met onze denkbeelden hebben gevormd. We zijn 
ons niet meer bewust van het feit dat we onze waarneming 
continu verminken. En juist hierin ligt het grote misverstand 
van de mensheid besloten, want we handelen op grond van wat 
we menen ‘waar’ te nemen. Echter wat we zien is niet ‘waar’, 
dus het handelen dat gebaseerd is op wat we menen te zien 
past logischerwijs ook niet bij de situatie zoals die werkelijk is. 
Vanuit onze onwetendheid zijn we vervolgens verbaasd dat ons 
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handelen niet het effect heeft dat we zo graag hadden gezien.’ 

Ik realiseer me dat de moderne natuurkunde tot ongeveer 
dezelfde conclusie is gekomen. Elk object, zelfs het kleinste 
deeltje, kan niet meer beschouwd worden als een op zichzelf 
staand ding, maar moet gezien worden als een verzameling 
levende relaties en stromende energie. De wereld is een 
onderling verbonden weefsel van gebeurtenissen, een 
dynamisch en ononderbroken geheel, dat alles omvat, dus ook 
de waarnemer die meende er los van te staan. Het begrijpen 
van dit geheel kan dus niet langer vanuit een onafhankelijke 
positie, zoals de wetenschapper sinds de Verlichting meent 
te kunnen innemen. De onderzoeker moet vanuit dat inzicht 
zijn positie van zogenaamd ‘onafhankelijk waarnemer’ weer 
inruilen voor die van ‘deelnemer’, met alle beperkingen van 
dien. Ik vertel dit aan Cheng, die daarop reageert met een citaat 
van Nagarjoena, een boeddhistisch filosoof uit de tweede eeuw: 

Dingen ontlenen hun bestaan en natuur aan onderlinge 
afhankelijkheid en zijn niets op zichzelf.   

‘In deze wereld van ‘geen tweeheid’ is dus niets afgescheiden, 
niets buitengesloten, alles inclusief. Zelfs subject en object 
vallen in wezen samen. Beweeg je ertussen, meng je erin, 
zonder grenzen te trekken of definities te omschrijven. Leven 
in dit besef heeft geen angst voor onvolmaaktheid. Leven in dit 
besef is leven vanuit een basisvertrouwen dat de wereld ‘zoals 
die is’ precies goed is zoals die is.’

Cheng merkt vervolgens op dat in vele tradities de volgelingen 
worden aangespoord om woordeloos gade te slaan. Hij vertelt 
het verhaal dat hij in een Japans zenklooster heeft gehoord. 

Pai-tsang had een nieuw klooster laten bouwen. Hij vertelde 
zijn leerlingen dat degene die een vraag het bekwaamst zou 
beantwoorden, zou worden aangewezen als hoofd van het 
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nieuwe klooster. Hij zette een waterkruik op de grond en 
vroeg: ‘Wie kan zeggen wat dit is zonder de naam ervan te 
noemen?’ De hoofdmonnik zei: ‘Niemand kan het een houten 
sandaal noemen.’ Kwei-sjan, de keukenmonnik, trapte de kruik 
met zijn voet omver en liep weg. Pai-tsjang lachte en zei: ‘De 
hoofdmonnik heeft verloren.’ En Kwei-sjan werd de meester 
van het nieuwe klooster.

Dit is zware kost denk ik bij mezelf, maar ik span me tot het 
uiterste in om te begrijpen wat Cheng mij wil laten inzien. 
Langzaam dringt het tot me door wat de betekenis van dit 
verhaal is, in relatie tot hetgeen we hiervoor bespraken. 
Woorden verwijzen naar de essentie van de dingen, echter de 
essentie kan er niet ten volle door worden begrepen. Door het 
omstoten van de kruik maakt de keukenmonnik de essentie of 
de aard van het water direct duidelijk terwijl het uit de kruik 
stroomt, dus zonder woorden, maar door directe ervaring. Op 
deze manier heeft hij aan Pai-tsang bewezen dat hij de beperkte 
reikwijdte van woorden inziet en begrijpt wat de essentie, die 
voorbij woorden ligt, is van dingen.

De wereld zoals wij die kennen is dus eigenlijk slechts een 
soort foto van de echte wereld en wij zien deze foto aan voor de 
werkelijkheid. Als dit echt zo is, dan is inderdaad te begrijpen 
waarom er zoveel dingen mis gaan in ons kleine leven en in de 
grotere wereld. Dit fundamentele misverstand dat veroorzaakt 
wordt door ons denken is dan inderdaad de grond van al het 
menselijk leed.
 
‘Maar het valt toch niet te ontkennen,’ leg ik Cheng voor, ‘dat 
er mensen zijn die er op uit zijn andere mensen te benadelen en 
daarmee veel leed veroorzaken? Dat lezen we toch dagelijks in 
de krant en dat ervaren we toch ook in ons eigen leven? Dat is 
geen bedenksel maar realiteit, stel ik vast.’
 
Het lijkt alsof hij mij niet heeft gehoord. Hij kijkt geconcentreerd 
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naar een kleine zwerm paarskleurige vlinders met merkwaardig 
lange vleugels, die even verderop afwisselend op de muur zitten 
en er rondjes boven vliegen. Hij geniet zichtbaar van hun spel. 
Dan kijkt hij weer naar mij. ‘Ik heb jouw opmerking gehoord. 
Het is inderdaad een feit dat mensen het elkaar vaak bewust, 
maar nog vaker onbewust, heel moeilijk maken. Daarover zijn 
we het wel eens. Het gaat er echter om hoe je met die feiten 
omgaat. Ik wil je nog een keer uitnodigen om weer terug te 
gaan naar het woordeloos getuige zijn van de wereld die ik je 
zojuist heb geschetst. Laat alles weer op je inwerken wat er 
zich in die situatie afspeelt. Ervaar de wind die langs je wangen 
strijkt, de oranjekleurige ondergaande zon, de geur van de 
bosbrand die zijn verwoestende werk deed, de gretige adelaar 
en de bloem die bloem staat te zijn. Maar nogmaals, koppel 
aan al deze waarnemingen geen woorden. Mijn vraag is nu: 
Kun jij iets aanwijzen wat in deze situatie eigenlijk anders had 
moeten zijn?’ 

‘Het beeld dat u me laat zien is de natuur in zijn rauwe puurheid. 
Toch kan ik niets waarnemen wat niet in orde is. Ondanks de 
elementen van groei, bloei en destructie, is er een natuurlijke 
harmonie en heeft het een onmiskenbare schoonheid,’ antwoord 
ik hem. 

‘Dus je bedoelt dat alles in die situatie goed is zoals het is, 
inclusief de pure verrukking van de adelaar en inclusief het 
lijden van zijn prooi?’ Inderdaad, zo is het, zeg ik hem. 

‘Verplaats nu jouw woordeloos getuige zijn naar de wereld 
waarin jij je dagelijkse leven leidt. Daarin heeft inmiddels dus 
ook de mens zijn plek ingenomen en zoekt net als de adelaar 
naar prooi om te kunnen overleven of te kunnen domineren. In 
deze wereld zijn dus ook op menselijk niveau genot en lijden, 
macht en machteloosheid, rijkdom en armoede, onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Als je deze wereld op dezelfde manier 
als in het experiment gadeslaat, dus zonder tussenkomst van 

het denken, kom je dan niet tot dezelfde conclusie? Kun 
je zeggen dat er iets of iemand anders hoort te zijn in jouw 
dagelijkse leefwereld?’ 

‘Vanuit mijn denken, met al die ideaalbeelden in mijn hoofd, 
moet ik hier ‘ja’ op zeggen.’ 

Weer schiet er een spreuk in mijn gedachte, nu van Shakespeare: 

Er is niets, goed of slecht, dat niet door het denken zo is 
gemaakt.

‘Natuurlijk moeten er, vanuit menselijk perspectief gezien, 
heel veel dingen veranderen omdat niets en niemand volmaakt 
is. Echter vanuit de directe ervaring van de Waarheid moet ik 
bekennen dat alles precies goed is, zoals het is. Ik zie in dat de 
dingen en mensen in mijn dagelijkse wereld in diepste wezen 
precies zijn zoals ze op dit moment moeten zijn.’ 

‘Inderdaad, als ze anders hadden moeten zijn zouden ze beslist 
anders zijn geweest, echter dit is de stand van dit moment,’ 
beaamt Cheng en vervolgt zijn betoog.
 
‘Vanuit het bovenmenselijke perspectief van de ene Waarheid 
volgt namelijk alles zijn natuurlijke aard, in harmonie 
met de wetten van de Grote Natuur. Wat is er prachtiger, 
verrukkelijker, wonderbaarlijker dan deze wereld zoals die is 
en waarvan jij geen waarnemer, maar waaraan jij deelnemer 
bent? Echter vanuit beperkt menselijk gezichtpunt kunnen we 
heel veel dingen niet accepteren ‘zoals ze zijn’. We zouden 
veel dingen en mensen graag anders zien, omdat we alles en 
iedereen vergelijken met de ideaalbeelden die we zelf in ons 
hoofd hebben gecreëerd en vervolgens gebruiken als norm. 
Onze ervaringen in het leven komen dus voort uit de wijze 
waarop wij het leven waarnemen, en zo  leven en lijden wij in 
een zelf gecreëerde wereld.’ 
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‘Dit klopt. Als dingen niet gaan zoals ik vind dat ze moeten 
gaan, of als ik vind dat ikzelf, mijn partner of mijn baas 
eigenlijk anders had moeten zijn of doen op grond van mijn 
toevallige normen en overtuigingen, dan ben ik teleurgesteld, 
boos of verdrietig. Mijn lijden vindt dus zijn oorsprong in de 
door mijzelf gecreëerde normen en verwachtingen in mijn 
hoofd en niet in de realiteit ‘zoals die is’. De adelaar zit daar 
met zijn prooi in zijn klauwen simpelweg adelaar te zijn en de 
bloem is eenvoudigweg bloem, zo ook ben ik simpelweg die 
ik ben en is mijn echtgenote gewoonweg wie zij is, alles is 
precies zoals het is en niet zoals ik met mijn denken vind dat 
het ‘had moeten zijn’.’ 

Ik laat dit boeiende, maar ook heel vermoeiende gesprek 
nog even tot me doordringen. Toen God bij het brandende 
braambos tegen Mozes zei; ‘Ik Ben Die Ik Ben’, wees hij 
hoogstwaarschijnlijk op deze diepe waarheid.

Cheng staat langzaam op. Ik ben alle gevoel voor tijd kwijt en 
heb geen idee hoelang we hier op deze plek hebben gezeten. 
Cheng slaat zijn arm om mijn schouder en glimlacht naar me, 
en zegt: ‘Nu denk je natuurlijk dat kan allemaal wel waar zijn, 
maar wat heb ik daar aan in mijn dagelijks leven? Daar wil ik 
je tot slot nog het volgende over zeggen. 

De conclusie die je uit dit inzicht moet trekken is niet dat je 
het denken moet afzweren, want dat lukt je natuurlijk nooit. 
Een mens is immers een denkend wezen en dat is maar goed 
ook, want zonder het denken zou jij je onmogelijk kunnen 
handhaven in deze wereld. Misschien is de conclusie wel 
dat we de betrekkelijkheid en de beperkte reikwijdte van ons 
denken en onze gedachten moeten inzien, en moeten beseffen 
dat de Absolute Waarheid over het bestaan voorbij het domein 
van het denken ligt en slechts door directe ervaring gekend kan 
worden. Eerst was er namelijk de wereld van eenvoudigweg 
‘zijn’, dat is de wereld waarin de pasgeborene nog vertoeft. 

Bij de pasgeborene heerst nog het oervertrouwen gedragen te 
worden door het leven. Het zeer jonge kind is nog verbonden 
met de ‘zijns’-grond van het bestaan. Elke expressie van een 
baby komt direct voort uit pure ervaring, zonder tussenkomst 
van het denken. Daarna heeft de mens, door alles een naam 
te geven en onderscheid te maken tussen goed en slecht, over 
deze wereld van ‘zijn’ een deken van begrippen, oordelen en 
verwachtingen heen gelegd, waardoor het een wereld werd van 
complexiteit, van losse dingen en van ‘worden’ in plaats van 
‘zijn’. 

Als je de wereld woordeloos gadeslaat, vertoef je in de staat 
van de pasgeborene. Je bent één met de absolute waarheid, 
precies zoals deze is. Wanneer je gaat denken wordt er in je 
menselijke geest een eigen relatieve werkelijkheid opgebouwd 
en daardoor zul je uitgedaagd worden om te concurreren met 
de persoonlijke werkelijkheden van de andere mensen om je 
heen. Het is de missie van elk mens om vroeg of laat weer 
terug te keren tot de pure ervaring, of het bewust-‘zijn’, van die 
ene onverdeelde waarheid en van daaruit de wereld tegemoet 
te treden. 

Als je in dit mistige bestaan de weg kwijt bent, zoek dan 
het spoor terug naar de oorspronkelijke wereld van ‘zijn’. 
De eeuwige vrede ligt niet ergens hoog in de hemel op je te 
wachten totdat je de staat van volmaaktheid hebt ‘bereikt’, 
maar is gelegen onder je voeten, op dit moment en op deze 
plaats. Die oorspronkelijke staat van simpelweg ‘zijn’ is ons 
thuisland en alleen daar is blijvende vrede en harmonie te 
vinden. Meditatie, maar ook het vertoeven in de natuur, zijn 
hulpmiddelen om het spoor naar huis terug te vinden.’ 

Cheng haalt zijn arm van mijn schouder en zegt:  ‘Vergeet nu 
even alles waar we het over hebben gehad en kom weer terug 
in het hier en nu, dus in de wereld van het ‘zijn’.’ 
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De hitte die mij tijdens de klim naar boven parten speelde, heeft 
plaats gemaakt voor een zwoele, zeer aangename temperatuur. 
Ik voel me gelukkig naast deze dierbare vriend en meester. Hij 
helpt mij bij de ontdekking van de hemel die direct onder mijn 
voeten is gelegen. Soms zijn dingen blijkbaar te dichtbij om ze 
te kunnen waarnemen. Zijn laatste woorden doen me denken 
aan de spreuk uit de bijbel: 

Voorwaar, ik zeg u, wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als 
een kind, zal er zeker niet binnengaan. 

We lopen in een vrij snel tempo over de muur de berg af, 
richting het parkeerterrein waar ik nog maar twee bussen 
zie staan. Er lopen nog slechts enkele toeristen op de muur. 
Beneden aangekomen ontdekken we dat geen van beide bussen 
naar Peking gaat. Ik moet inmiddels erg nodig en vraag één 
van de buschauffeurs naar een toilet. Hij maakt gebaren in de 
richting van het bouwsel naast het parkeerterrein. Achter het 
wat verveloze gebouwtje zie ik onder een afdak een rij brede 
gleuven in de vloer naast elkaar, zonder schotten ertussen. 
Boven elke gleuf zit iemand zijn behoefte te doen, terwijl ze 
zonder enige gêne praten met elkaar en met een paar mensen 
die op hun beurt staan te wachten. Ik ben zeer geschokt en 
kijk snel een andere kant op. Ik moet echter heel nodig en zie 
geen andere mogelijkheid dan in de rij te wachten. Als ik aan 
de beurt ben, verzamel ik alle moed om mijn onfortuinlijke 
positie naast de anderen in te nemen. Ze kijken allemaal naar 
mij. Blijkbaar is zelfs een westerling met een witte kont een 
bezienswaardigheid van betekenis. Ik glimlach verlegen naar 
mijn toeschouwers. 

Als ik weer buiten sta komt een taxichauffeur naar me toe 
en vraagt of wij van zijn diensten gebruik willen maken. We 
spreken een prijs af en stappen in. 
Tijdens de rit vertel ik Cheng over de situatie bij de toiletten. 
Voor het eerst sinds onze ontmoeting schatert hij het uit. Als hij 

tot bedaren is gekomen vraagt hij me of ik die situatie in verband 
kan brengen met de dingen waarover we het vanmiddag op de 
muur hebben gehad. Ik kan werkelijk niets bedenken en zeg 
dat tegen Cheng. ‘Luister,’ zegt hij, ‘de feitelijke situatie van 
zojuist is zowel voor de Chinese mannen als voor jou precies 
hetzelfde, nietwaar?’ Ik moet dat beamen. ‘Hoe komt het dan 
dat jij je in die situatie zo ongemakkelijk voelde en die Chinese 
mannen blijkbaar niet?’ 

‘Dat is een verschil in cultuur,’ antwoord ik. ‘Precies, vanuit 
jouw cultuur heb jij het denkbeeld in je hoofd vastgezet dat 
zoiets heel privé is en dus achter een gesloten deur moet 
plaatsvinden. Echter de mensen hier handelen onbewust naar 
het denkbeeld dat het heel normaal is om je in het openbaar te 
ontlasten. Zolang wij met elkaar communiceren vanuit onze 
vaste, meestal onbewuste overtuigingen en normen, zullen we 
een zelfde situatie toch steeds geheel anders ervaren. Pas als 
we allebei de feitelijke situatie als uitgangspunt nemen ‘precies 
zoals die is’, zien we precies hetzelfde. Daar is echter voor 
nodig dat we onze onbewuste denkstructuren ontmaskeren 
en vervolgens loslaten, telkens weer opnieuw, totdat de mist 
volledig is opgetrokken en we helder bewust oog in oog staan 
met de enige echte Waarheid van het universum. Dan kunnen 
we onder alle omstandigheden zien ‘wat is’. Het handelen dat 
uit deze helderheid voortvloeit zal heilzaam zijn voor het grote 
geheel.’ 

Ik laat de woorden van Cheng tot me doordringen. Er schiet 
een spreuk van Alan Bennet in mijn gedachten die ik vlak voor 
mijn vertrek ergens las.

Ik zag onlangs iemand pissen in Jermyn Street. Ik dacht: is dit 
het einde van de beschaving zoals wij die kennen? Of is het 
gewoon iemand die pist in Jermyn Street?

Na een klein anderhalf uur worden we afgezet bij het hotel en 
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ik reken met de chauffeur af. Eenmaal op onze kamer plof ik op 
mijn bed neer. Ik ben uitgeput en zak spoedig weg in een diepe 
droomloze slaap en vertoef in het onbewuste ‘zijn’. 
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7.
Waarom laat God dit toe?

We rijden in een fietstaxi tussen de duizenden fietsers die op 
weg zijn naar hun werk. Op het trottoir zie ik een man die zich, 
zonder benen, op de stoep kruipend voortbeweegt. Hij heeft 
twee rubberen zolen van teenslippers met touwtjes onder zijn 
stompjes gebonden. Het is een triest gezicht. 

We worden afgezet bij een ijzeren hek dat de ingang markeert 
van een groot park. We wandelen zwijgend over de keurig 
aangeharkte paden tussen de ceders, notenbomen en bloeiende 
rododendrons. Het pad maakt een lichte bocht naar links en 
loopt flauw omhoog. Het is nog niet duidelijk waar het pad ons 
naar toe leidt. Na een korte klim komen we op een heuvel met 
een prachtig open prieel met veel houtsnijwerk, gemaakt in de 
kleurrijke traditionele Chinese stijl. Vanuit het prieel kijken we 
uit over het park, en boven de bomen uit zien we de gebouwen 
van de stad. Het is hier heerlijk stil, in de verte horen we 
slechts het geruis van het verkeer. Het is nog rustig in het park, 
we nemen plaats op een brede balustrade die de afscheiding 
vormt van het kleine bouwwerk. Mijn gedachten gaan weer 

- 88 -

terug naar de man die we zojuist over het trottoir zagen kruipen. 
Ik vertel aan Cheng wat ik denk en vraag hem of hij mij de zin 
van het menselijk lijden kan verklaren.      

‘De wijze kent de Grote Weg, ziet alles vanuit het perspectief 
van de totaliteit. De mens echter maakt onderscheid en bekijkt 
de wereld vanuit zijn beperkte blik. Het leven is één groot en 
dynamisch geheel waarin weliswaar onderdelen te onderscheiden 
zijn, maar het geheel kan niet ten volle begrepen worden vanuit 
de onderdelen, maar slechts vanuit de totaliteit. Het universum 
met zijn tienduizend vormen wordt continu in beweging 
gehouden door de goddelijke adem die alles doordringt, steeds 
ritmisch zoekend naar dynamische harmonie. Aan de eenheid 
van al het bestaande en de continue beweging in de richting van 
harmonie, ligt de grote onpersoonlijke Liefde van het universum 
ten grondslag. Deze verbindende kracht van al het bestaande, 
dit dragende principe van het leven, wordt ook wel Tao of God 
genoemd. God is dus echt Liefde, zoals de christenen zeggen. 
God is de universele liefde die betrekking heeft op het geheel. 
De menselijke liefde komt veelal voort uit persoonlijke, ego 
gerichte drijfveren. Wat wij onder liefde verstaan heeft dus 
betrekking op slechts een onderdeel van het grote geheel en is 
slechts een schrale afspiegeling van de grote universele Liefde. 

Als de totaliteit door zijn continue beweging weer ergens uit 
balans is geraakt, zoekt het, onder invloed van de grote Liefde, 
weer naar de basisharmonie. Denk aan het hart dat harder 
gaat kloppen als een koortsaanval het lichaam bedreigt. Deze 
werking ligt besloten in de natuur van het organisme. Mensen 
versterken hun huizen bij aankomende storm. Ook het grote 
systeem dat alles omvat heeft dus een natuurlijke reactie om 
dreigende verstoringen van de dynamische harmonie, die de 
grondsituatie van het grote systeem vormt, het hoofd te bieden. 
Soms echter is de kracht te groot en zullen onderdelen schade 
gaan lijden, maar ook dit weer uit liefde voor het voortbestaan 
van het grotere geheel. 
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Deze nooit ophoudende beweging van het grote geheel in 
de richting van harmonie gaat dus soms ten koste van een 
onderdeel. Denk aan de adelaar met zijn prooi. In het grote 
dynamische geheel ontstaat, door de aard van de adelaar, een 
behoefte die om bevrediging vraagt. Dit vindt plaats ergens 
binnen het grote geheel, en deze behoefte is het begin van een 
minuscule beweging binnen dat grote geheel. In het bespringen 
en verorberen van zijn prooi wordt de behoefte bevredigd en 
komt deze kleine beweging voorlopig weer tot stilstand en is 
er op dat kleine stukje van het geheel weer harmonie. De Grote 
Natuur bekommert zich daarbij niet om rechtvaardigheid 
of menslievendheid. Dat zijn bedenksels van de beperkte 
menselijke geest die het leven beschouwt vanuit zijn eigen 
ondergeschikte positie en belang.’ Na een korte pauze gaat hij 
verder. 

‘De onwetende mens kan niet leven in de wereld ‘zoals die 
is’, en maakt met zijn verstand een denkbeeldige wereld, zoals 
die volgens zijn denken ‘is’ of ‘zou moeten zijn’. Vervolgens 
heeft deze mens het er erg druk mee om de werkelijke wereld 
zijn wil op te leggen, wat natuurlijk maar zeer ten dele lukt. 
De prijs die de mens voor deze misvatting moet betalen is 
frustratie en leed. 

Zo creëert de mens bijvoorbeeld een denkbeeld in zijn hoofd 
dat hijzelf en zijn geliefde naasten nooit ten prooi mogen 
vallen aan welk leed dan ook, niet aan een oorlog, niet aan 
een natuurramp, niet aan het kwaad van een meedogenloos 
en onwetend medemens, niet aan een ziekte, aan niets. 
Maar de grote wereld ‘zoals die is’ laat zich de wet niet 
voorschrijven door ‘zou moeten zijn - bedenksels’ van de 
mens; een kleingeestig onderdeel van het geheel. De totaliteit 
wordt in stand gehouden door de grote Liefde als verbindende 
universele kracht en daaraan is de beperkte eigenliefde van de 
mens ondergeschikt.’ 
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Cheng onderbreekt zijn verhaal opnieuw en geeft mij daarmee 
de gelegenheid om tot me door te laten dringen wat hij heeft 
gezegd. 

Als dit echt waar is, denk ik bij mezelf, dan heeft het lijden 
van de mens dus werkelijk geen enkele zin. Als God dit lijden 
toelaat, is het leven een wreed spel van God en kan ik werkelijk 
niet inzien dat God liefde is. 

Op de paden die vanaf deze heuvel met zijn mooie prieel naar 
beneden gaan zie ik tussen de bomen mensen die bezig zijn 
met Tai Chi, de sierlijke Chinese bewegingsoefeningen, die 
zijn oorsprong vinden in de traditionele martiale kunsten.

Cheng slaat mij gade, ziet mij bedenkelijk kijken en vervolgt 
dan zijn verhaal. 

‘Ik zal nog een voorbeeld geven om je dit alles nog duidelijker 
te maken. Neem een herfststorm. Als de atmosfeer uit balans 
raakt ontstaan er drukverschillen tussen bepaalde gebieden 
in de atmosfeer. Ik heb je zojuist gezegd dat het de weg van 
de Grote Natuur is om steeds weer opnieuw te bewegen in de 
richting van balans en harmonie, als er ergens iets uit balans 
raakt. Aan dit principe is alles in het universum onderhevig, dus 
is het ook de natuurlijke aard van de atmosfeer, als onderdeel 
van het grote geheel, om de drukverschillen weer in evenwicht 
te brengen. De lucht gaat zich verplaatsen en wij ervaren dat 
als wind of storm. Als zo’n storm een vloedgolf veroorzaakt 
die een dorp in een dal wegvaagt waarbij talloze doden vallen, 
vraagt de gelovige mens zich af wat God bezielt om zoveel 
menselijk leed te veroorzaken. Echter de Grote Natuur of Tao 
luistert niet naar de privévoorkeuren of het beperkte belang van 
de mens als één onderdeel binnen het grote geheel. Conflicten 
tussen volkeren of tussen mensen onderling, maar ook 
spanningen in mijzelf, kunnen vanuit het grote perspectief op 
dezelfde manier worden begrepen, als zijnde tekenen van een 
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disbalans die weer zoekt naar harmonie. Vanuit ons beperkte 
menselijke perspectief kunnen en willen wij het echter niet zo 
zien. Maar het grote geheel heeft zijn eigen aard en volgt de 
wet van de Grote Liefde en zoekt naar de grote harmonie en 
bekommert zich niet om het beperkte belang van één onderdeel 
van de schepping. Ook in de bevrediging van de honger van de 
adelaar en in het uitrazen van de herfststorm weerspiegelt zich 
de Grote Liefde. Daarin is het de missie van de vergankelijke 
onderdelen, in dit geval de prooi van de adelaar en de 
omgekomen mensen in het weggevaagde dorp, om hun vorm 
uit liefde op te offeren voor het in harmonie komen van het 
eeuwige grote geheel. Als puur bewustzijn zijn zij echter nooit 
geboren dus zullen zij ook niet sterven. Nogmaals, vanuit ons 
beperkte perspectief als mens kunnen en willen wij dit niet zo 
zien, maar dat wil nog niet zeggen dat het niet de waarheid is.’ 

Dit is voor mij één van de moeilijkst te accepteren verhalen 
van de oude Cheng tot nu toe. Misschien wil ik het gewoon niet 
begrijpen omdat het te pijnlijk is om me te realiseren dat de 
mens zo nietig is in het grote geheel. Ik denk aan het wanhopige 
gevoel dat mij overviel toen ik hoorde dat bij mijn nichtje 
van twaalf voor de tweede keer kanker was geconstateerd 
waardoor bij het meisje een been geamputeerd moest worden. 
Ik had gehoopt dat Cheng mij duidelijk zou kunnen maken 
dat ik in hele moeilijke momenten, als alle houvast uit mijn 
handen wordt geslagen, nog altijd kan vertrouwen op de liefde 
van God. Zoals hij het vertelt, heeft God alleen een boodschap 
aan het grote geheel en helemaal niet aan mij als mens. 

‘Ik zie je nog steeds bedenkelijk kijken,’ zegt Cheng, ‘en dat 
is begrijpelijk. Ik zou daarom nog iets willen toevoegen aan 
het verhaal van zojuist. Denk eens aan jouw eigen lichaam 
als geheel. Is het niet zo dat de organen daarbinnen voor 
hun bestaan afhankelijk zijn van het lichaam als geheel en 
dat het lichaam als geheel voor zijn gezond functioneren en 
voortbestaan afhankelijk is van elk onderdeel daarbinnen? 
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Wat zou er gebeuren wanneer één orgaan het in zijn hoofd 
haalt zich ‘los te denken’ van het geheel. Het zal dan niet lang 
duren voordat het lichaam gebreken gaat vertonen en gaat 
disfunctioneren. Bij kanker gebeurt letterlijk waar ik hier op 
doel. Enkele cellen storen zich niet langer aan het grote geheel 
en kiezen voor een onstuimige ontwikkeling op eigen houtje. 
Als hieraan geen halt kan worden toegeroepen zullen zij, 
door ‘te denken’ dat een onderdeel zich dit kan permitteren, 
uiteindelijk het geheel te gronde richten.  

In die zin kun je zeggen dat het grote geheel de 
bestaansvoorwaarde is voor elk onderdeel en elk onderdeel 
zich dienstbaar dient op te stellen aan het geheel. Dit laatste 
op straffe van verval van het geheel en daarmee de eigen 
ondergang als onderdeel. We zijn blind geworden voor deze 
waarheid en blindheid veroorzaakt onvermijdelijk chaos.

Zou het zo kunnen zijn dat op overeenkomstige wijze 
de verstoringen in de wereld om ons heen, en in onszelf, 
veroorzaakt worden doordat de mens, uit onwetendheid 
omtrent zijn ware bestemming in het universum, de vrijheid 
meent te hebben om zich los te plaatsen van het grote geheel. 
De mens is het bewustzijn kwijtgeraakt omtrent de eenheid van 
de Grote Natuur en omtrent zijn ondergeschiktheid daaraan. 
De mens denkt dat hij het grote geheel zijn privéwetten kan 
opleggen, die voortkomen uit eigenbelang. Daardoor stapelen 
de maatschappelijke, ecologische, economische en sociale 
problemen zich steeds verder op, op elk niveau van het 
menselijk bestaan. Ik denk aan de milieuvervuiling. Sinds 
gisteren om deze tijd heeft de gehele wereldbevolking meer 
dan 13 miljoen ton giftige chemicaliën in het milieu gedumpt. 
Ik denk ook aan het plunderen van de bodemschatten van de 
aarde door de mens, in hetzelfde etmaal zijn bijna 500 vierkante 
kilometer tropisch regenwoud van de planeet verdwenen. 
Verder denk ik aan de roofbouw die door bedrijven wordt 
gepleegd op de medewerkers en aan de sociale verschraling 
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in het dagelijkse leven. En tot slot denk ik aan misschien wel 
het grootste drama van de mensheid, namelijk het probleem 
van de voedselverdeling op deze aarde. In de afgelopen 24 uur 
zijn op onze aarde 45.000 mensen aan de gevolgen van honger 
omgekomen, waarvan 38.000 kinderen. 

Elke oorlog en spanning, elk menselijk leed is het gevolg van 
een, veelal onbewuste, innerlijke strijd die in de buitenwereld 
wordt uitgevochten.

De mens heeft zich tegenover zijn natuurlijke en sociale 
omgeving geplaatst en rooft deze vervolgens leeg uit eigen 
belang. Hij is zich niet meer bewust van de fundamentele 
eenheid en beseft niet dat hij daarmee op den duur zichzelf 
te gronde richt. Is het niet zo dat de Grote Natuur, via al deze 
symptomen van verval, tegen de mens wil zeggen dat hij te ver 
is gegaan in het zich ‘los denken’ van het grotere geheel?’ 

‘Is er dan geen enkele redding en troost meer voor de mens?’ 
vraag ik aan Cheng. 

‘Als de mens zich niet tijdig bewust wordt van zijn dwaling, 
kan het leiden tot steeds grotere catastrofen binnen bepaalde 
domeinen van de Grote Natuur. Op het niveau van het grote 
geheel is er echter niets aan de hand omdat, wat er ook gebeurt, 
niets verloren gaat binnen het universum. Bij de ondergang 
van tijdelijke verschijningsvormen valt de natuurlijke aard 
van waaruit zij vorm kregen terug in de geest van de Grote 
Natuur, de oerbron van het bestaan. In die zin is er een 
immense troost voor de in nood verkerende mens, maar door 
onze onwetendheid zoeken wij de troost op de verkeerde 
plek. Zolang we vasthouden aan de illusie van ons ‘kleine 
zelf’, of ego, als een op zichzelf staand wezen is er slechts 
kortstondige troost. Zodra we ons echter bewust worden van 
de betrekkelijkheid van ons eigen ego of onze persoonlijkheid 
en van de fundamentele eenheid waarvan wij deel uitmaken, 
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is er eeuwige troost in overvloed. Niets in de wereld van de 
vergankelijke dingen kan ons dan nog van ons stuk brengen. We 
hebben dan namelijk ingezien dat wij voor ons geluksgevoel 
daarvan niet afhankelijk zijn.’

We wandelen terug naar de uitgang van het park. Onderweg 
blijven we stil staan bij een groepje mensen dat van een wat 
oudere dame les krijgt in Tai Chi. We blijven even kijken 
naar de schoonheid van de bewegingen en de schijnbare 
moeiteloosheid waarmee deze dame de figuren voordoet. 

Ik merk naar Cheng toe op dat de parken in de westerse 
metropolen worden bevolkt door joggende mensen. 

‘Voor zijn welbevinden is de westerse mens meer gericht op 
fysieke inspanning en de oosterling op geestelijke ontspanning,’ 
reageert Cheng.

‘Is het mogelijk om mij te laten ervaren dat Tai Chi effectief is 
op het vlak van geestelijke ontspanning?’ vraag ik hem. 

‘Wanneer ik je de instructie geef voor de openingsbeweging 
van Tai Chi Chuan, wil jij deze dan uitvoeren?’ 

‘Heel graag, ik wil wel eens ervaren wat de uitwerking van 
deze bewegingen is op mijn lichaam en geest.‘

‘Goed, luister naar mijn woorden en kijk hoe ik het voordoe. 
Merk tegelijkertijd op wat er in je gebeurt.

Ga met je voeten iets uit elkaar staan, ongeveer op 
schouderbreedte, je knieën niet helemaal op slot. 
Zorg ook dat je rug recht is en je kruin naar boven is gericht. 
Je armen hangen naast je lichaam. 
Visualiseer nu dat er twee dunne draden aan de bovenkant 
van je polsen zijn verbonden. Je armen worden door deze 
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draden, net als bij een marionettenpop langzaam naar boven 
getrokken. De spieren van je armen of schouders worden 
daarbij nauwelijks gebruikt. Ook je handen hangen er slapjes 
bij. 
Als je armen ongeveer horizontaal voor je lichaam zijn, houd 
je ze even in deze positie. Voel dat er nauwelijks spieren in 
je armen en schouders zijn gespannen en dat je ademhaling 
zakt naar het zogenaamde chi-point of zwaartepunt van je 
levensenergie, ongeveer vier centimeter onder je navel. 
Breng nu heel langzaam je ellebogen weer terug naar je 
lichaam. Houd daarbij je handen horizontaal. Breng vervolgens 
in één doorgaande beweging langzaam ook je onderarmen 
enigszins naar beneden, terwijl je handen verticaal met de 
handpalmen naar voren komen te staan. Bij deze beweging kun 
je visualiseren dat je je handen op een tafelblad hebt liggen 
en deze vervolgens over de rand van de tafel naar je toe trekt, 
totdat je ellebogen weer naast je lichaam zijn, je onderarmen 
iets omlaag zijn gekomen, en je handen losjes verticaal naar 
boven zijn gericht met de palmen naar voren. Laat nu ook je 
onderarmen en handen langzaam, in een vloeiende beweging 
omlaag komen tot ze weer, niet slap maar enigszins actief, 
naast je lichaam hangen. Blijf nog even in deze houding staan.’ 

Cheng zwijgt even en vraagt vervolgens wat ik heb ervaren.

‘Het voelt als een verkwikkende douche. Ik voel een heerlijke 
ontspanning in mijn hele lijf,’ antwoord ik hem.

‘Doordat al je energie door deze oefening is samengebald in dit 
ene moment, wordt de verbinding tussen jouw diepste bron en 
de stroom van de Grote Natuur voor even hersteld en dat ervaar 
je als een heerlijk vredig en ontspannen gevoel. 

Ik beveel je deze korte oefening aan wanneer je voelt dat je 
verkrampt bent door stress of verdriet.’ 
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We zetten ons weer in beweging en na korte tijd bereiken we de 
uitgang van het park en stappen in de fietstaxi van de jongeman 
die ons had gevraagd of hij op ons mocht wachten.
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8.
Zolang er water is 
stroomt de rivier

Gisterenavond, onze laatste avond in Peking, heb ik een bezoek 
gebracht aan één van de eerste theehuizen die na de culturele 
revolutie weer in Peking zijn deuren opende. Ik werd vergezeld 
door een Chinese jongeman die ik had ontmoet op de markt en 
die graag mijn gids wilde zijn. Als tegenprestatie had hij me 
vriendelijk verzocht om zijn toegangskaartje te betalen. Het was 
een hele bijzondere ervaring. Een traditioneel Chinees theehuis 
is een plek waar je kunt genieten van een heerlijke maaltijd 
die uit veel gangen bestaat met verrukkelijke gerechten en die 
wordt gelardeerd met traditioneel Chinees live-entertainment 
op een klein podium. Een zeer genoeglijke avond waarin ik 
kennismaakte met veel traditionele kunstvormen; acrobatiek 
werd afgewisseld met fragmenten uit de Peking-opera, een 
vreemd soort cabaret en nog veel meer.

Vanmorgen hebben we Peking verlaten en zijn met een 
binnenlandse vlucht aangekomen in de veel zuidelijker 
gelegen stad Quilin. Op de luchthaven is opvallend veel politie 
op de been. We horen van enkele toeristen uit Taiwan dat 
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homoseksuele jongeren, zoals hier gebruikelijk, op het vliegveld 
proberen in contact te komen met alleen reizende buitenlanders 
en dat er nu een paar jongens zijn opgepakt. Homoseksualiteit 
is in China een groot taboe. Voor openlijk homoseksueel gedrag 
kun je hier voor jaren in het gevang verdwijnen. Wat een 
volstrekt andere wereld is dit toch, denk ik bij mezelf.

Quilin is een beetje stoffige provinciestad die bekend staat 
vanwege het prachtige landschap in de omgeving. Het is hier 
nog warmer dan in Peking, maar met name de veel hogere 
luchtvochtigheid speelt me parten. Het heeft zojuist geregend 
en het dampende asfalt maakt het nog erger.

We logeren in het Li-Garden Hotel. Vanuit onze kamer op de 
zevende verdieping hebben we een schitterend uitzicht over 
de Li-rivier, met even verderop de Olifantenberg. Quilin is 
inderdaad omgeven door een vreemd landschap met de uit het 
niets, stijl omhoog rijzende begroeide karstbergen. Toen het 
vliegtuig vlak voor de landing boven de stad cirkelde, hebben we 
daarvan al een glimp kunnen opgevangen. De Li-rivier kronkelt 
door deze natuurlijke omgeving met een bijna bovenaardse 
schoonheid. 

Als we ons op de kamer wat hebben opgefrist besluiten we 
om een wandeling te gaan maken naar de rivier. Zodra we 
het hotel uitkomen stormen ook hier weer de jongens op ons 
af om ons een ritje in hun fietstaxi te verkopen. We wimpelen 
hun aanbevelingen vriendelijk doch resoluut af. We lopen langs 
eetstalletjes die naast elkaar op het trottoir zijn geplaatst. Bij elk 
stalletje staan een paar plastic stoelen rond wat tafeltjes. Het is 
er gezellig druk. China heeft een echte eetcultuur. We zoeken 
de weg naar de rivier die niet ver weg kan zijn. We steken over 
bij een druk kruispunt en lopen door enkele steegjes totdat we 
uitkomen op een brede drukke straat die parallel loopt aan de 
rivier. Tussen de drukke straat met weinig auto’s, maar ook hier 
weer heel veel fietsen, en de lager gelegen oever van de rivier 
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ligt een langgerekt park. Jonge stelletjes staren elkaar op de 
bankjes verliefd aan. Ook de menselijke liefde is blijkbaar 
universeel. 

We lopen over een kiezelpad naar de oever. Het water 
stroomt opvallend snel. Even verderop is de aanlegplaats 
van stalen boten die passagiers naar de dorpen stroomop- en 
stroomafwaarts brengen. Morgen zullen we met zo’n boot naar 
Yangshou varen, een kleine plaats op het platteland waar we 
een paar dagen zullen verblijven. Ik heb veel verhalen gehoord 
over deze boottocht door dit prachtige landschap en probeer 
me er een voorstelling van te maken. 

Door een krijs van een meeuw vlak boven mijn hoofd word ik 
me bewust van mijn overpeinzingen. 

We lopen zwijgend naast elkaar een stuk stroomafwaarts. De 
rivier maakt hier een vrij scherpe bocht naar links. Het geluid 
van het verkeer is hier nauwelijks meer hoorbaar. Na ongeveer 
drie kwartier te hebben gelopen komen we op een stille plek die 
ons een fantastisch uitzicht geeft op de rivier. We gaan zitten 
op een rotsblok. Aalscholvers cirkelen boven onze hoofden. 
Op dit soort momenten, op een mooie plek ver van huis, heb ik 
vaak dezelfde gedachte. 

Ik realiseer me dan dat deze plek waar ik nu zit er altijd al is 
geweest en dat ik daar geen weet van had. Ook als ik hier weer 
vertrokken ben, zal deze plek hier gewoon blijven bestaan 
zonder mij, wachtend op nieuwe passanten die haar lucht op 
dezelfde wijze zullen inademen en vervolgens eveneens weer 
zullen vertrekken. Even later gaan mijn gedachten uit naar het 
incident vanmorgen op het vliegveld. Het idee dat je geaardheid 
strafbaar is komt mij net zo vreemd over als wanneer je wordt 
opgesloten omdat je langer bent dan 1,95 m, of wanneer je 
rood haar hebt. Bij de mens is de meerderheid de norm, in 
tegenstelling tot de natuur waar de grote variëteit juist haar 

rijkdom weerspiegelt. 

Ik schrik weer wakker uit mijn mijmeringen en kijk naar 
Cheng. Hij zit op zijn zo karakteristieke manier, met zijn 
handen ontspannen rustend in zijn schoot en met geopende 
ogen en een verstilde glimlach op zijn gezicht. Ik vraag hem 
waaraan hij denkt en hij zegt: ‘Mijn geest is leeg, deze leegte 
is mijn thuis.’ Nou dat weer, denk ik bij mezelf, nu mag ik ook 
niet meer denken. 

‘Maar er is toch niets mis met denken over de dingen die me 
bezighouden,’ vraag ik hem. ‘Hoe zou de wereld eruit zien als 
we ons vermogen tot denken niet zouden gebruiken?’ 

‘Als het leven daarom vraagt, maak ik met mijn denken een 
uitstapje, om vervolgens weer spoedig naar de vredige leegte 
terug te keren.’ 

‘Maar u wilt toch niet zeggen dat op zo’n bijzondere plek als 
deze geen enkele gedachte in uw geest opkomt?’ 

‘Wat kan het denken toevoegen aan de beleving van dit 
moment?’ 

‘Ja maar de gedachtestroom in mijn hoofd is niet te temperen, 
gedachten komen en gedachten gaan. Ik lijk daar geen enkele 
invloed op te hebben.’ 

‘Met die gedachtestromen op zich is ook niets mis. Zolang er 
water is, stroomt de rivier, dat is de natuur. Het gaat erom hoe 
we met die steeds opkomende gedachten omgaan. En besef 
goed dat elke gedachte je uit de ervaring van dit moment haalt. 
Gedachten zijn verbonden met verleden en met toekomst, niet 
met het nu, terwijl dit moment het enige is dat echt bestaat. Je 
kunt alleen in het hier en nu leven, van moment tot moment. 
Gisteren en morgen bestaan in wezen niet, dat zijn projecties in 
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de vorm van herinneringsbeelden of voorstellingen in je hoofd. 
Op elk moment dat jij je vereenzelvigt met een gedachte, stap 
je uit het concrete leven ‘zoals het is’, dus uit het ‘hier en nu’. 
Op dat moment neem je genoegen met een niet werkelijk 
bestaande wereld, een droomwereld van ‘daar en dan’.’ 

Hij heeft gelijk, denk ik bij mezelf. Toen mijn gedachten 
uitgingen naar het incident van deze ochtend op de luchthaven, 
maar ook toen ik me een voorstelling probeerde te maken van 
de boottocht die we morgen gaan maken over de Li-rivier naar 
de plaats Yangshou, had ik geen werkelijk contact meer met 
het geruis van de snel stromende rivier, de stank van kadavers 
van de vogels langs de oever en de warme wind die hier langs 
mijn wangen strijkt. 

Cheng ging verder: ‘De niet-getrainde mensen hebben meestal 
een rusteloze geest. Hun aandacht klampt zich vast aan elke 
gedachte die in hen opkomt, ze laten zich er door meeslepen 
of zelfs terroriseren. Zij gedragen zich als een kudde rusteloze 
idioten die, als gevangen in een betovering, op de rivier van de 
ene ijsschots op de andere die voorbij drijft springen. Ze doen 
de grootste moeite om elkaar te ontwijken en om niet in het 
koude water te vallen, wat ze uiteraard niet lukt. Ze zijn zich 
niet bewust van waar ze mee bezig zijn, omdat ze volledig in 
beslag genomen worden door hun doelloze overlevingsspel. Er 
is geen enkele plek meer waar ze even op adem kunnen komen. 
Ze gaan door totdat ze er letterlijk bij neervallen. Sommigen 
worden door de stroom meegesleurd en kunnen zich daar niet 
meer aan onttrekken. Ook vallen er in deze overlevingsstrijd 
harde klappen omdat iedereen gefixeerd is op de toevallige 
schots die zich in zijn geest heeft aangediend en waarmee men 
zich  krampachtig verbindt.
 
Is dit het leven zoals het is bedoeld, of zijn we volstrekt 
verdwaald van waar het werkelijk in het leven om gaat? Diep 
in ons hart weten we dat we vervreemd zijn van de essentie 

van het bestaan, maar we zijn doof voor die innerlijke stem die 
ons weer naar huis roept. Met een vertroebelde geest proberen 
we vast te stellen wat we moeten doen om ons niet helemaal 
te gronde te richten. Echter alleen een heldere en eerlijke geest 
kan onderscheid maken tussen wat wel en wat niet ‘waar’ is en 
wat ons wel en wat ons niet te doen staat.’ 

Het is inderdaad vaak een gekkenhuis in mijn hoofd en in mijn 
omgeving. Ik laat me inderdaad meeslepen door steeds weer 
nieuwe opkomende gedachten, of voel me overgeleverd aan 
de verwachtingen van anderen die in feite voortkomen uit hun 
ongecontroleerde gedachten. Dit alles maakt me rusteloos en 
put me uit, maar wat kan ik anders? 

‘Kom eens van die ijsschotsen af en ga eens aan de oever van 
de rivier zitten. Sla het waanzinnige tafereel eens van een 
afstand gade. Laat het op je onbevangen geest inwerken, neem 
daar echt de tijd voor. Zie hoe jouw eigen gedachten en die 
van anderen je meeslepen en aan je trekken, hoe ze jou onvrij 
maken en opjagen, hoe ze jou afhouden van het leven dat jij, 
volgens jouw geboorterecht, nu behoort te leven. Jouw kleine 
bewustzijn is het domein van het willekeurige denken. Zolang 
je niet in staat bent om daar controle over uit te oefenen, zal de 
chaos zich vermenigvuldigen. Ontwikkel het Grote Bewustzijn. 
Dit Grote Bewustzijn vult zich niet met steeds opkomende 
gedachten, maar is het domein van diepere inzichten, die haar 
toevallen door het onbevangen en eerlijk gade slaan van de 
volheid van elke levenssituatie. Breng zo je verwarde geest tot 
rust.

Het is de aard van de reuzenbamboe hier langs de oever, om 
ten volle een reuzenbamboe te zijn. De aalscholvers die hier 
boven onze hoofden cirkelen, maken hun missie waar door 
simpelweg aalscholver te zijn. Ook uit het feit dat de zon 
schijnt, blijkt dat hij zijn bedoeling heeft begrepen. Zo is het 
jouw heilige missie om ten volle jouw Zelf, jouw ware aard te 
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verwezenlijken. Maar de meeste mensen leven niet vanuit hun 
diepste aard, maar laten hun leven leiden door kleingeestige 
overtuigingen, normen en verwachtingen van zichzelf en van 
anderen.’ 

Bij deze laatste woorden van Cheng moet ik denken aan 
de spreuk van Erich Fromm, de bekende humanistisch 
psycholoog: De voornaamste taak van de mens is zichzelf het 
leven te geven. 

Cheng gaat weer verder. ‘Gebruik het denken waarvoor het 
bedoeld is, namelijk om de orde in de wereld van materiële 
en niet-materiële vormen te begrijpen en om vervolgens 
als mens je bijdrage te leveren aan het onderhoud van de 
schepping, en deze goddelijke schepping op creatieve wijze 
verder te vervolmaken. Zet het denken dus in als hulpmiddel 
in bepaalde situaties, maar keer vervolgens steeds weer terug 
naar je thuisland, naar de staat van ‘zijn’.’

Door een kort stilzwijgen biedt Cheng me de gelegenheid om 
deze ervaring van het ‘hier en nu’ op me in te laten werken.
Ik probeer mijn geest leeg te maken door elke opkomende 
gedachte te negeren en eenvoudigweg de plek te ervaren waar 
we ons nu bevinden. Ik zie de karstbergen aan de overkant, ik 
hoor het geluid van het snelstromende water van de Li-rivier 
voor ons, ik zie het spel van de vlinders aan de oever even 
verderop en van de cirkelende vogels boven onze hoofden, 
ik zie de oude man naast me en voel de vertrouwde sfeer die 
tussen ons is gegroeid, ik voel de zwoele wind langs mijn 
gelaat strijken, ik voel me vredig en gelukkig, de oogst van 
simpelweg ‘GewaarZijn’.

Dan gaat hij verder. ‘Zie in dat alle overtuigingen, normen en 
verwachtingen zijn voortgekomen uit toevallig opkomende 
gedachten in jouw hoofd en in de hoofden van anderen. Waarom 
zouden we daar zo’n grote betekenis aan geven als we daarmee 

onze werkelijke aard verloochenen? Als je eenmaal heel diep 
hebt ingezien waar je mee bezig was, zul jij je niet snel meer 
bij die mensen voegen die zo neurotisch van de ene schots op 
de andere springen. Al die vreemde schotsen zullen voorbij 
blijven drijven, daar verandert niets aan, maar ze bepalen niet 
langer al jouw handelen omdat jij je er niet meer automatisch 
mee verbindt. Zie dit alles in en de beklemmende betovering 
is verbroken. 

Op gelijke wijze kun je ook door meditatie de bewegingen in 
je geest gadeslaan en je op die manier onttrekken aan de macht 
die gedachten over jou hebben, zonder dat jij je daarvan bewust 
bent. Vanuit dat inzicht zul je op zoek gaan naar jouw eigen 
schots, oftewel je eigen diepste aard, en je laten meedrijven 
met de stroom van het leven en je zult vrij zijn.’ 

‘Alstublieft, zeg me hoe ik dat moet doen,’ vraag ik Cheng 
bijna wanhopig. 

‘Goed, ik zal je een hulpmiddel geven om je op weg te helpen. 
Sluit je ogen, recht je rug en leg je handen in je schoot.’ Ik doe 
mijn ogen dicht en luister naar de rustige stem van Cheng.

Doe dit alles niet krampachtig maar op een ontspannen wijze. 
Dus je rug is niet strak, maar je zit ook niet als een zak rijst 
in elkaar. Je voelt je ontspannen, maar actief afwachtend. Ga 
vervolgens met je aandacht naar je ademhaling. Visualiseer 
dat je in- en uitademt door je chi-point, het punt ongeveer vier 
centimeter onder je navel. Beweeg met je aandacht mee met de 
rustige cadans van de in- en uitademing. Als je daar even de tijd 
voor neemt, zul je merken dat je lichaam zich verder ontspant 
en ook je geest rustiger wordt. Door zo verbonden te zijn 
met je lichaam verliezen de opkomende gedachten langzaam 
hun greep op je. Sla nu met een ‘open bewustzijn’ gade wat 
zich in je geest afspeelt, forceer niets maar wacht gewoon af, 
merk alleen op wat zich aandient. Merk op dat een gedachte 
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opkomt, even aanwezig is en vervolgens weer verdwijnt uit je 
bewustzijn, om plaats te maken voor een volgende gedachte 
die uit het niets lijkt op te komen. Wees je ervan bewust als jij 
je weer hebt verbonden met één van die opkomende gedachten; 
laat deze dan gewoon weer los en neem weer je neutrale positie 
in aan de oever van de rivier. Vanuit deze positie zul je merken 
dat jij de gedachten die opkomen en weer verdwijnen als het 
ware kan laten voor wat ze zijn, als overdrijvende wolken, die 
komen en gaan en waar je niets mee moet. Ervaar de bijzondere 
kwaliteit van deze positie als onbevangen waarnemer van de 
bewegingen in je eigen geest. Je neemt elke voorbijdrijvende 
schots waar, maar je verbindt je er niet mee. In deze staat van 
‘zijn’ ervaar je volledigheid in zijn dubbele betekenis. ‘Volheid’ 
omdat jij je wakker bewust bent van alles wat zich in en om 
je aandient en ‘ledig’ omdat jouw Zelf, je bewuste-zijn, daar 
niet door wordt gevuld, meegesleept of verstoord. Dat is de 
staat van volledig ‘Bewust-Zijn’ of van open ‘Gewaar-Zijn’. 
Doordat je vanuit deze positie alles kunt laten zijn wat zich 
aandient, ervaar je ook de inherente schoonheid en liefdevolle 
betekenis van dit alles.’ 

Cheng zwijgt nu. Ik voel een diepe rust en ervaar alle tijd om 
de volheid van deze situatie door de poriën van mijn geest te 
laten binnensijpelen. 

Na enkele minuten, die wel uren leken te duren, vraagt hij 
om langzaam mijn ogen weer te openen en vervolgt met een 
ingetogen stem zijn uitleg.

‘Je geest richten op een object is een gevolg van de behoefte 
van het denken om onderscheid te maken. Dat geeft een 
gevoel van houvast en zekerheid. Echter, elke grens die het 
denken op deze wijze trekt, is de latente kiem van strijd. In de 
wereld, voordat het denken zijn intrede deed, was er vrede. Als 
er geen denken is, is er geen onderscheid, is er geen richten 
of vasthouden, vervalt ook het onderscheid tussen subject en 

object, tussen dit en dat, ik en jij, wij en zij, boom en struik, 
man en vrouw, bloem en blad, hemel en aarde. Als er geen 
denken is, vervalt ook het onderscheid in de tijd, is er ook geen 
verleden, heden en toekomst. In wezen bestaat dan alleen het 
Ene Zijn van moment tot moment. Al het andere speelt zich 
in ons hoofd af en is, gezien vanuit het perspectief van dit 
bewuste-Zijn, slechts van relatieve betekenis. Alleen een lege, 
dat wil zeggen, een niet geconditioneerde geest kan zich van 
dit moment bewust zijn ‘zoals het is’ en de volheid en eenheid 
van deze situatie werkelijk beleven. Je vertoeft dan weer in het 
domein van de pasgeborene maar nu helder bewust. Slechts 
zonder de door het denken getrokken grenzen is er werkelijke 
vrede mogelijk. Zonder de overheersende werking van het 
denken, is volledige vrijheid je deel, daarin ligt de wezenlijke 
troost voor de mensheid besloten.’ 

We staan op en lopen over een kiezelpad terug naar de drukke 
verkeersweg. Ik draai me nog één keer om en zie het water 
van de snel stromende rivier en realiseer me dat de oude 
Cheng gelijk heeft. Mijn geest gedraagt zich inderdaad als een 
ongetemde os, waardoor ik onmogelijk meester kan zijn over 
mijn eigen bestaan en waardoor mij allerlei dingen overkomen 
die ik niet wens en die ook niet heilzaam zijn voor het geheel. 
Ik bedenk hoeveel aandacht we geven aan de verzorging 
van ons lichaam en hoe slordig we omgaan met onze geest. 
Ik neem me voor om meer tijd te nemen voor meditatie, de 
conditietraining voor de geest.
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9.
De Grote Natuur

Het is vroeg in de morgen en de temperatuur is zeer aangenaam. 
Vanaf de kade vertrekken de boten naar de dorpen stroomop- 
en stroomafwaarts. Er zijn verschillende soorten boten, 
sommige luxer dan andere. We hebben geboekt voor een tocht 
over de Li-rivier naar Yangshou, een dorp vier à vijf uur varen 
stroomafwaarts. Daar zullen we enkele dagen blijven. Om 
onze te boot bereiken moeten we over een aantal andere boten 
klimmen. Op het achterdek van onze boot is de kok al bezig 
met de voorbereidingen voor ons middagmaal. Op de grond en 
op de luiken naar de machinekamer liggen de verse groenten 
te wachten op bereiding. We nemen plaats op het bovendek 
waar banken zijn geplaatst en ook een veel te klein doek is 
gespannen tegen de felle zon die ook deze dag weer wordt 
verwacht.

Als we vertrekken heeft het bovendek zich gevuld met toeristen 
uit China en ook enkele westerlingen.

Het landschap is werkelijk adembenemend: karstbergen rijzen 
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als uit het niets op tussen de rijstvelden op de oever en worden 
weerspiegeld in het water. De typische vorm van de bergen doet 
me denken aan de hoge hoeden van de derwisj, de meesters uit 
het soefisme die in een tollende beweging extase bereiken. 

Zo voort dobberend op de Li-rivier, heb ik het gevoel dat ik deel 
uitmaak van een klassiek Chinees landschapsschilderij. Al snel 
wordt de hitte van de zon ons te veel en zoeken we een koelere 
plek aan de achterzijde van de boot, op het overkapte onderdek. 
Het is hier rustig omdat bijna iedereen op het bovendek of aan 
de voorzijde van het schip zit om al het schoons vooral als 
eerste te kunnen aanschouwen. Achteroverleunend tegen de 
wand van de kajuit en genietend van deze bijzondere natuurlijke 
omgeving, komen de woorden in mij naar boven die Cheng 
eerder sprak over de Grote Natuur. Het klonk op dat moment 
allemaal erg abstract. Ik vraag me af hoe die zogenaamde Grote 
Natuur in verband gebracht kan worden met de schoonheid van 
deze imposante en veel meer tastbare natuur hier om ons heen. 
Ik vraag aan Cheng of hij mij dit verband duidelijk kan maken. 
Na enige ogenblikken begint Cheng te praten. 

‘Elke stengel van de reuzenbamboe hier aan de oever kent zijn 
aard en de daarmee samenhangende bestemming in het grotere 
geheel van de bamboestruik. Elk orgaan en elke cel in mijn 
lichaam weet wat van hem verwacht wordt in het belang van 
het grote geheel van mijn organisme. Als het lichaam wordt 
blootgesteld aan te grote warmte weet de huid dat afkoeling 
noodzakelijk is en zorgt ervoor dat ik ga zweten. Dus als de 
omstandigheden wijzigen zal ook elk onderdeel zich weer op 
natuurlijke wijze aanpassen. Daar komt allemaal geen denken 
aan te pas. Op gelijke wijze kent elk orgaan of onderdeel van het 
Lichaam van de Grote Natuur, die al de zichtbare en onzichtbare 
vormen in het universum omvat, zijn plek en bestemming in dit 
grote geheel. Ook daar komt geen denken aan te pas, dat is ‘het 
inherente weten’ dat in de onzichtbare onderstroom, achter of 
onder de wereld van de verschijningsvormen, verankerd ligt. Je 
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zou dit kunnen zien als het grote goddelijke plan of ‘gebeuren’ 
achter de wereld van de tienduizend dingen, zoals we in China 
de ons zo vertrouwde wereld van de zichtbare dingen noemen.  
Dit goddelijke plan moet je echter niet zien als een plan 
waarin alles al vastligt. Het zijn de werkingsprincipes die in 
de onzichtbare geestelijke dimensie verborgen liggen en die 
zichtbaar worden wanneer een materiële vorm zich manifesteert 
in de zichtbare dimensie van het bestaan.’ 

‘Dit klinkt allemaal nog steeds erg abstract, kunt u mij helpen 
om dit concreet voor me te zien?’, vraag ik.

‘Kijk even terug naar het moment dat wij vanmorgen eerste 
voet zetten op de boot en we de kok bezig zagen met het 
voorbereiden van het middagmaal. Aan de ingrediënten te zien 
wordt het een bijzondere maaltijd. De maaltijd was nog niet in 
de zichtbare wereld tastbaar aanwezig, maar in het hoofd van 
de kok had zich inmiddels wel een idee gevormd. Aan de hand 
van dat beeld ging hij aan de slag. Hij ging vanmorgen heel 
vroeg naar de markt om de ingrediënten te kopen die nodig 
waren om zijn prachtige idee te realiseren. Aan de geur die 
ons nu van achter de kajuit tegemoet komt, is op te maken 
dat het transformatieproces, dat het niet-zichtbare beeld in zijn 
hoofd gaat omzetten in een heerlijke maaltijd, is begonnen. Het 
zal nog enige tijd duren voordat hij aan ons zijn schepping zal 
tonen. Daarmee is het idee in de vorm van een soort recept 
dat aanvankelijk slechts als een denkbeeld in zijn hoofd zat, 
manifest geworden in de zichtbare wereld. Wij zullen het ons 
laten smaken en er de voedingsstoffen uithalen en daarmee 
heeft deze schepping van de kok zijn verborgen bestemming 
gerealiseerd. Het zal vervolgens niet lang duren of wij zullen ons 
weer ontdoen van een groot deel van wat wij tot ons namen en 
deze resten zullen terugvallen tot het niveau van de natuurlijke 
elementen. Vroeg of laat zullen deze elementen op hun beurt 
weer de grondstoffen vormen voor de ontwikkeling van nieuw 
leven. De planten die op deze grond tot ontwikkeling komen 
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door hun natuurlijke aard te volgen, zullen op hun beurt weer 
gegeten worden door de knaagdieren op de oever of vinden hun 
bestemming in het uitstralen van hun schoonheid, als onderdeel 
van dit prachtige landschap. Kun je inzien dat deze oneindige 
cyclische beweging zich op een natuurlijke wijze voltrekt door 
twee dimensies? Namelijk de geestelijke dimensie waarin 
werkingsprincipes als onzichtbare mogelijkheden liggen 
te wachten op manifestatie in de dimensie van de zichtbare 
wereld. In die cyclische beweging kan de mens een schakel 
zijn, zoals de kok die de natuurlijke grondstoffen vanuit een 
geestelijk concept omzet in een heerlijke maaltijd. Maar die 
rol van de mens is uiteraard helemaal niet vanzelfsprekend. De 
meeuwen in de lucht en de grillige struiken op de steile flanken 
van de karstbergen hier voor ons volgen ook hun cyclische 
gang door deze twee oerdimensies, zonder dat de mens met 
zijn denken daar enige invloed op heeft.’ 

‘Dat maakt het inderdaad wat duidelijker, maar ik heb geleerd 
dat het idee om een maaltijd te maken of welk ander denkbeeld 
ook, in mijn hoofd tot stand komt als gevolg van een creatieve 
activiteit in mijn hersenen. Kunt u mij zeggen of dit klopt?’

‘Zolang je blijft geloven in de mens als zelfstandig schepsel 
te midden van vele andere losstaande schepsels, lijkt het 
inderdaad een voor de hand liggende conclusie dat nieuwe 
ideeën in dat zelfstandige schepsel ontstaan en daarbuiten 
geen bestaansrecht hebben. Maar waar komt de creatieve inval 
van de kok vandaan om ons vandaag precies deze bijzondere 
maaltijd voor te zetten? Zou het zo kunnen zijn dat het idee 
of het principe van deze maaltijd, voordat de kok de inval 
kreeg, gewoon al als mogelijkheid of potentieel of als een soort 
bouwplan of recept al besloten lag in de onzichtbare dimensie 
van het bestaan? Wanneer de geestelijke wereld iets van zijn 
onuitputtelijke ideeënrijkdom uitschenkt in de menselijke geest, 
noemen we dat inspiratie. Zo zou je op vergelijkbare wijze 
kunnen zeggen dat ook het werkingsprincipe van de scharnier 
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op deze deur, of van de schoenen die je aan je voeten hebt, of 
het drijvende principe van het bamboevlot van die visser daar, 
al als mogelijkheid in de geestelijke wereld aanwezig was, 
voordat de mens deze werkingsprincipes had uit-‘gevonden’. 
Ook als het bamboevlot nergens meer op aarde zou worden 
gebruikt en het werkingsprincipe of concept volledig uit onze 
herinnering zou zijn verdwenen, blijft het principe, de aard of 
de werking van het bamboevlot in de geestelijke wereld als 
mogelijkheid eeuwig voorhanden. Misschien zal het ooit weer 
opnieuw worden uitgevonden. Het woord ‘uitvinden’ wijst er 
ook op dat we een idee op een gegeven moment kunnen vinden. 
En geef toe, je kunt alleen iets vinden dat al bestaat. Zo gezien 
is elk idee dat nog niet is uitgevonden, al in de ideeënwereld 
aanwezig en ligt als mogelijkheid of potentieel te wachten op 
ontdekking en belichaming. Ook het woord ‘ont’-dekking kun 
je bijna letterlijk nemen, in de zin van: de bedekking eraf halen 
zodat het gezien kan worden. 

Het gaat hier niet alleen om ideeën die door de menselijke geest 
kunnen worden ‘ont’-dekt. Ook aan de pijnboom die daar op de 
oever staat, ligt een idee, een bouwplan of werkingsprincipe ten 
grondslag, dat je ook zijn essentie, of zijn aard, kunt noemen. 
Dit levenbrengende principe of het onzichtbare element, straalt 
nog steeds door zijn zichtbare gedaante heen. Als we met het 
analytische denken de boom gaan verklaren, zien we alleen 
de oppervlakten, zelfs als we daarvoor de sterkste microscoop 
gebruiken. Als we zeggen dat we daarmee de boom kennen, 
doen we hem schromelijk tekort. De essentie van de boom en 
van elke levensvorm is vormloos en onzichtbaar, maar deze 
drukt zich door ‘chi’, de levenskracht of levensenergie, uit in 
de zichtbare vorm. Het geheel van essentie, chi en vorm, is niet 
te verklaren met het verstand, maar wel door directe ervaring 
te kennen met het hart.

Zoals ik eerder heb gezegd omvat het Lichaam van de Grote 
Natuur alles wat vorm heeft gekregen in de waarneembare 
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werkelijkheid, die dus in China ‘de wereld van de tienduizend 
dingen’ wordt genoemd. In het Sanskriet verwijst het woord 
prakriti naar het gehele zichtbare universum. 

Naast het Lichaam van de Grote Natuur is er de Geest van 
de Grote Natuur. Deze omvat het wezen, de essentie, de 
aard, de natuur, of de werkingsprincipes van waaruit alle 
verschijningsvormen zijn voortgekomen. Dit wordt ook wel de 
niet-waarneembare of geestelijke onderstroom van het leven 
genoemd, waarin alle kennis van verleden, heden en toekomst 
ligt opgeslagen en van waaruit onze vertrouwde wereld 
wordt geïnspireerd. Je zou deze dimensie kunnen voorstellen 
als een vormeloos energieveld waarin alle vormen reeds in 
potentie aanwezig zijn. Plato noemde dit de ‘ideeënwereld’, 
waarin alle concepten wachten op belichaming en waarin 
de essentie van elke verschijningsvorm, na een bestaan in 
de waarneembare wereld, weer terugvalt. In de christelijke 
traditie wordt dit gebied aangeduid met de hemel. De Boeddha 
sprak over het ‘ongeboren rijk’ waaruit alle verschijnselen 
voortkomen en weer in oplossen. De indianen spraken over de 
onderwereld waarin de geesten van de voorouders huizen. De 
recente wetenschap heeft het over het oerveld van oneindige 
potentialiteit of over het kwantumveld van microscopische 
vibraties die een eindeloze hoeveelheid vrije energie bevat. 
Het woord purusha in het Sanskriet betekent: de onzichtbare 
bron die prakriti, dus de zichtbare wereld, in stand houdt.  

In het Lichaam van de Grote Natuur, dus in alles wat zich heeft 
geopenbaard, laat deze onzichtbare onderstroom zich nog 
steeds zien. Alles wat als object om ons heen verschijnt en elke 
gedachte die spontaan in onze eigen geest opkomt, kan gezien 
worden als een manifestatie van de Geest van de Grote Natuur. 

Je kunt de samenhang tussen enerzijds die stille oerbron en 
anderzijds alle manifestaties die daaruit voortkomen en weer 
in terugvallen, nadat de vorm is uitgewerkt, vergelijken 
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met de oneindige oceaan waaruit onophoudelijk de golven 
voortkomen en weer in terugvallen. Hoewel elke golf als 
losse verschijningsvorm kan worden onderscheiden, is hij 
altijd één met de oceaan. Zo is ook elke manifestatie wel als 
ogenschijnlijke losse verschijningsvorm te herkennen, maar zal 
deze altijd onlosmakelijk deel uit blijven maken van Tao, als 
het Ene Levendige Geheel dat al het zichtbare en onzichtbare 
omvat.

Als je de essentiële werking van de zichtbare dingen wilt 
begrijpen moet je niet gaan analyseren met je verstand, maar 
moet je de onzichtbare werkingsprincipes, die als het ware 
door de zichtbare dingen heen stralen, tot je hart laten spreken. 
Kijk eens naar die bamboestruik hier voor ons op de oever en 
laat zijn wezen tot je spreken. Denk niet na, maar stel je open 
met je hart en luister. Neem daar echt de tijd voor.’

We varen in een bocht vlak langs de oever. Ik kijk naar de struik 
en betrap mezelf op de neiging om hem toch in gedachten te 
ontleden en zijn onderdelen te benoemen. Ik probeer opnieuw 
te kijken, nu zonder woorden, zoals Cheng me leerde op de 
Grote Muur. Ik ervaar de souplesse van de stengels, de sierlijke 
vorm tegen de achtergrond van de berg, het zachte geruis van 
de ritselende bladeren in de krachtige wind en ik zie vogels 
waarvoor de struik een schuil- of broedplaats biedt, in en uit 
vliegen. Ik ervaar de bamboestruik in zijn ‘bamboestruik-zijn’, 
zoals je de zon kunt ervaren in zijn ‘zon-zijn’ en Cheng in zijn 
‘Cheng-zijn’.

‘Op dit moment vertoeft de bamboestruik gelijktijdig in de 
twee dimensies die ik noemde. Zijn waarneembare gedaante 
vormt een onderdeel van de wereld van de tienduizend dingen 
en zijn minder tastbare aard, of essentie, is onderdeel van de 
onzichtbare of geestelijke dimensie van het bestaan. En die 
geestelijke bezieling straalt nog steeds door de waarneembare 
vorm heen. Kijk naar een pasgeboren baby, kijk naar een 
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zonsondergang, luister naar een merel die zingt, en je weet wat 
ik bedoel met het verschijnsel dat de geestelijke dimensie in 
onze wereld vorm heeft aangenomen en nog steeds door de 
waarneembare vormen heen straalt. Dit geldt in feite voor elk 
levend fenomeen, we zijn echter niet altijd in staat om dat 
‘waar’ te nemen. Dit laatste bedoel ik heel letterlijk, namelijk 
in de betekenis van ‘het als waar’ te ervaren en aanvaarden.’

Opnieuw houdt Cheng een korte pauze en lijkt in mijn gezicht 
naar een reactie te speuren die wijst op begrip. Ik knik.

‘Alles om ons heen, inclusief wijzelf, kreeg op een vergelijkbare 
wijze vorm vanuit een essentie die op belichaming wachtte 
in de onzichtbare wereld. Tijdens de conceptie ontstaat een 
gunstige gelegenheid waarin een levenskracht, als een soort 
trekkend vacuüm of subtiele magnetische energie, een vorm 
in onze zichtbare wereld vanuit de geestelijke wereld ‘bezielt’. 
Dit proces is vergelijkbaar met het proces van de creatieve 
inval in het hoofd van de kok. Zijn vraag ‘wat zal ik mijn 
gasten vanmiddag voor iets bijzonders voorzetten?’ vormt 
een gunstige gelegenheid die een soort subtiele magnetische 
kracht lijkt te activeren die vanuit onze zichtbare wereld 
passende ideeën uit de onzichtbare geestelijke wereld aantrekt. 
Ik ga er hierbij wel vanuit dat de kok de intentie had om ons 
werkelijk iets nieuws voor te schotelen. Het idee kan namelijk 
ook zijn aangetrokken uit de persoonlijke herinnering van de 
kok. In dat geval is de maaltijd slechts een herhaling van wat 
hij in het verleden al meerdere malen maakte en dus niet een 
manifestatie van een nieuw geestelijk concept.

De hele wereld komt voort uit de geest. De onzichtbare 
geestelijke wereld draagt alles al als mogelijkheid of potentieel 
in zich. In de zichtbare wereld wordt het geestelijk potentieel 
tijdelijk manifest. In een ritme tussen niet-zijn en zijn, geest 
en lichaam, vormeloosheid en vorm, voltrekt zich het mysterie 
van het leven. Het spel van de schepping speelt zich af tussen 
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deze twee polen. Deze twee speelvelden hebben elk hun eigen 
regels, en diep in elk levend wezen liggen deze regels verankerd. 
Het universum of de Grote Natuur moet gezien worden als een 
heilig spel zonder einde. Elk levend wezen speelt het spel zoals 
dat overeenkomstig zijn aard in de Grote Natuur besloten ligt. 
En zo bevordert elk wezen de vrede, harmonie en eenheid in 
het geheel.’

De boot lijkt koers te zetten naar de wal waar in de grote 
karstberg een zeer lage, langgerekte grotopening is te zien. Er 
staan wat mensen en ook een hond die onophoudelijk blaft. 

Onze schipper communiceert over onze hoofden heen met 
de mensen aan de oever. Ik versta er geen woord van, maar 
na ongeveer een minuut lijkt het alsof ze het met elkaar eens 
zijn geworden en onze boot legt aan. We moeten overstappen 
op een bamboevlot met wankele bankjes. Het is me nog niet 
duidelijk wat de bedoeling is. Het lijkt me onwaarschijnlijk 
dat we de grot ingaan, omdat de opening zelfs voor dit 
vaartuig veel te laag lijkt. Cheng besluit om aan wal te blijven 
wachten. Ik zie hem daar staan in z’n voor mij zo vertrouwde, 
maar voor de omstanders toch vreemde kledij. Regelmatig 
zie ik mensen naar hem kijken met vragen in hun ogen. Hij 
is Chinees onder de Chinezen, maar lijkt toch uit een andere 
wereld afkomstig. Hij wandelt nu langzaam langs de oever een 
stukje stroomopwaarts, uit het gedrang van de mensen bij de 
boot. Hij loopt wat gebogen, leunend op zijn onafscheidelijke 
knoestige wandelstok en heeft zijn grote gevlochten hoed nu 
op zijn hoofd. De hond is tot bedaren gekomen en loopt naast 
Cheng. Ik voel een innige warmte voor deze man. 

Als er op de bankjes die met touwen aan de dikke 
bamboestokken zijn bevestigd, geen plaats meer onbezet is, 
wordt het vlot door een jongeman die aan de voorzijde van het 
vlot staat met een lange stok van de oever geduwd. Hij koerst 
het wankele vaartuig richting de lage opening van de grot en 
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gebaart ons dat we diep voorover moeten buigen met het hoofd 
tussen onze knieën. Nadat we in deze onfortuinlijke houding 
de opening van de grot zijn gepasseerd, komen we overeind en 
aanschouwen een immense onderaardse hal. Een onvermoede 
wereld die beschenen wordt door de fakkel van een wat oudere 
man met een uitdrukkingloos gezicht, achter op het vlot. Op 
sommige uitsteeksels aan de wanden is nog enige mosvorming 
zichtbaar, verder zie ik slechts steen en water, maar het geheel 
is van een oorspronkelijke schoonheid die je als mens de 
nietigheid van je soort doet beseffen. 

De jongeman wijst ons op een gedeelte van het gewelf boven 
onze hoofden, dat bevolkt blijkt te zijn door tienduizenden 
kleine vleermuizen. Een enkel beest maakt zich door het 
geluid van onze stemmen die de stilte verstoren, even los uit 
het amorfe geheel om zich spoedig weer met de kluwen te 
verenigen. Onze bootsman boomt het vlot verder de grot in, 
een smal onderaards beekje op met prachtige kristalvorming 
op de wanden. Hier diep in de grot is het aangenaam koel en 
is geen enkel teken van leven meer waar te nemen. Alles is 
in rust, ook de mensen op het vlot lijken sprakeloos door de 
schoonheid van deze bijzondere plek die onvermijdelijk aan de 
oertijd doet denken. Slechts een enkele waterdruppel die van 
het gewelf in het water valt, verstoort de serene stilte. 

Ik moet denken aan het gesprek met Cheng van deze ochtend 
op de boot. Wat is het prachtig om naar deze onderaardse 
wereld te kijken als een schepping die vanuit de onzichtbare 
vormeloze wereld manifest is geworden en nog zo duidelijk de 
stilte in zich draagt van de oerbron van het bestaan. 

Ik realiseer me nu dat Cheng sprak over ‘elk levend fenomeen, 
waar de geestelijke dimensie doorheen straalt’. Dit heeft dus 
in ieder geval betrekking op de vleermuizen en de schaarse 
mossen in het begin van de grot. Maar ook de kristallen hier op 
de wanden en zelfs deze karstberg zelf, in wiens buik wij ons 
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nu voortbewegen, lijken te zijn ontstaan uit een beweging die 
ooit vanuit de geestelijke dimensie van de Grote Natuur zijn 
weg zocht naar belichaming.

We varen onder een nog lagere opening door en zien aan het eind 
van de onderaardse beek een zwak mysterieus lichtschijnsel 
in het water. Als we de plek naderen zien we dat het zonlicht 
zijn stralen op het wateroppervlak werpt door een spelonk van 
tientallen meters hoog. In de lange smalle opening is een stalen 
trap aangebracht. We worden op een stenen plateau afgezet en 
de man met de fakkel, wiens ziel gevangen lijkt te zijn achter 
zijn uitdrukkingloze gezicht, gebaart ons hem te volgen. De trap 
naar het daglicht lijkt eindeloos, maar naarmate we vorderen, 
stijgt de temperatuur en wordt het lichter. Dan sta ik plotseling 
in het volle daglicht en de verzengende hitte valt over me heen 
als een brandend hete douche. Deze geboorte uit de schoot van 
moeder aarde geeft een schoksensatie, die me vergelijkbaar 
lijkt met de ervaring die een kuiken moet ondergaan, nadat hij 
erin is geslaagd zijn schaal van binnenuit open te breken en dan 
oog in oog staat met de harde wereld. Ik kom langzaam weer 
bij mijn zinnen. Het uitzicht dat dit hooggelegen punt biedt 
over het bijzondere landschap met de spitse bergen en de rivier 
die moeiteloos zijn weg zoekt, is werkelijk fantastisch. We 
klauteren langs de bergwand langzaam omlaag. Er is nauwelijks 
een pad gevormd. Halverwege zijn een paar mensen bezig om 
in een andere grotopening eveneens een stalen trap te plaatsen. 
Deze plek wordt blijkbaar klaargemaakt om in de nabije 
toekomst grotere bezoekersstromen te kunnen verwerken. Als 
ik opzij kijk zie ik één van de mannen in het hoge gras duiken. 
Hij heeft een kikker gevangen en spietst deze vervolgens op 
een stalen pen waarop al tientallen soortgenoten eerder hun 
einde vonden. Blijkbaar beloven ook Chinese mannen hun 
echtgenote soms dat ze ’s avonds voor het eten zullen zorgen. 
Als we via een steile afdaling, waarvan sommige stukken te 
steil zijn om te lopen en voorzien zijn van een smalle trap, 
weer bij de aanlegplaats van onze boot arriveren, zie ik Cheng 

een eindje verderop onder een boom in de lotushouding zitten 
met zijn handpalmen naar bovengericht in zijn schoot. Onze 
schipper maakt door een signaal met de scheepstoeter duidelijk 
dat we weer moeten inschepen om onze tocht over de Li-rivier 
te vervolgen. Ook Cheng staat op en begroet me met een 
glimlach.

De tafels op het onderdek zijn inmiddels in gereedheid gebracht 
en we worden verzocht plaats te nemen. De motor wordt gestart 
en we varen weer langzaam naar het midden van de rivier. De 
geurende schalen met een grote variatie aan gerechten staan 
op tafel en verleiden de gasten. Dit is werkelijk een bijzondere 
maaltijd en iedereen doet er zich te goed aan. Naarmate de 
schalen leger worden en de mensen zich overgeven aan de grote 
flessen Chinees bier, verandert de tafel in een waar slagveld. 
Cheng vertelt me dat dit in China een gebruikelijk gebaar van 
grote dank is aan de bereider van de maaltijd.

Na de maaltijd nemen we onze plaats weer in op de achterzijde 
van de boot. Ik vertel Cheng van het onderaardse paradijs 
in de buik van de berg. Ik leg hem mijn overdenking voor, 
dat het lijkt alsof niet slechts aan levende wezens, maar ook 
aan de dode kristallen op de bergwanden en aan de grote 
steenformaties van het gebergte, een bouwplan ten grondslag 
ligt uit de onzichtbare geestelijke dimensie. 

‘Wat ik je vertelde geldt inderdaad niet slechts voor levende 
wezens, maar ook voor dode verschijningsvormen, zoals de 
kristallen en de berg zelf. Kijk ook naar kunst of naar andere 
objecten van grote schoonheid, luister naar de muziek van 
grote componisten. Ook daarin word je de bezieling gewaar 
die ons op geestelijk niveau diep raakt. De eigen geest herkent 
de werking van de geest in andere verschijningsvormen, omdat 
ze uit dezelfde bron zijn ontsproten en daardoor dezelfde taal 
spreken.’
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Ik realiseer me dat de woorden van Cheng over de ideeën die 
volgens hem, ons vanuit de grote geestelijke dimensie toevallen, 
niet overeenkomen met de westerse visie hierop. Ik breng 
dat verschil naar Cheng toe als volgt onder woorden. ‘Onze 
westerse wetenschap leert ons dat mijn ideeën voortkomen uit 
mijn persoonlijke herinnering en ergens op een plek in mijn 
hersenen liggen opgeslagen. Hoe staat u tegenover deze visie?’

‘Het is begrijpelijk dat de westerse mens, die zijn hele bestaan 
baseert op het rationele denken, kiest voor deze verklaring. Voor 
een deel is deze ook juist, denk aan mijn opmerking over het 
menu-idee van de kok dat ook uit zijn persoonlijke herinnering 
kan zijn voortgekomen. Maar werkelijk nieuwe ontdekkingen 
zijn wel degelijk een inspiratie vanuit de andere dimensie die 
uitstijgt boven onze persoonlijke geest. De westerse wetenschap 
die gebaseerd is op het natuurwetenschappelijke denken, 
heeft in de periode van de Verlichting besloten om slechts 
de zichtbare, tastbare en bewijsbare dingen te accepteren als 
werkelijk bestaand. Terwijl in de periode daarvoor ook het 
mystieke of geestelijke aspect van het leven een prominente 
plek had in de toenmalige wetenschap. Met enige nuanceringen 
vind je dat uitgangspunt van de Verlichting nog steeds terug in 
de huidige westerse wetenschap. 

Dan is er nog een tweede punt. Bij de westerse mens is het 
beeld ontstaan dat de mens losstaat van de wereld om hem heen. 
Ook deze conclusie is terug te voeren tot de beperking van 
het rationele denken. Zoals ik eerder heb gezegd, functioneert 
het denken door dingen een naam te geven of te definiëren en 
maakt het denken het ding daarmee los uit de Eenheid waarvan 
het een onlosmakelijk onderdeel is. Als de mens dus alles wat 
niet via de weg van het rationele denken verklaard kan worden, 
automatisch als niet-bestaand beschouwt en eveneens vanuit 
dezelfde beperking van het denken, zichzelf slechts ziet als 
een losstaand ding, dan kun je niet anders dan tot de conclusie 
komen die jij me voorlegt. Het denken komt dan niet verder 

dan dat de geest te lokaliseren moet zijn in de hersenen en dus 
slechts verbonden is met ons persoonlijke organisme dat door 
onze huid wordt begrensd. Als vanuit deze standpunten wordt 
gezocht naar een verklaring voor inspiratie en creativiteit, in 
de vorm van opkomende nieuwe ideeën in ons hoofd, denk je 
uiteraard dat deze ideeën slechts kunnen voortkomen uit onze 
eigen hersenen.’

Ook nu zwijgt Cheng weer om mij de gelegenheid te geven 
om zijn woorden tot me te laten doordringen. Na enkele 
ogenblikken vervolgt hij zijn verhaal.

‘Tijdens ons gesprek op de Chinese Muur hadden we het over 
het fundamentele misverstand, om aan te nemen dat dingen los 
gezien kunnen worden van het grotere geheel. We spraken over 
de beperking die het denken ons oplegt in de waarneming van 
de wereld en over het woordeloos getuige zijn van de diepere 
waarheid omtrent het bestaan, die slechts begrepen kan worden 
vanuit het directe ervaren van de eenheid met ons hart. Zoals 
gezegd, is de westerse wetenschap gebaseerd op het instrument 
van het rationele denken, dus kan dit denken per definitie de 
fundamentele eenheid achter de ogenschijnlijk losse dingen niet 
waarnemen. Het denken is bedoeld als instrument om dat deel 
van het bestaan te onderzoeken en te verklaren dat reeds vorm 
heeft gekregen. Maar het denkvermogen is niet toereikend om 
de levende essentie te begrijpen die onder de oppervlakte van 
de vormen besloten ligt, omdat die zich onttrekt aan de wetten 
van het denken en zich slechts laat kennen door de directe 
ervaring. 

Kijkend door een rode kijker zul je slechts rode objecten 
waarnemen. Dat is niet erg, zolang de waarnemer zich 
maar bewust is van de beperking van zijn instrument van 
waarneming. Als de mens zich daar echter niet van bewust is, 
zal hij al gauw de conclusie trekken dat de wereld bestaat uit 
slechts rode objecten. De hedendaagse westerse mens heeft het 



denken heilig verklaard, maar beseft niet dat hij zich daarmee 
een grote beperking heeft opgelegd in het doorgronden van 
het bestaan. In het begrijpen van het leven zal hij nooit verder 
komen dan het begrijpen van de losse vormen en objecten en in 
het gunstigste geval van de relaties daartussen.’

Mijn aandacht wordt even afgeleid. Ook hier aan de oever 
liggen tussen de karstbergen kleine rijstvelden die worden 
onderbroken door bamboebossen en kleine dorpjes. Bij elk 
dorpje vermaakt de jonge generatie zich met de sterke stroming 
van de rivier die aan de oever wat is afgezwakt. Wat oudere 
jongens proberen met een bamboevlot onze boot te bereiken, 
maar moeten het tegen de sterke stroom in het midden van de 
rivier afleggen. 

Ik breng mijn aandacht weer terug naar ons gesprek en reageer 
op de woorden van Cheng. ‘Zoals u zegt, ziet de mens niet 
alleen de losse objecten, maar hij is zich toch ook bewust van 
de relaties die daartussen bestaan. Ik zie hier bergen, huizen 
die samen een dorpje vormen, spelende jongelui op een vlot, 
een rivier en nog veel meer. Komt dat er niet op neer dat ik me 
weldegelijk bewust ben van de samenhang?’

‘Ik zal je het verschil proberen duidelijk te maken. Stel je een 
volwassen boom voor met een grote brede kruin. De boom 
heeft geen bladeren, dus zijn de vertakkingen goed zichtbaar. 
De steeds verdere opsplitsing van de takken kan vergeleken 
worden met de richting waarin de wereld waarin wij leven zich 
nog altijd verder ontwikkelt, namelijk in de richting van een 
steeds verdergaande complexiteit. 

Je zou kunnen zeggen dat de mens die de wereld met zijn denken 
benadert, de boom waarneemt van onder naar boven, dus in 
de richting van deze steeds verder toenemende vertakking. 
De individuele mens is onderdeel van de wereld en ervaart 
zichzelf dan ook als één van de takken of takjes van de boom. 

Natuurlijk ziet hij wel de relaties tussen zichzelf en de andere 
takken naast hem en tussen de takken onderling, maar primair 
is zijn blik gericht op de losse vormen. Hij ziet en begrijpt de 
wereld, door zijn onbewust gekozen blikrichting, als een zich 
steeds verder verfijnende complexiteit van losse vormen. Zo ziet 
hij de mens als een gestalte met armen, benen, een hoofd met 
ogen, oren, een neus en een mond. Als hij dat lichaam verder 
gaat analyseren ziet hij daarbinnen allerlei organen die op hun 
beurt weer uit cellen bestaan, enzovoort. Naast het lichaam kan 
ook nog de psyche worden waargenomen, met het vermogen 
tot denken, voelen en willen. Zo definieert de verstandige mens 
een levend organisme, door alle onderdelen te onderscheiden 
en te benoemen en kan het daardoor niet meer zien als heelheid. 
Ook de oplossingen die via het denken worden gevonden 
voor eventuele problemen binnen dat organisme, dragen dan 
vanzelfsprekend diezelfde verdeeldheid en complexiteit in zich. 

Je kunt echter de boom met zijn vele vertakkingen ook van 
boven naar beneden bekijken, dus in de richting van een steeds 
verder teruggaande eenwording. Dit is echter niet de richting 
die past bij het rationele denken dat juist gericht is op steeds 
verder gaand onderscheid. Voor het bekijken en begrijpen van 
de wereld in de richting van een steeds verder terugvoerende 
eenwording, heeft de mens dus een ander instrument nodig, 
niet het discriminerende denken, maar een invoelend hart. 
Eenheid en ook disharmonie (als gebrek aan eenheid) kan dus 
niet begrepen worden met je hoofd, maar kan slechts ervaren en 
gekend worden met je hart. Zoals de verstandige mens gericht 
is op onderscheid, is de wijze mens juist gericht op eenheid. 
De wijze zal daardoor op de eerste plaats een organisme 
waarnemen als een complexe heelheid die in wisselwerking 
met zijn omgeving, waar het organisme een onlosmakelijk 
onderdeel van is, functioneert. Alles hangt met alles samen. 
Alles beïnvloedt elkaar in één groot levend proces. Vanuit de 
heelheid die de wijze mens waarneemt, zal hij natuurlijk ook 
onderdelen onderscheiden, maar zal deze nooit met zijn denken 
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isoleren van het grotere geheel. 

De wijze mens, die ontdekt heeft dat de levende wereld van 
oorsprong een fundamentele eenheid vormt en niet slechts uit 
losse dingen bestaat met daartussen relatielijntjes, benadert 
de wereld met zijn invoelend hart en zal op die manier steeds 
meer inzicht krijgen in de oergrond van het bestaan. Als ik 
terug ga naar de metafoor van de boom, dan kun je zien dat 
de verstandige mens de boom van onder naar boven bekijkt, 
dus in de richting van de steeds verder gaande verdeeldheid, 
terwijl de wijze mens is gericht op eenheid en de boom daarom 
bekijkt van boven naar beneden. Als de wijze de takken volgt, 
zal hij vanuit zijn blikrichting zicht krijgen op de plek waar 
twee takken weer samenkomen in een dikkere tak. Met andere 
woorden, hij is in staat om de oorsprong van tegenstellingen, die 
bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in innerlijke spanningen 
of in de conflicten met zijn omgeving, te doorgronden. Hij 
ziet dat de dikkere tak op zijn beurt ook weer samenvalt met 
andere dikke takken. Tot slot ziet hij alle takken één worden 
in de hoofdtak die uiteindelijk met enkele andere hoofdtakken 
verdwijnt in de eenheid van de stam, de Allerhoogste Oerbron 
waaruit de wereld van de verscheidenheid is voortgekomen en 
uiteindelijk weer in vrede zal rusten. Vanuit zijn diepe inzicht 
in de ware aard van tegenstellingen, zal hij partijen en krachten 
tot elkaar kunnen brengen en op die wijze de harmonie en 
vrede kunnen herstellen.

Bij de wijze mens heeft de waarneming een fundamentele 
wending van honderdtachtig graden ondergaan. De wijze zoekt 
de eenheid terug, die achter de ogenschijnlijke verdeeldheid, 
achter de disbalans, achter conflict en spanning is gelegen. 
Hij ziet ook zichzelf als één met alles en bewerkstelligt op 
die manier harmonie en vrede en heelt daarmee zichzelf en de 
verdeelde wereld.’

Even lijkt Cheng te zoeken naar woorden, maar gaat dan weer 

verder. ‘Het is niet zo verwonderlijk dat de westerse mens 
zo ver is gekomen in het doorgronden van de dode materiële 
wereld, want juist de materiële wereld laat zich kennen door 
steeds verdere opdeling en zoals ik al eerder zei, is precies 
deze benadering via analyse en het determineren de kracht van 
het westerse natuurwetenschappelijke denken. Het is echter 
eveneens niet zo verwonderlijk dat de westerse samenleving 
nog nooit zo veraf heeft gestaan van eenheid en harmonie, het 
kenmerk van een gezond levend organisme. Het benaderen 
van de levende wereld met het puur rationele denken, is net zo 
absurd als een nagel uit de houten reling van dit schip trekken 
met een gewone hamer. Doe je het toch, omdat je onwetend 
bent omtrent het bestaan van passender gereedschap, namelijk 
de tang, dan zal dit onvermijdelijk ongemak en schade 
veroorzaken. Alle maatschappelijke, sociale en ecologische 
schade die op dit moment door de mens wordt veroorzaakt, 
wil de mens bewust maken van zijn dwaling. Al deze signalen 
zullen de mens prikkelen om op zoek te gaan naar passender 
gereedschap om de harmonie te bereiken die verborgen ligt in 
zijn hart. Negeert de mens deze signalen of interpreteert hij ze 
verkeerd, dan zal er steeds meer leven worden verwoest, niet 
met opzet of bewust, maar slechts vanuit onwetendheid.’ 

Plotseling schiet een passage in mijn hoofd uit het boekje 
dat ik sinds gisteren in mijn binnenzak draag en ik haal het 
tevoorschijn. Het gaat over de toespraak die opperhoofd Seattle 
van de Dwamish-stam in 1854 uitsprak tegenover de regering 
in Washington toen de blanken op het punt stonden het land 
van de indianen in te pikken. 

Hij zei ondermeer: 
… De indiaan houdt van het water en de geur van de wind, 
gezuiverd door de middagregen of meedragend de geur van 
pijnbomen. Elke vage weerspiegeling in het water van het meer 
spreekt van gebeurtenissen uit het verleden van mijn volk. Het 
murmelend water is de stem van mijn vaders vader. De rivieren 
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zijn onze broeders, zij lessen onze dorst en dragen onze kano’s. 
Hoe kun je de lucht, de warmte van het land en het beweeglijke 
water verkopen? Wij kunnen ons dat niet voorstellen. De aarde 
behoort niet aan de mens. De mens behoort aan de aarde. Alles 
hangt samen als het bloed dat een familie verbindt. Alles hangt 
met alles samen. Wat er met de aarde gebeurt, gebeurt met de 
kinderen van de aarde. Ook de lucht is kostbaar voor de rode 
man, want alles deelt dezelfde lucht. De dieren, de bomen, de 
mensen, alles heeft deel aan dezelfde lucht. De blanke heeft 
geen aandacht voor de lucht die hij inademt. Als een man, 
die al vele dagen stervende is, zo is hij gevoelloos geworden 
voor kwade dampen. De mens heeft het web van het leven niet 
geweven. Hij is slechts één draad ervan. Wat hij met het web 
doet, doet hij met zichzelf. Wij weten dat de blanke man onze 
manier van leven niet begrijpt. Voor hem is het ene stuk grond 
gelijk aan het andere. De aarde is niet zijn moeder, maar zijn 
vijand. En als hij die verovert heeft, trekt hij verder. Hij trekt 
zich er niets van aan. Hij behandelt zijn moeder, de aarde 
en zijn broeder de lucht, als koopwaar die hij kan uitbuiten 
en weer verkopen als goedkope bonte kralen. Zijn honger 
zal de aarde kaal vreten en slechts een woestijn achterlaten. 
In de steden van de blanke man is geen plaats om te rusten. 
Geen plaats waar je het openspringen van de knoppen in het 
voorjaar kunt horen of het geruis van de vliegende vogels. Wat 
heeft het leven voor zin als een man niet meer de eenzame kreet 
van de nachtuil kan horen of het praten van de kikkers rond het 
meer in de avond…

Ineens besef ik hoe grondig wij het werkelijke contact met het 
leven ‘zoals het is’ zijn kwijtgeraakt. De woorden van Seattle 
zijn actueler dan ooit. Uit deze woorden spreekt zo een intense 
verbondenheid van de indianen met de essentie van de aarde, 
een verbondenheid die wij in deze tijd nauwelijks meer kunnen 
voorstellen.

Ik schrik op uit mijn mijmeringen en reageer nu hardop naar 
Cheng. 

‘Nu staat mij inderdaad helder voor de geest welk fundamenteel 
misverstand er ten grondslag ligt aan de problemen die zich in 
onze tijd op deze wereld opeenstapelen. Het gaat hierbij niet 
om vraagstukken die op het vlak van de dode materie liggen. 
Die zijn de afgelopen eeuw voor een belangrijk deel opgelost 
en ontdekkingen op dit vlak hebben ertoe geleid dat grote 
groepen mensen door de technische vooruitgang nu kunnen 
genieten van een grote materiële welvaart. 

Op dit moment gaat het echter stuk voor stuk om problemen 
en schaden die betrekking hebben op het leven dat één is, en 
waaraan geestelijke werkingsprincipes ten grondslag liggen 
die wij hardnekkig weigeren te erkennen. Het is dus van groot 
belang dat de mensheid inzicht verwerft in de eenheid van het 
leven, de eenheid die ten grondslag ligt aan de gezondheid 
van de Grote Natuur die alles omvat, zowel het zichtbare 
als het onzichtbare. En dat de mens op basis van dat inzicht 
het alleenrecht van het denken ontmaskert en zijn positie als 
zelfstandig ego nuanceert.’ 

‘Inderdaad, daar draait het om,’ zegt Cheng. 

‘Op grond van wat we eerder bespraken kun je concluderen 
dat in de Grote Natuur, naast de dimensie van de zichtbare 
vorm, ook de onzichtbare geestelijke dimensie niet ontkend 
kan worden. Deze twee dimensies vormen een eenheid, zijn 
gelijktijdig in het universum en in elke concrete situatie 
werkzaam en doordringen elkaar. Deze eenheid is niet met het 
denken, maar slechts met ons hart te kennen.’
 
Ik knik, omdat dit alles me nu heel duidelijk is geworden. 
Opperhoofd Seattle benadert het leven niet met de logica van 
zijn verstand, maar met de liefde van zijn hart.

Ik hoor een bonk tegen de zijkant van de boot en als ik omkijk 
zie ik dat twee jongens er toch in zijn geslaagd om met hun 
bamboevlot onze boot te bereiken. Ze binden het vlot vast aan 
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een stalen beugel van de overkapping en komen bij ons aan 
boord. Aan hun schouders hebben ze een gevlochten mand met 
koopwaar. De jongens lopen direct door naar het bovendek 
omdat zich daar het grootste aantal potentiële klanten bevindt.

‘Je hebt nu kennisgemaakt met de diepere waarheid omtrent 
de tweeledigheid van het bestaan, dus met de betekenis 
van prakriti en purusha,’ gaat Cheng verder. ‘We hebben 
uitgebreid gesproken over het onpersoonlijke Lichaam en 
de onpersoonlijke Geest van de Grote Natuur, waaruit jouw 
individuele lichaam en jouw individuele geest afstammen. Nu 
wil ik op het aspect van de fundamentele eenheid, die aan deze 
tweeledigheid ten grondslag ligt, nog wat dieper ingaan. 

Zoals ik al eerder heb gezegd, is alles, het zichtbare en het niet-
zichtbare, onlosmakelijk met elkaar verbonden en versmelten 
beiden in het Allerhoogste, ook wel ‘het Ene’ genoemd. In 
het Sanskriet spreekt men van Advaïta, wat ‘niet-tweeheid’ 
betekent. Deze uiteindelijke eenheid of het Grote Kennende 
Principe, noem ik graag het Grote Bewustzijn, maar wordt 
in andere tradities Brahman, God, Tao of Allah genoemd. 
Dit zijn woorden die verwijzen naar ‘het alles omvattende, 
alomtegenwoordige en eeuwige bewustzijn’ dat met zijn licht 
de hele schepping doordringt. Dit mysterieuze allerhoogste 
principe van het leven gaat aan alle dualiteit vooraf en is de 
oergrond van al het bestaande en niet-bestaande. 

Het Lichaam en de Geest van de Grote Natuur rusten in dat 
Allerhoogste, in die mysterieuze oorspronkelijke natuur die 
niet kan worden verklaard, maar slechts door directe ervaring 
kan worden gekend.

De eerder genoemde tweeledigheid, bestaande uit het Lichaam 
en de Geest van de Grote Natuur, zou je kunnen voorstellen als 
de twee dikste hoofdtakken van de boom die, van bovenaf naar 
beneden kijkend, ten slotte tot eenheid komen in de stam. Dit 

Grote Onpersoonlijke Bewustzijn is het meest fundamentele 
principe van het bestaan  waaruit alles voortkomt en uiteindelijk, 
na zijn bestaanscyclus, weer mee samenvalt.

Dit Bewustzijn van de Grote Natuur is het Universele Licht 
dat schijnt op zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld. 
Ons individuele bewustzijn van de eerder genoemde ‘vierde 
bewustzijnsstaat’ is een vonk van dit Goddelijke Bewustzijn, 
waardoor wij in staat zijn de waarheid te herkennen door ‘dat 
wat is’ woordeloos gade te slaan. Deze oergrond van alles kent 
vele benamingen, maar is niet met woorden te verklaren en ook 
niet met het verstand te begrijpen. 

Alles wat in de waarneembare wereld leeft, combineert 
de eigenschappen van de zichtbare wereld en die van de 
onzichtbare wereld, en heeft dus zowel lichaam als geest. Elk 
van deze eigenschappen heeft zijn thuisland, het lichaam in de 
zichtbare wereld en de geest in de onzichtbare wereld.

De Aarde ontspruit uit de Hemel en de Hemel ontspruit uit het 
Ene, uit het Onpersoonlijke Bewustzijn van de Grote Natuur. 
De Grote Natuur is dus uiteindelijk drieledig.

Op deze manier hangen ook de twee oerkrachten van het 
bestaan, yang en yin samen met het ene en allesomvattende 
Tao.

In het spel tussen yang, de scheppende of geestelijke kracht en 
yin, de ontvangende aardse kracht, krijgt het leven zijn vorm. 
Deze twee oerkrachten kunnen niet zonder elkaar bestaan en 
zijn op hun beurt weer een uitdrukking van de daaraan ten 
grondslag liggende eenheid, het Tao, gesymboliseerd door de 
cirkel.

De Tao-Te-Tsjing van Lau Tse is één van de grootste filosofische 
werken die ooit is geschreven.
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In het eerste vers beschrijft Lau Tse, die in de zesde eeuw voor 
Christus in China leefde, Tao als volgt:

Tao waarover gesproken kan worden, 
is niet de ware Tao.
De naam die men eraan geeft, 
is niet zijn ware naam.

Naamloos is de oorsprong van Hemel en Aarde;
noembaar de Moeder van de tienduizend dingen.
Vanuit het niet-zijn begrijpen wij het wezen; 
vanuit het zijn de gedaante.

Deze twee, zijn en niet-zijn,
verschijnen uit één oorsprong.
Hoewel verschillend van naam,
wordt hun eenheid ‘diepte’ genoemd.
Steeds dieper voeren zij terug,
tot aan de poort van het verborgen mysterie.     

Pratend over Tao, Brahman, Allah, God of de Grote Natuur, 
kun je slechts zeggen wat het niet is. Het is begrijpelijk dat 
in verschillende religies is gekozen voor het concept van een 
persoonlijke God, omdat de onwetende mens zich hier nog iets 
bij kan voorstellen. Van God is echter geen enkele voorstelling 
te maken en zeker niet die van een persoon. De onpersoonlijke 
God is, zoals ik al eerder heb opgemerkt, echter wel te ervaren. 
Verlichte meesters beschrijven deze ervaring wel als eeuwige 
vrede, onvoorwaardelijke liefde, alomvattende harmonie, 
onpeilbare diepte of grote stilte.’

‘Ik kom uit een christelijke cultuur,’ vertel ik Cheng. ‘Bij 
dit verhaal van u moet ik direct denken aan het idee van de 
Goddelijke drie-eenheid uit de christelijke traditie. Daarin 
wordt gesproken over God de Vader, God de Zoon en 
God de Heilige Geest. Wordt hiermee respectievelijk de 

allesomvattende ene God, Jezus als de belichaming van dat 
hoogste goddelijke principe en tot slot het door u genoemde 
geestelijke aspect bedoeld?’ vraag ik hem. 

‘Zoals ik je in de Lamatempel duidelijk heb gemaakt met 
het verhaal van de heilige berg, is elke geestelijke traditie 
gebaseerd op dezelfde ontdekking, namelijk die van de diepste 
bron van het bestaan. Hoewel het per definitie onmogelijk is 
om deze ervaring te verwoorden omdat deze ontdekking alle 
begrippen te boven gaat, probeerden verschillende meesters 
toch in hun geschriften tot uitdrukking te brengen wat ze 
hadden ontdekt. Ze deden dit om een houvast te bieden aan 
allen die nog op de berg onderweg waren op zoek naar het 
eeuwige geluk dat slechts op de top te vinden is. De cultuur 
en tijd waarin de ontdekking onder woorden werd gebracht, 
drukte echter een belangrijke stempel op de vorm waarin hun 
openbaringen werden verwoord. Daardoor is het soms moeilijk 
om parallellen te vinden. Lau Tse deed het bijvoorbeeld op 
een poëtische, soms cryptische manier, terwijl Mohammed 
en Jezus ‘het open geheim’ in respectievelijk de Koran en 
de Bijbel probeerden duidelijk te maken aan de hand van 
metaforen. Daarnaast hebben ze hun ontdekking vertaald naar 
leefregels voor de mensen die het bestaan nog niet hebben 
doorgrond en behoefte hebben aan begeleiding op hun Weg. 
De schrijver van de Bhagavad Gita verwoordde de Vedische 
wijsheden in de vorm van een tweegesprek tussen enerzijds 
Sri Krisna, het allerhoogste principe in de mens of het Hogere 
Zelf, en anderzijds Arjuna, de zoekende mens. Ook de Boeddha 
probeerde zijn inzichten onder woorden te brengen in de Vier 
Edele Waarheden en gaf aanwijzingen voor een ‘juist’ leven in 
de vorm van het Achtvoudige Pad. 

Al deze geschriften, hoe verschillend ook, zijn daarmee een 
gids geworden voor het dagelijkse leven. Gidsen die ook weer 
niet te letterlijk genomen moeten worden omdat ze slechts 
verwijzen naar het onnoembare, en ook geplaatst moeten 
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worden in de tijd waarin de genoemde spirituele leiders hun 
ontdekking deden. 

In jouw voorbeeld van de goddelijke drie-eenheid uit de 
christelijke traditie lijkt het er inderdaad veel op dat hier op 
hetzelfde wordt gewezen, wat ik de drie-eenheid van de Grote 
Natuur noem. Als dat zo is moet het voorbeeld echter niet 
worden misverstaan. De suggestie zou kunnen worden gewekt 
dat de drie genoemde Goden naast elkaar een goddelijke 
eenheid vormen, maar wat ik bedoel met de drie dimensies 
van de Grote Natuur, is dat deze in elk moment gelijktijdig 
aanwezig zijn en elkaar doordringen. Misschien maak ik het 
nog duidelijker als ik de drie dimensies van de Grote Natuur 
vergelijk met de drie aggregatietoestanden, van namelijk 
gasvormig, vloeistof en vaste vorm. Bij water zien we deze 
toestanden in de vorm van waterdamp, water en ijs. Allen 
bestaan uit dezelfde substantie, doch de vorm is afhankelijk 
van de mate van dichtheid. Zo kun je achtereenvolgens het 
Bewustzijn, de Geest en het Lichaam van de Grote Natuur zien 
als een reeks met toenemende dichtheid.’

De jongens met de koopwaar hebben zojuist hun vlot weer 
losgekoppeld van onze boot. Op het bovendek wordt het 
rumoerig. Het kan nu niet lang meer duren. De zon is duidelijk 
over zijn hoogtepunt heen. Dichtbij de oever heeft een man 
zijn bamboevlot met twee grote stokken vastgezet om niet te 
worden meegesleurd met de sterke stroming van de rivier. Niet 
ver bij hem vandaan duikt een aalscholver als een speer in het 
water. Even later komt hij weer boven met een flinke vis in zijn 
bek. De vogel blijkt aan een touw te zitten en de man op het 
vlot trekt het beest naar zich toe en haalt de vis met een handige 
beweging tevoorschijn uit de keel van vogel en doet deze in 
een gevlochten korf, die naast zijn vlot in het water hangt. Nu 
zie ik dat de aalscholver een ring om zijn hals heeft, waardoor 
hij zijn prooi niet kon doorslikken. Een slimme manier van 
vissen, denk ik bij mezelf, gebruikmakend van de natuurlijke 

krachten die in de omgeving beschikbaar zijn, maar wel een 
tikkeltje wreed, alhoewel…

De boot maakt een bocht naar rechts. Aan de oever wordt 
een pittoresk dorp zichtbaar temidden van de rijstvelden en 
omgeven door bergen. Op de kade, direct aan de rivier, staat 
een karakteristiek Chinees gebouwtje waar veel bedrijvigheid 
is. De boot zet koers naar een aanlegplaats waar al meer boten 
liggen. Yangshou, we hebben onze bestemming bereikt. Er 
staan wat kinderen met een kar te wachten die kennelijk een 
zakcentje willen verdienen door logistieke problemen van 
de bootpassagiers op te lossen. Er zijn een paar hotels in het 
vriendelijke dorp. Ik heb geboekt in een klein low budget hotel, 
dat volgens de beschrijving sober maar sfeervol is. Ik laad mijn 
rugzak op een kar van een jongen en een meisje van een jaar 
of tien die stralend naar ons kijken. Het tonen van het briefje 
met de naam van het hotel zet het jonge koppel in beweging. 
We hebben moeite om ze bij te houden. We lopen door een 
winkelstraatje met terrasjes, veel stalletjes en tafels voor kleine 
winkels waarop souvenirs zijn uitgestald. Er rijden slechts 
enkele fietsers in de straat. Verder veel spelende kinderen en 
schurftige honden. Ik zie op de tafels gebruikte waterpijpen, 
boeddhabeeldjes, zakjes met mooie edelstenen, authentieke 
rode boekjes van Mao en nog veel meer interessante zaken 
uitgestald. In dit straatje zal ik ongetwijfeld slagen om voor 
mijn vrouw en twee dochters een leuke herinnering aan deze 
reis te bemachtigen, denk ik bij mezelf. 

Na ongeveer tien minuten slaan de jongelui met de kar 
vanaf het winkelstraatje rechtsaf een onverhard pad in. Even 
verderop zie ik inderdaad een hotel liggen. Als we ons hebben 
ingeschreven komt de wat oudere dame achter de balie vandaan, 
doet haar schort af en gebaart ons haar te volgen. In karavaan 
wandelen we achter haar aan. Eerst de kar, voortgeduwd door 
het meisje, terwijl de jongen haar aanwijzingen geeft. Een 
geboren leider, denk ik bij mezelf. Daarachter ik en op grotere 
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afstand Cheng. Het hotel bestaat uit een aantal vleugels met op 
twee verdiepingen de kamers die van buitenaf via een houten 
galerij bereikbaar zijn. Het toont allemaal wat vervallen, maar 
straalt toch een aangename sfeer uit. We lopen de galerij op 
waaraan een aantal kamers op de begane grond zijn gelegen. 
Als de vrouw de deur van onze kamer opent, komt een muffe 
lucht ons tegemoet. Een kamer met verveloze wanden, een 
donker rood geschilderde stenenvloer, gedeeltelijk bedekt 
met een grauw kleed, twee eenpersoonsbedden van hout, elk 
bedekt met een groot badlaken dat dienst doet als sprei, en 
in een hoek op de grond een gedeukte thermoskan met warm 
water voor het gebruikelijke kopje thee. Ook staan er nog twee 
verschillende houten stoelen tegen de muur. De badkamer 
bestaat uit een douche met slechts koud stromend water en 
een wastafel zonder kraan. Aan de wand ontbreken een aantal 
tegels, terwijl de overige tegels niet doen vermoeden dat ze 
ooit wit zijn geweest. Ook de stortbak van het toilet ontbreekt, 
maar gelukkig staat er wel een emmer half gevuld met water. 
Naast de gebarsten toiletpot ligt een stapeltje kranten en lopen 
wat kakkerlakken, gelukkig niet zulke grote exemplaren.

Ik reken af met het jonge stel en zet voor Cheng en mij een kop 
thee. Cheng heeft de buitendeur naar een grasveldje geopend 
en zet de twee stoelen buiten onder de bomen. De stammen van 
de bomen zijn met kalk gedeeltelijk wit gemaakt. Het grasveld 
wordt door drie vleugels van het hotel grotendeels omsloten.
 
Op deze plek is geen enkele luxe, maar is alles precies goed. 
We genieten van de vredige atmosfeer en drinken ons kopje 
thee. 
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10.
Wie of wat Ben ik?

Ik ben vanochtend vroeg opgestaan. Gisterenavond heb ik een 
fiets gehuurd bij het stalletje nabij de ingang van het hotel. 
Ik ga vandaag het platteland rondom Yangzhou met de fiets 
verkennen. Toen ik wegging lag Cheng nog in diepe rust. Ik 
ben zojuist via de betonnen brug de rivier overgestoken en rijd 
nu over een zandpad dat parallel loopt aan de rivier. Ik heb 
inmiddels de laatste bebouwing van het dorp achter me gelaten. 
Links liggen de rijstvelden met daarachter het vertrouwde, 
maar nog steeds betoverende berglandschap. Rechts van mij 
hoor ik het water van de rivier snel stromen, maar het zicht 
wordt me ontnomen door een brede strook reuzenbamboe, 
de metershoge struiken die overal aan de oever welig tieren. 
Ik hoor van achteren een tractor naderen. Als deze me heeft 
ingehaald, zie ik dat de kar erachter is volgeladen met een paar 
gezinnen. Ze lachen en zwaaien naar me en ik zwaai terug. Ik 
sla linksaf een nog smaller pad in en kom bij een paar kleine 
boerderijtjes. Kippen, varkens en geiten lopen los rond. Als de 
kinderen me zien, rennen ze naar me toe en raken me aan alsof 
ik een buitenaards wezen ben. Voor dit soort gelegenheden heb 
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ik meestal wat snoepjes bij me. We zijn direct dikke vrienden. 
Ze wenken me om mee te gaan, blijkbaar willen ze me iets laten 
zien. Ik zet mijn fiets aan de kant en een jongetje van een jaar of 
acht, met een snotneus en vuile knuisten, pakt me bij de hand. Ik 
loop met hem mee. Op het erf staat een grote kist, gemaakt van 
oude planken. Als ik mijn hoofd over de zijkant buig, zie ik een 
zeug met pasgeboren biggen. Ik tel er acht. Mijn gids klimt in 
het hok en geeft een heel klein beest in mijn handen. Verschrikt 
laat ik het vallen als ik merk dat het diertje dood is. Mijn jonge 
vrienden komen niet meer bij van het lachen. Dan geven ze me 
een springlevend exemplaar. Een echt knuffeldier, ware het niet 
dat de roze kleur van het biggetje verscholen gaat onder een laag 
modder en stront. Ik zet het diertje weer terug en het zoekt direct 
weer de tepel van de zeug. Een vertederend tafereel. 

We lopen weer terug naar mijn fiets. Als ik omkijk zie ik dat mijn 
jonge gids het dode diertje heeft opgepakt en op de mesthoop 
naast het huisje gooit. Geboorte en dood liggen op het platteland 
dicht bij elkaar en kinderen groeien op met de realiteit van deze 
twee uitersten van het bestaan. Op deze plek krijg je een indruk 
van het leven van de honderden miljoenen boeren die China telt. 
Ik neem afscheid van de kinderen en ze rennen nog een stukje 
met me mee als ik wegrijd. 

Als ik ongeveer weer een klein half uur heb gefietst, zie ik 
even verderop de tractor en wagen staan van de mensen die 
me eerder deze morgen passeerden. De kinderen spelen onder 
een paar bomen terwijl de ouderen bezig zijn met het planten 
van rijststekken. Ik stap van mijn fiets en zie twee koppen van 
grijze buffels boven het water van een kleine poel uitsteken. 
Een jongeman komt op me toegelopen met een grote mand met 
bosjes jonge scheuten van de rijstplant. Hij glimlacht en wenkt 
me hem te volgen. We lopen over de smalle dijkjes die het water 
op de rijstvelden moeten houden. Als we bij de andere planters 
aankomen, kijken deze even van hun werk op, glimlachen naar 
me, maar gaan weer verder met hun routinematige handeling. 
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Ik doe mijn schoenen en sokken uit, want die zitten al onder 
de modder van het doordrenkte dijkje. Ik sta nu met mijn 
blote voeten in de blubber van het rijstveld. Bij elke stap voel 
ik dat de drek tussen mijn tenen omhoog wordt geperst. De 
jonge man geeft me een bosje scheuten en doet me voor hoe 
ze in de grond, of liever gezegd in de modder gezet moeten 
worden. Als ik een tijdje zo gebogen sta, begin ik mijn rug 
te voelen. Ik ga even rechtop staan en druk mijn besmeurde 
hand in mijn zij, als een hoogzwangere vrouw. Ik doe weer 
een poging, maar ik hou het niet langer vol. De andere planters 
lachen. Ik hou me groot, maar voel het als een afgang. Nog 
geen kwartier kon ik in de gebogen houding staan. Ook hier 
neem ik weer afscheid en loop over het dijkje terug naar de 
plek waar ik mijn fiets tegen een boom had gezet. Ik zie dat 
de kinderen een nieuwe attractie hebben ontdekt. Eén van de 
grotere kinderen staat in het midden op de trappers, een meisje 
zit achterop en een jongentje hangt over het stuur. Ze rijden 
omlaag, richting de poel waarin de buffels nog steeds genieten 
van enige verkoeling. Met volle vaart rijden ze door de modder 
aan de rand van de poel, om aan de andere kant weer op het 
droge tot stilstand te komen. Als ze me zien, laten ze de fiets 
vallen en rennen lachend weg. Ik spoel mijn voeten af in het 
vieze water van de poel en droog ze af aan het verdorde gras. 
Ik laat mijn sokken uit en doe mijn schoenen aan die ook nog 
onder de modder zitten. Met wat plukken gras haal ik de ergste 
smurrie van mijn fiets. Ik klauter met de fiets aan mijn hand 
tegen het talud omhoog naar het zandpad en kijk nog even om. 
Ik zie de rijstplanters nog steeds in gebogen houding hun werk 
doen. 

Dit leven op het platteland herinnert me aan mijn eigen jeugd. 
Toen we jong waren was er alleen maar aandacht voor spelen 
en kattenkwaad uithalen op de boerderijen rondom ons huis. 
Later, toen we opgroeiden, werd ook van ons verwacht dat we 
meehielpen met hooien, aardappels rooien en het zogenaamde 
bieten dunnen. Uit ervaring weet ik dat kinderen op het 
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platteland te benijden zijn, maar weet ik ook dat het werk op 
een boerderij heel zwaar is, voor mij te zwaar. 

Na een grote omweg gemaakt te hebben nader ik nu weer het 
dorp. Ik moet steeds denken aan de manier waarop de kinderen 
op het boerderijtje met het dode biggetje omgingen. Geen 
enkel teken van verdriet om het dode dier of angst om het aan 
te raken. Waarom gaan wij zo krampachtig om met de dood, 
denk ik bij mezelf? Aan de andere kant is het ook wel weer 
erg begrijpelijk waarom we dit doen. We willen niet dood, 
we willen leven. De dood van een ander levend wezen doet 
ons herinneren aan het onvermijdelijke feit van onze eigen 
eindigheid en die willen we het liefst zo ver mogelijk voor 
ons uit schuiven. Cheng had het eerder over de cirkelgang van 
leven en dood. Maar hoe zit dat dan? Wat houdt precies op te 
bestaan bij mijn dood en wat gaat dan verder? Bij mijn dood 
leg ik mijn lichaam af, dat is duidelijk, maar daarmee houdt 
toch ook een belangrijk deel van mijzelf op te bestaan? Wie 
ben ik eigenlijk in diepste wezen?   

Als ik terugkom bij onze kamer zit Cheng onder één van de 
Japanse notenbomen in de tuin voor onze kamer. Hij schenkt 
een kop thee voor me in. Ik vertel hem van het rijstplanten, van 
de spelende kinderen en van het dode biggetje. Ik vertel hem 
ook van mijn overpeinzingen op de terugweg. Over mijn vraag 
wie ik nou eigenlijk in diepste wezen ben. Ik vraag hem of hij 
mij kan helpen dat te begrijpen.

‘Laten we eens proberen dat te onderzoeken,’ zegt hij.
‘Als aan jou gevraagd wordt wie je bent, wat zeg je dan?’ 
‘Dan noem ik meestal mijn naam.’
‘Jij bent dus een naam?’ 
‘Nee, mijn naam staat voor de persoon die ik ben.’ 
‘Dus jij bent een persoon? Wie is dan die persoon?’
Ik wijs naar mijn lichaam.
‘Jij bent dus dat lichaam?’ 
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‘Ja en nee, ik ben namelijk nog wel wat meer dan dit lichaam. 
Ik ben ook mijn gedachten, mijn emoties en mijn vrij sterke 
wil.’

‘Jij bent dus een naam, een lichaam met gedachten en gevoelens 
en een sterke wil?’

‘Inderdaad, maar ik ben ook nog een aantal andere dingen, 
zoals echtgenoot, vader van mijn dochters, docent voor 
mijn studenten. Misschien dat ik daar ook nog en aantal 
eigenschappen aan toe moet voegen. Zo ben ik een man, ik ben 
christelijk opgevoed, ik ben een serieuze zoeker, ik ben niet zo 
groot en zo kan ik nog wel even doorgaan.’

‘Dat is al heel wat, maar houdt het daarmee op?’

‘Als ik naar Jan kijk, zie ik niet meer dan dit alles.’

‘Wanneer jij zo aan het onderzoeken bent wie Jan in diepste 
wezen is, dan zie jij dus een naam, een lichaam, je ziet jouw 
gedachten en gevoelens, je ervaart jezelf als echtgenoot, vader, 
met een serieuze en zoekende aard, enzovoort. Toch kan dat 
nog niet alles zijn, want jij zei zojuist zelf: ‘Als ik naar Jan 
kijk…’ 

Deze zin impliceert dat er een ‘ik’ is die naar ‘Jan’ kijkt. 
Blijkbaar is er dus een ‘ik’ die dit alles waarneemt en die niet 
dezelfde is als Jan, nietwaar?’

‘Inderdaad, dat moet wel zo zijn, maar dat stukje in mezelf zie 
ik niet.’

‘Speur nog eens goed in je binnenwereld, neem daar echt even 
de tijd voor.’ 

‘Ik zie alles wat u zojuist opnoemde, maar het lukt me werkelijk 
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niet om die waarnemende ‘ik’ in mezelf te zien die dit alles 
gadeslaat.’

‘Goed, we verleggen het onderzoek even van je binnenwereld 
naar de buitenwereld. Als jij met je ogen naar de dingen om je 
heen kijkt, dan kun je werkelijk alles waarnemen, niet waar?’

‘Dat klopt.’

‘Toch is er iets wat je ook in deze situatie nooit kunt waarnemen, 
weet je waar ik op doel?’

Ik kijk nog eens goed om me heen. Alles wat in mijn gezichtsveld 
komt, kan ik helder zien. Ik vraag me af wat Cheng nou bedoelt 
met dat iets wat ik onmogelijk kan waarnemen.

‘Ik weet werkelijk niet waar u op doelt,’ antwoord ik hem.

‘Het is misschien wat flauw, maar met je ogen kun je alles 
waarnemen, behalve je ogen zelf. In het proces van zien ervaar 
jij je ogen wel, maar je kunt ze onmogelijk zelf zien. 

Zou het niet op overeenkomstige wijze kunnen werken bij de 
innerlijke waarneming via het ‘ik’? In het proces van innerlijk 
waarnemen kun je wel degelijk in elke waarneming het ‘ik’ 
leren kennen als waarnemer, maar ook hier is het onmogelijk 
de waarnemer zelf te zien. 

Als ik nu aan jou vraag wie jij in diepste wezen bent, dan kun 
je niet anders dan tot de conclusie komen dat jij de waarnemer 
zelf bent, nietwaar? Want daarachter is namelijk niets meer.’

‘Inderdaad. Al het andere wordt waargenomen door het ‘ik’ als 
waarnemer, dus staat in feite voor de waarnemer, want zonder 
afstand kan niets worden gezien. Dit betekent dat ik al dat 
andere wat ik waarneem, dus mijn lichaam, mijn gedachten, 
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mijn rol als vader, als docent, enzovoort, niet in diepste wezen 
kan zijn.’

‘Die conclusie is juist. Als we jouw gelaagde wezen van buiten 
naar binnen proberen in kaart te brengen dan zien we dus als 
eerste laag je lichaam, als jouw fysiek waarneembare gestalte. 
Binnen dit lichaam zijn verder nog allerlei processen en 
organen te onderscheiden, maar daar gaan we nu niet verder op 
in. We hebben geconstateerd dat jij dit lichaam niet in diepste 
wezen bent, maar je kunt wel zeggen dat het lichaam een deel 
is van je wezen.

Na de fysieke laag van je lichaam, nemen we de tweede laag 
waar; dit is de mentale laag en die wordt gevormd door al 
je gedachten, je verwachtingen, je emoties, je principes, je 
herinneringen, je wil enzovoort. We hebben gezien dat je ook 
niet je denkbeelden, je principes en je gevoelens bent, hoewel 
ook deze elementen wel degelijk bij je horen. 

Gaan we nog een laag dieper, dan komen we op het niveau van je 
identiteit. Je identiteit wordt ook wel je ego, je persoonlijkheid 
of je zelf genoemd en wordt gevormd door het hele pakket 
achtervoegsels die je kunt plaatsen achter de woorden; Ik 
ben… Dus ik ben echtgenoot, ik ben vader, ik ben klein van 
stuk, ik ben een zoeker, ik ben zorgzaam, ik ben slordig, 
enzovoort. Deze laag wordt ook wel het ‘zelf-bewustzijn’ of 
‘ik-bewustzijn’ genoemd. 

’Dit ‘ik’-bewustzijn, of je persoonlijkheid, wordt in onze 
westerse cultuur hoog gewaardeerd,’ merk ik op.  

‘Dat klopt, over het algemeen denken we namelijk dat we dit 
‘ik’ zijn, omdat we het zo ervaren. We zullen dit ‘ik’ beschermen 
met ons leven. We willen niets liever dan dat dit ‘ik’ of deze 
persoonlijkheid voor eeuwig zal voortbestaan. Echter ook dat 
‘ik’ is opgebouwd uit woorden en dus uit denkbeelden die 
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ooit in ons hoofd zijn gevormd en die eigenlijk gewoon tot de 
mentale laag behoren die ik als tweede noemde. Dus zelfs het 
‘ik’ dat wij gewoonlijk denken te zijn, is een schijngestalte, is 
dus niet onze ware natuur. 

Op jouw vraag, Wie of wat ben ik eigenlijk? moet je dus erkennen 
dat je in diepste wezen de onbevangen waarnemer bent, die 
voorbij elke gedachte en elk gevoel en zelfs ook voorbij je 
identiteit of ego ligt. Deze niet oordelende waarnemer, wordt 
ook wel het ‘ware Ik’ of het ‘hogere Zelf’ genoemd. Het is de 
individuele ziel in elk levend wezen die een afspiegeling is van 
het Allerhoogste Goddelijke Principe, en die in het Sanskriet 
Atman wordt genoemd.

Dus nogmaals, vanmorgen was je een fietser, als je na deze 
reis weer thuis bent, ben je weer vader, echtgenoot, docent, 
buurman, noem maar op. Dat zijn allemaal verschillende 
hoedanigheden of rollen die als begrippen voortkomen uit 
je geest die onderscheid maakt. Met je verstand is Jan, die 
feitelijk een ongedeeld wezen is, kunstmatig opgedeeld in 
delen die in diepste wezen niet als zodanig bestaan. Denk aan 
de twee richtingen waarin je de vertakkingen van de boom 
kunt benaderen, waar ik het eerder over had.

In elke levenssituatie is er dus iets in jezelf dat getuige is van al 
deze hoedanigheden. Van al die rollen die je speelt, maar die je 
dus in diepste wezen niet bent. Die innerlijke getuige die alles 
zonder oordeel gade slaat, dat is je kern, dat is je natuurlijke 
of oorspronkelijke staat. Deze kern maakt geen onderscheid, 
heeft dus nergens een mening over, omdat hij voorbij het 
denken ligt. Daarom is er ook geen oordeel en dat betekent dat 
in die natuurlijke staat slechts vrede en harmonie heerst. Vanuit 
je kern gezien neem je alles en iedereen namelijk precies waar 
‘zoals het is’, omdat de waarneming niet wordt verstoord 
door denkbeelden over hoe het ‘zou moeten zijn’. Deze 
oorspronkelijke staat is je thuis, van waaruit je verbonden bent 
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met het Allerhoogste, met God die Liefde is. Jouw Bewuste-
Zijn is dus een afspiegeling van het Onpersoonlijke Bewuste 
Zijn van de Grote Natuur. Als jij je door je kern, of je Bewuste-
Zijn, laat leiden, in plaats van door je overtuigingen en angsten, 
die in de loop der jaren allerlei automatische gedragspatronen 
hebben ingesleten, dan word je vrij. Je gaat dan steeds meer 
ervaren dat jij in diepste wezen verbonden bent met het hele 
bestaan en gaat een diep vertrouwen ervaren in het leven ‘zoals 
het is’. Je zult dan niet gauw meer door kleine wereldse dingen 
uit het veld worden geslagen, omdat jij je gedragen voelt door 
de Grote Natuur of Tao die alles omvat.’

Er komen wespen op de suikerpot af die op tafel staat. Ze 
maken me er weer even van bewust dat we hier op deze rustige 
plek zitten, ver van de drukte van de winkelstraat. Ik besef dat 
ik weer even contact heb met het moment, hier en nu. Maar al 
snel neemt mijn geest het roer weer over en schieten allerlei 
gedachten door mijn hoofd.

‘Dit klinkt allemaal fantastisch, dat wil iedereen wel, dat vrij 
worden van alle gebondenheden en al het psychologisch lijden 
en leven vanuit een diep vertrouwen in het bestaan. Maar hoe 
bereik ik dat?’ vraag ik Cheng.

‘Hoe kun je bereiken wat je al bent? Bereiken is verbonden met 
een doel dat je wilt nastreven. Een doel is verbonden met ‘daar 
en dan’, dat het domein van het denken is. Je natuurlijke staat 
kan alleen gevonden worden in het ‘hier en nu’. Er moet echter 
wel wat opruimwerk worden verricht. Op de eerste plaats gaat 
het om bewustwording van je vaste denkpatronen in je hoofd 
die je steeds weer uit het ‘hier en nu’ halen en daardoor je ware 
kern versluieren. Bevrijding vereist dus wel activiteit, maar 
niet het nastreven van een doel. Deze activiteit is er op gericht 
om de deken die je diepste kern versluiert en bedekt, stukje 
voor stukje te laten oplossen door zuiver inzicht, dus door het 
licht van je bewustzijn. Wat tot slot overblijft is je ware natuur 
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die puur Bewust-Zijn is. Dat is wat je als pasgeborene al was 
en wat steeds onder de rommel van het dagelijks leven lag te 
wachten op herontdekking en dat woord kan letterlijk worden 
opgevat als opnieuw ‘ont’-dekken.

Dit diepste stuk in de mens wordt ook wel vergeleken met 
een wit projectiescherm, met een lege kom of met een heldere 
spiegel. Zonder enig onderscheid zal het scherm, de kom of de 
spiegel alles in zich opnemen, zonder dat het er zelf op enigerlei 
wijze door wordt beïnvloed. Het maakt een projectiescherm niet 
uit of er een geweldsfilm of een liefdesscène op geprojecteerd 
wordt. Het doek weerkaatst slechts de beelden zonder oordeel, 
maar blijft zelf onaangeroerd. Als het beeld voorbij is, is het 
scherm weer leeg. Het diepste stuk in de mens waar ik hier op 
wijs, is onbevooroordeeld beschikbaar voor wat zich aandient 
en in de tussentijd is het leeg.’ 

‘Is dat alles?’ vraag ik Cheng. ‘Ben ik in diepste wezen niet meer 
dan een leeg projectscherm dat slechts de wereld weerkaatst?’

‘Verwar de leegte waar ik het hier over heb niet met ‘ledigheid’ 
in de zin van saaiheid en zinloosheid. In de wakkere toestand 
van bewust-Zijn wordt juist de volheid van harmonie, 
rust, vrede en intens geluk ervaren, omdat de tweeheid is 
weggevallen en we in direct contact staan of samenvallen met 
de fundamentele eenheid van het bestaan. We verkeren dan 
in onze oorspronkelijke natuur waarin vervolgens alles wordt 
geprojecteerd wat we niet wezenlijk zijn.

Al dat andere is er ooit bijgekomen of liever gezegd, hebben 
we er zelf in ons hoofd ooit aan toegevoegd. Denk aan een 
pasgeboren baby die alles wat hij ervaart nog zuiver weerkaatst. 
Al het andere waarmee wij ons hebben vereenzelvigd, dus wat 
we zijn gaan zien als ‘onszelf’, is dus letterlijk bijkomstig.’

Mijn aandacht wordt getrokken naar twee duiven op het 
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dak tegenover ons. Ze hechten blijkbaar erg aan elkaars 
nabijheid. Steeds wanneer de één opvliegt, volgt de ander 
hem en dan strijken ze weer samen neer op een nieuwe plek. 
Hun gedrag is zo natuurlijk, spontaan en vredig. Ze lijken te 
leven overeenkomstig hun ware natuur die door niets wordt 
vertroebeld. 

Plotseling dringen de laatste woorden van Cheng tot me door. 
Alles wat ik als wezenlijk ervaar, noemt hij bijkomstig, dat kan 
toch niet waar zijn. 

‘Maar Cheng, u ondergraaft hiermee mijn bestaan. Hoe kunnen 
mijn rol als echtgenoot, als vader, mijn zo vertrouwde serieuze 
onderzoekende aard, mijn opvattingen en waarden over het 
leven en over heel veel andere dingen, bijkomstig zijn, terwijl 
ik dit alles juist als zeer wezenlijk ervaar?’

‘Ik kan me heel goed voorstellen dat dit alles zeer schokkend 
voor je is. 

De Boeddha zegt over het proces van de zoeker het volgende:

Eerst voelt een zoeker dat zijn geest tuimelt als een waterval;
In het midden vloeit hij als de Ganges, langzaam en vriendelijk;
Aan het eind is hij één met de uitgestrekte oceaan.

Het is een feit dat wij niet leven vanuit onze oorspronkelijke 
natuur. Uit onwetendheid over wie wij werkelijk zijn, leven we 
vanuit wie wij ‘denken te zijn’, dus vanuit ons ego of ons ik-
bewustzijn. En uit dit fundamentele misverstand vloeit al het 
lijden voort dat ons gedurende ons leven ten deel valt. Maar 
ook het lijden dat wij tijdens ons leven aan al het andere leven 
berokkenen komt voort uit dit misverstand. Want wat gebeurt 
er als bijvoorbeeld iemand tegen ons zegt dat we egoïstisch zijn 
of wreed? We hebben bij het programmeren van onze identiteit 
met onszelf afgesproken dat we niet egoïstisch zijn en niet 
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wreed. We hebben ons geïdentificeerd met het hele pakketje 
denkbeelden dat we onszelf hebben toegekend. Als iemand 
dat in twijfel trekt, zijn we beledigd of voelen we ons boos of 
gekrenkt. Hetzelfde geldt voor andere denkbeelden waarmee 
we ons hebben geïdentificeerd. Als wij ons bijvoorbeeld 
vereenzelvigen met de waarde van rechtvaardigheid, en we 
zien in onze omgeving iemand onrechtvaardig handelen, dan 
zijn we geneigd om ons daar enorm druk over te maken. Zonder 
dat wij het ons bewust zijn, wordt ons hele handelen slechts 
bepaald door toevallige denkbeelden waarmee we ons hebben 
geïdentificeerd. Ik zal sympathie hebben voor iemand die mijn 
denkbeelden bevestigt en er wordt een gevoel van antipathie 
in mij opgeroepen wanneer men het niet met mijn opvattingen 
eens is of mijn normen en waarden niet deelt. We identificeren 
ons niet alleen met denkbeelden, maar ook met dingen. Als ik 
mij bijvoorbeeld identificeer met mijn kleding en iemand maakt 
daar schertsende opmerkingen over, voel ik mij persoonlijk 
aangevallen. Het gaat nog verder. Als mens vereenzelvigen 
wij ons niet alleen met onze denkbeelden, met ons uiterlijk en 
met andere dingen, maar ook met mensen, bijvoorbeeld met 
je kinderen of met je partner. Als een buurman bij jou aan de 
deur klopt en zegt dat je zoon een brutaal kind is, ook dan voel 
jij je persoonlijk aangevallen en dat kan heftige emoties bij je 
oproepen. In die toestand zul je moeilijk open kunnen staan 
voor wat hij je daarover verder nog te vertellen heeft.

Eigenlijk wordt een belangrijk deel van ons hele gedrag bepaald 
door de mate waarin wij ons onbewust met denkbeelden, 
dingen en mensen vereenzelvigen. We gaan er vanuit dat dit 
allemaal stukjes van ons zelf zijn en dat we dit vermeende zelf 
moeten beschermen tegen elke aanval. We leven dus vanuit wie 
en wat we allemaal ‘denken te zijn’ en kunnen eenvoudigweg 
niet zien ‘wie of wat we werkelijk zijn’.’

‘Maar het is toch begrijpelijk dat ik mij identificeer met, en 
opkom voor mijn overtuigingen, voor waarden die ik hoog 
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acht en voor mijn eigen kind?’

‘Ik zeg niet dat het niet begrijpelijk is, maar dat wil nog niet 
zeggen dat het zuiver is. Ik bedoel dat het zuiverder is om te 
handelen naar de feitelijke omstandigheden in een bepaalde 
situatie, dus gewoon handelen naar ‘zoals het is’, dan naar mijn 
interpretatie van deze feiten, die veelal voortkomen uit mijn 
vastgeroeste denkbeelden en principes. Als je zoon brutale 
opmerkingen maakte naar je buurman, dan is dat een feit en je 
gevoel van een persoonlijke aanval is daarom misplaatst. Door 
je te vereenzelvigen met je zoon heb je je afgesloten voor de 
volle waarheid. Als iemand jouw waarde van rechtvaardigheid 
met voeten treedt, kan dat in bepaalde situaties waarin al veel 
onrechtvaardigheid heerst, juist zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
oorlogssituaties. 

Met andere woorden, geen enkele vorm van vereenzelviging 
is onder alle omstandigheden absoluut juist en toch handelen 
we ernaar alsof dat wel zo is. We benaderen elke situatie en 
elk mens, dus ook onszelf, met een vast pakket denkbeelden, 
waarvan we ons nauwelijks meer bewust zijn. We delen alles 
en iedereen in goed of slecht in, waardoor we het ene zullen 
omarmen en het andere zullen buitensluiten of ontkennen. 
Zo zullen die onbewuste denkbeelden ons leven als een soort 
verborgen bestuurders gaan bepalen en zullen ons het gevoel 
geven dat de dingen ons overkomen. Als een situatie of een 
mens onze denkbeelden over hoe iets of iemand ‘behoort te 
zijn’ niet bevestigt, ervaren we dat als uiterst vervelend. We 
zullen er alles aan doen om de situatie of de mens, inclusief 
onszelf, door overtuigen te kneden naar onze onbewuste 
denkbeelden. 

Onze denkbeelden zijn dus de maatlat waaraan wij de wereld 
meten. Het komt gewoonweg niet in ons op om te twijfelen 
aan onze overtuigingen en de simpele feiten in een concrete 
situatie als ‘waar’ aan te nemen. Het is blijkbaar te bedreigend 
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om het houvast dat wij aan onze vaste principes, normen en 
opvattingen ontlenen, los te laten. Zo bedreigend zelfs dat we het 
onvermijdelijke verdriet, de pijn, de spanningen, de conflicten 
en de teleurstellingen die met deze onzuivere benadering van 
de wereld samenhangen, op de koop toe nemen.’

Onweerswolken hebben zich samengepakt boven onze hoofden 
en ik voel de eerste druppels al op mijn armen. We staan op en 
verplaatsen zonder een woord te zeggen de stoelen en de tafel 
naar het kleine overdekte terras bij onze kamer. Net op tijd, 
het water dat nu in stromen omlaag komt, brengt een heerlijke 
verkoeling en de frisse geur van het natte gras doet weldadig 
aan.

‘Als we de reikwijdte van alles wat we zojuist hebben besproken 
goed tot ons laten doordringen,’ vervolgt Cheng, ‘dan moeten 
we ook via deze weg tot de conclusie komen dat het heilzaam 
zou zijn als we elke vereenzelviging met wat dan ook, loslaten. 
Elke identificatie maakt ons namelijk onvrij om een levende 
situatie of mens onbevangen en zonder verwachtingen tegemoet 
te treden. Het zou vervolgens heilzaam zijn als we ons, vanuit 
deze onbevangenheid, de vraag stellen, wat er feitelijk waar 
is in deze situatie en wat de situatie, alles overziende, van ons 
vraagt.’ 

‘Maar mijn beste Cheng, hoe kan ik al mijn ervaringen, mijn 
waarden en normen, mijn bezittingen en de mensen waaraan ik 
gehecht ben en waarvan ik houd, zomaar over boord zetten?’

‘Ik heb niet gezegd dat je dit alles over boord moet zetten. 
Natuurlijk mag je van je partner en van je kind blijven houden 
en mag je voorkeuren hebben voor bepaalde waarden of kleding 
of andere dingen. Ik heb je er alleen op willen wijzen dat je 
gehechtheid aan al deze zaken een zuivere waarneming van 
levende situaties in de weg kan staan en dat uit een onzuivere 
waarneming onvermijdelijk een onzuiver handelen voortkomt. 



En onzuiver handelen is de oorzaak van spanning, leed en 
verdriet, zowel in jezelf als om je heen. Nogmaals, je hoeft 
niets over boord te gooien. Zie slechts in wat het effect is van 
vereenzelviging, zie hoe het werkt, sla deze processen in jezelf 
onbevangen gade. Neem daar de tijd voor en doe het serieus. 
Ontmasker je identificaties stuk voor stuk en wat na al dat werk 
uiteindelijk overblijft is het lege projectiescherm dat slechts 
de waarheid weerkaatst van ‘dat wat is’, en je eeuwig geluk 
bezorgt omdat de dualiteit is opgelost en daarmee de eenheid 
is hersteld. Elke keer wanneer je een situatie eerlijk, dat wil 
zeggen zonder oordeel of vooringenomenheid, tegemoet 
treedt, leef je vanuit je diepste kern die slechts waarneemt ‘wat 
is’ en niet vanuit wat jij vindt dat er ‘had moeten zijn’. 

Denk hierbij aan ons gesprek op de Grote Muur. Ik had het toen 
over het ‘woordeloos gadeslaan’ van de wereld om je heen. Ook 
daarmee verwees ik naar onze oorspronkelijke natuur van open 
GewaarZijn, dat als een projectiescherm of zuivere spiegel 
slechts de waarheid ‘zoals die is’ kan weerkaatsen. Voordat het 
denken zijn intrede deed in onze wereld, leefden we allemaal 
vanuit deze natuurlijk staat. Het denken had nog niet de kans 
gekregen om in ons het basisgevoel te ontwikkelen van een 
afgescheiden ik-je. Het zijnsbesef was nog verbonden met de 
oorspronkelijke eenheid van het bestaan. Deze staat kunnen we 
nog zien bij het hele jonge kind dat één is met de wereld om 
zich heen. Door de vele eeuwen heen is ons ‘ik’-bewustzijn, 
of ego, via ons denken ontwikkeld, maar daarmee zijn we 
tevens het ware leven vanuit het ‘Zijn’ kwijtgeraakt. Door de 
dominante plaats die wij ons denken hebben toegekend en 
door de identificatie met de beelden die door het denken tot 
stand kwamen, zijn we in een schijnwereld van denkbeelden 
terechtgekomen. We leven niet meer vanuit de ene Waarheid 
‘hoe het is’, maar vanuit onze persoonlijke werkelijkheid ‘hoe 
het volgens onze denkbeelden moet zijn, moet worden, had 
moeten zijn, enzovoort.’’
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Cheng neemt een slok van zijn thee, die inmiddels koud is 
geworden. 

‘Het leven vanuit deze schijnwereld heeft onvermijdelijk veel 
problemen opgeleverd,’ gaat hij verder. 

‘De zwaartekracht is ook een feit, maar als jij onwetend bent 
omtrent dat feit en jij jezelf met je denken hebt wijsgemaakt 
dat je van het dak van dat gebouw daar aan de overkant kunt 
vliegen, dan zal dat je onvermijdelijk in de problemen brengen. 
Als we niet leven overeenkomstig de feiten, maar volgens onze 
denkbeelden over deze feiten, komen we dus in de problemen. 
De ontwikkeling van de mensheid is in een stadium aangekomen 
dat de problemen, die door onwetendheid over de waarheid 
over het leven en over de ware natuur van de mens, zich op alle 
levensgebieden opstapelen. Het wordt in de komende tijd de 
uitdaging voor de mensheid om de weg terug te vinden naar onze 
diepste kern, die er simpelweg op ingericht is om te zien ‘wat 
is’ en vanuit die helderheid te handelen. Deze uitdaging voor de 
mensheid kan zich slechts voltrekken wanneer elk individu de 
moed vindt om zijn gehechtheden onder ogen te zien en deze 
los te laten. De Boeddha had de volgende boodschap voor de 
zoeker naar waarheid:

Wie zich hecht aan het lichaam, ziet de waarheid van wat het 
lichaam te boven gaat niet.
Wie zich hecht aan de geest, ziet de waarheid van wat de geest 
te boven gaat niet.

Ieder mens dat er in slaagt om deze weg tot het einde te volbrengen 
en de ene Waarheid omtrent het leven te ontdekken en vanuit 
die waarheid te leven, zal vrede en harmonie ten deel vallen en 
deze uitstralen naar zijn omgeving. Want wanneer de innerlijke 
waarheid samenvalt met de waarheid in het universum, is elke 
spanning verdwenen, is eeuwig geluk onbeperkt voorradig.’
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De zonnestralen zoeken door de gaten die in het wolkendek 
zijn ontstaan weer een weg naar het oppervlakte van de aarde. 
Ik heb een lichte hoofdpijn gekregen en ik voel me onrustig. Ik 
weet dat Cheng de waarheid spreekt, maar ik kan en wil deze 
niet aanvaarden. Blijkbaar heb ik een masochistische inslag en 
kies ik voor de pijn in plaats van voor de waarheid.   

Hoewel mijn lichaam volgens Cheng slechts bijkomstig is, 
vraag ik me op dit moment af of ik me iets mag aantrekken van 
het lege en weeïge gevoel in mijn maag. Moet ik dit ontkennen 
omdat ik niet mijn lichaam ben? Nee, ik kan natuurlijk deze 
lichamelijke behoefte ook zien als een onmiskenbaar feit, een 
waarheid die zoals elk ander feit niet ontkend mag worden. Dat 
feit wil mij zeggen dat we op jacht moeten gaan naar voedsel. 
Ik stel Cheng voor om samen naar het terrasje te lopen in de 
winkelstraat, op de hoek een paar straten verderop. Gisteren 
zag ik daar heerlijke salades op tafel staan. We wandelen 
zwijgend het pad van het hotel af, richting de winkelstraat. 

Het lijkt zo simpel, zie alles ‘precies zoals het is’, en handel op 
basis van die feiten; punt uit. 

Als we het terras hebben bereikt zie ik dat alle tafeltjes 
bezet zijn. Hè, wat jammer nou, ik had me zo verheugd op 
een heerlijke salade. Ik realiseer me dat ik weer denkbeelden 
heb gevormd van ons etentje en teleurgesteld ben omdat de 
werkelijkheid niet overeenkomt met mijn verwachting. Nou, 
loslaten dan maar weer. Wat nu? Even verderop gebaart een 
vriendelijke vrouw in een blauw schort ons en wijst ons op 
haar privéterrasje op de stoep. Ik kijk Cheng aan en deze knikt. 
We lopen op haar af en ze nodigt ons uit te gaan zitten. Geen 
menukaart, maar wel een heerlijke geur die opstijgt uit een 
grote pan op het primitieve kooktoestel dat op een kistje op 
het trottoir staat. Dit wordt ‘eten wat de pot schaft’, zoals mijn 
moeder dat vroeger noemde. 
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Werkelijk voldaan en nagenietend van een meer dan 
verrukkelijk maal, zetten we onze stoelen wat naar achteren. 
De vrouw ruimt onze tafel af en zet twee koppen thee voor ons 
neer. Het leven zonder enige verwachting zijn loop gunnen kan 
inderdaad heel bevredigend zijn, denk ik bij mezelf. 

Voor ons tafeltje loopt een boer met een stok waarmee hij een 
koe en een jong kalf aanspoort zich te blijven voortbewegen. 
Ook hier zijn nauwelijks auto’s, wel bussen, volgepropt met 
mensen en het dak afgeladen met korven vol met kippen en 
eenden, balen rijst, pakken groenten en andere koopwaar die 
met touwen bijeen gehouden worden. 

Als we zo zitten bedenk ik dat Cheng het eerder had over de 
drieledigheid van de Grote Natuur als grondstructuur van het 
bestaan. Ik probeer een verband te leggen met de wezensdelen 
van de mens, zoals we die zojuist bespraken. Ik kom er niet 
helemaal uit en leg dit aan Cheng voor. 

‘De grondstructuur van het bestaan is inderdaad drieledig. 
In ons eerdere gesprek wees ik je op het Lichaam van de 
Grote Natuur dat alles omvat wat een zichtbare vorm heeft 
aangenomen, dus alles wat je kunt zien, de bomen hier langs 
de straat, deze tafel, het lichaam van de koe en het kalf van 
zojuist, de sterren en planeten, enzovoort. Het gaat hier om 
de dingen en de werkingen in de fysieke wereld. Dus ook ons 
lichaam en het functioneren daarvan maakt deel uit van het 
Lichaam van de Grote Natuur. 

Vervolgens heb ik je gewezen op de onzichtbare Ziel van 
de Grote Natuur die gevormd wordt door de aard, of het 
wezen, van alle levensvormen en dingen. Alle concepten, 
werkingsprincipes of dynamische wetmatigheden die ten 
grondslag liggen aan het proces van manifestatie van alle 
zichtbare vormen, ontspruiten aan dit domein van de ziel. 
Denk bijvoorbeeld aan de werkingsprincipes die de planeten 
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ooit lieten ontstaan en hen nu in hun baan om de zon houden, 
maar ook aan het concept van de knoop in combinatie met het 
knoopsgat aan jouw hemd en natuurlijk aan alle onzichtbare 
werkingsprincipes die ten grondslag liggen aan het ontstaan 
en de werking van jouw lichaam. Zelfs de dynamische 
wetmatigheden die de meer subtiele denkstructuren in je hoofd 
doen ontstaan en de werkingsprincipes achter het weer van 
vandaag, behoren tot dit domein van de ziel. Het gaat hier dus 
om het totaal van de aard, of het wezen, van alle dingen. Dit 
potentieel vormt samen de universele beweegreden die alle 
zichtbare vormen, vanuit het onzichtbare domein van de ziel, 
doen ontstaan en in beweging houden. Ook onze menselijke ziel 
of aard is dus onderdeel van en dus onlosmakelijk verbonden 
met dit zielendomein van Grote Natuur. Dit domein wordt in 
verschillende tradities ook wel Hemel genoemd. 

Als derde aspect van de Grote Natuur heb ik je gewezen 
op het uiteindelijke Ene, of de Oerbron, waaruit zowel het 
zichtbare als het onzichtbare, zowel de aarde als de hemel 
zijn voortgekomen en ooit weer zullen verdwijnen. Je zou 
dit de stille achtergrond of nog beter gezegd de ‘ingrond’ van 
het bestaan kunnen noemen. Dit Allerhoogste, ook wel Tao, 
Allah, Brahman of God genoemd, is op geen enkele wijze in 
woorden of begrippen te vatten. Het is niet te begrijpen met 
ons verstand omdat het voorbij het zielendomein is gelegen, 
dat de thuisbasis is van alle ijlere vormen zoals concepten, 
begrippen en woorden. In deze Oergeest van de Grote Natuur, 
in dit Onpersoonlijke Bewuste Zijn verschijnen en verdwijnen 
alle vormen. In Tao heerst oneindige vrede en harmonie, of 
met andere woorden gezegd, God is oneindige Liefde die alles 
Eén maakt.

Hier in China wordt deze drieledige grondstructuur van het 
bestaan gesymboliseerd door het yin-yang-teken met als 
achtergrond de lege cirkel. 
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Elke verschijningsvorm kent dus eigenlijk twee geboorten. 
Vanuit de stilte van de Oerbron verschijnt allereerst een ijle 
geestelijke impuls in het domein van de ziel. Dit verschijnen 
van de zogenaamde yang-impuls zou je kunnen zien als de 
geboorte van de ziel van de toekomstige verschijningsvorm. 
Vervolgens ontwikkelt deze yang-kracht zich binnen het 
zielendomein tot een krachtige potentie of kiem. Vroeg of 
laat zoekt deze yang-energie verbinding met de yin-kracht in 
het aardse domein. De samensmelting van de yang-kiem uit 
de hemel met de aardse yin-voedingsbodem kennen wij als 
de fysieke geboorte van de verschijningsvorm in het aardse 
domein. 

Zo beschouwd kun je dus inderdaad zeggen dat de mens 
geschapen is naar het beeld van God. Elk levend wezen is een 
afspiegeling van de Grote Natuur, want het draagt de drieledige 
grondstructuur van het hele universum in zich, zoals elke cel in 
mijn lichaam ook de grondstructuur van mijn totale lichaam in 
zich draagt. Echter, zoals geen cel in mijn lichaam op zichzelf 
een bestaansrecht heeft, zo kan ook geen enkel levend wezen 
in het majestueuze universum op zichzelf bestaan. Alles is met 
alles verbonden en vormt uiteindelijk het allesomvattende Ene 
dat we God zijn gaan noemen.  

In dit onnoembare Ene, in dit eeuwige Bewuste-Zijn dat de 
hele schepping doordringt, is het ware Zelf, of het bewuste-
Zijn, van elk levend wezen gegrondvest. Deze waarnemende 
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aanwezigheid die als een onpersoonlijk projectiescherm ook 
diep in onszelf verscholen ligt, waarin slechts ‘dat wat is’ of 
het ‘zijn’ weerspiegeld wordt, staat in een directe verbinding 
met het mysterieuze Ene. Dit Goddelijke Bewuste-Zijn, dat 
‘al wat is’ omvat, kan ook gezien worden als de universele 
beschikbaarheid of aanwezigheid dat werkt als het universele 
projectiescherm waarop zowel de zichtbare als de niet-
zichtbare dimensie van het bestaan wordt geprojecteerd. Dit 
grote Bewuste-Zijn, waarop niets zijn sporen nalaat, is slechts 
liefdevol beschikbaar zonder enig oordeel te vellen. 

Als wij ons schijn-zelf, of ons ego, hebben ontmaskerd en alle 
persoonsgebonden elementen hebben losgelaten en daarmee 
onze Ware Natuur hebben gerealiseerd, zijn wij als mens weer 
in harmonie met het grote geheel. Je zou ook kunnen zeggen 
dat we dan onze oorspronkelijke onpersoonlijke natuur hebben 
her-’ont’-dekt. Deze ware natuur is een afspiegeling van het 
Onpersoonlijke Bewuste-Zijn van de Grote Natuur. Op dat 
moment valt onze diepste bron als mens samen met Tao, de 
Oerbron van het universum. Ons wezen, want je kunt niet meer 
spreken van een persoon, heeft dan de Allerhoogste staat bereikt 
en is tot rust gekomen, Alle dualiteit en alle tegenstellingen 
zijn uitgewerkt en overwonnen en we zijn daarmee bevrijd van 
alle last en lijden.

De geest van deze verlichte mens heeft op dat moment weer 
de onpersoonlijke kwaliteit van de Geest van de Grote Natuur, 
omdat deze ermee samenvalt. 

Ik weet dat dit alles moeilijk te vatten is, maar laat het bezinken 
en beschouw het voorlopig als een mogelijkheid. Het is pas 
waar als jouw hart het als waarheid heeft her-kent.’

Cheng wenkt onze gastvrouw en vraagt haar vriendelijk om 
onze bekers nog eens vol te schenken. Zij beantwoordt zijn 
vriendelijkheid met een glimlach en schenkt de dampende thee 
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uit haar thermosfles. 

Na deze korte onderbreking vervolgt Cheng zijn verhaal. 

‘De universele geest is gericht op instandhouding en herstel 
van harmonie en eenheid in de Grote Natuur. De wijze mens 
staat dus weer in rechtstreekse verbinding met deze universele 
geest en zal diepe vrede en oneindige liefde ervaren en daardoor 
liefdevolle vriendelijkheid, oprechtheid en mededogen 
uitstrooien over de wereld. Het bewuste-Zijn, of het hogere 
Zelf, van de verlichte mens zal eveneens de kwaliteit aannemen 
van het universele Bewuste-Zijn, dat als onmetelijke lege 
spiegel beschikbaar is om alles zonder oordeel liefdevol te 
weerspiegelen. Door deze kwaliteit kan de wijze als gids van 
grote betekenis zijn voor de nog niet ontwaakte mens die nog 
in het duister tast. 

De Boeddha vertelt over het onthechten uit de wereld van de 
zichtbare vormen en het ontdekken van deze ‘natuurlijke staat’ 
van de mens het volgende:
Deze Wereld is vergankelijk als spooksels en dromen, ze heeft 
geen substantie. 
Hecht je niet aan wereld of naasten; verbreek de banden van 
lust en haat; mediteer in de wouden en bergen.
Als je zonder krachtinspanning, losjes in de ‘natuurlijke staat’ 
verblijft, win je weldra Mahamudra (het allerhoogste) en 
bereik je ‘geen-bereiking’.
Kap de wortel van een boom door en de bladeren verwelken,
Kap de wortel van de denkbeelden door en Samsara (de 
gebondenheid aan de schijnwereld) valt.

Alles in de zichtbare wereld draagt zijn onzichtbare oorsprong 
met zich mee en vertoeft dus tegelijkertijd in de drie 
dimensies van het bestaan. Zijn fysieke en mentale gestalte, 
zijn zielenwezen dat aan deze fysieke en mentale gestalte ten 
grondslag ligt, maar ook het bewust-Zijn, of de goddelijke 
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oervonk, waarin zowel gestalte als wezen zijn gegrondvest. 

Onze drieledigheid en dat van elk levend wezen, bestaande 
uit lichaam, ziel en geest of bewust-Zijn, is dus een directe 
afspiegeling van de eerder besproken drieledigheid van de 
Grote Natuur.

Ons lichaam maakt deel uit van het Lichaam van de Grote 
Natuur, de menselijke aard of ons wezen is deel van de Ziel 
van de Grote Natuur en het Zijnsbesef van de mens is een vonk 
van het goddelijk Bewuste-Zijn van de Grote Natuur.

Elk levend wezen heeft zijn eigen aard en levert van daaruit 
een bijdrage aan het grotere geheel. Zoals elk levend wezen 
kent ook de mens deze waarheid diep van binnen, maar hij is 
deze kennis over zijn plaats en betekenis in het grotere geheel 
niet meer helder bewust. Je zou dus letterlijk kunnen spreken 
van het ‘ont’-aarden van de mens, in de zin van zijn ware aard 
vergeten zijn, waardoor een disharmonie in het grotere geheel 
is ontstaan. Echter er is een troost. De kracht van de universele 
Liefde die altijd op zoek is naar harmonie, vormt een helende 
tegenkracht die continu aan het werk is om de balans in het 
universum te herstellen.’

Bij deze woorden van Cheng over de onwetende mens moet ik 
denken aan de dementerende vrouw bij mij in de straat. Ze is 
vergeten hoe het allemaal werkt in het leven, probeert wel haar 
dagelijkse dingen te doen, maar haar handelen sluit niet meer 
aan op wat haar feitelijk te doen staat. Ze loopt wat verdwaasd 
rond. Ik vertel dit beeld aan Cheng.

‘Inderdaad, kijk goed naar jezelf en naar de mensen om je heen, 
en je zult dit beeld ook in jullie gedrag herkennen. Het gedrag 
van de onwetende mens roept allerlei onbedoelde reacties op, 
die veelal teleurstelling en pijn met zich meebrengen. En het 
vreemde is dat ons dat nog verbaast ook. Net als de vrouw 
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waar jij het over had, lopen we wat verdwaasd heen en weer 
en zijn druk bezig met onbeduidende dingen en we denken dat 
we ons leven in de hand hebben. Kijk daarom goed naar het 
effect van al je handelen en wanneer iets anders uitpakt dan 
de bedoeling was stel je dan de volgende vraag: ‘Kwam mijn 
handelen werkelijk voort uit de feitelijke situatie of slechts uit 
denkbeelden over deze situatie?’ 

Je zult ontdekken dat negen van de tien keer en misschien 
nog wel meer, je handelen voortkwam uit jouw mening over 
de situatie en wat daar volgens jouw opvattingen aan moest 
gebeuren. Neem je voor om jezelf steeds weer opnieuw zo 
gade te slaan en stukje voor stukje de onbewuste rol van je 
verborgen persoonlijke drijfveren te ontmaskeren. 

Elk moment waarin jij in staat bent om de situatie volledig 
te aanvaarden ‘zoals deze is’, dus waarin jij de situatie kunt 
ervaren vanuit bewust-Zijn, of het hogere Zelf dat ik de vierde 
staat noemde, zul jij de vrede en harmonie ervaren die de 
grondkwaliteit is van Tao of het Onpersoonlijke Bewust-Zijn 
van de Grote Natuur.’ 

Cheng zwijgt en ik denk aan de woorden van de Boeddha: 
Kap de wortel van de denkbeelden door en Samsara (de 
gebondenheid aan de schijnwereld) valt.

Misschien is het ontmaskeren van onze denkbeelden wel de 
grootste opgave van de mens. Je als mens ont-wikkelen kunt je 
heel letterlijk opvatten, namelijk je ontdoen van de wikkels in 
de vorm van denkbeelden die je het zicht op de waarheid die ‘is 
zoals het is’ en op je eigen ware bron ontnemen en ontdekken 
wie of wat je in diepste wezen reeds bent.

Ik reken af met onze gastvrouw, we schudden haar de hand en 
bedanken haar voor de verrukkelijke maaltijd. We staan op en 
wandelen naar de rivier. 
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Kinderen spelen op straat en rennen om ons heen. De blijheid 
en onbevangenheid van deze kinderen moeten een glimp zijn 
van de oorspronkelijke staat van de mens en deze intense 
blijheid is tevens het meest verheven geschenk van het leven. 
Wat kunnen wij meer worden, dan wat wij in diepste wezen al 
Zijn? denk ik bij mezelf. 
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van de bergwand af te voeren naar de rivier verderop. Bij 
verschillende huizen zijn vrouwen bezig met het ophangen 
van gekleurde strengen geverfde wol of katoen. De strengen 
die meestal fel paars zijn, hangen over een soort schraag van 
ongeveer anderhalve meter hoog. Cheng vertelt me dat het 
verven en drogen van katoen de specialiteit is van deze wijk. 

Na enkele minuten wijst hij me op een theehuis aan de overzijde 
van de steeg waar twee oudere mannen buiten aan een houten 
tafeltje genoeglijk zitten te praten. Als de kleinste van de twee 
Cheng ziet, zwaait hij uitbundig en glimlacht naar mij. Hij 
nodigt ons uit naar binnen te gaan. Binnen in het theehuis zit in 
een hoek voor het raam een nog oudere man te slapen en aan zijn 
voeten speelt een peuter met wat takjes. Wanneer de dreumes 
ons hoort, kijkt hij slechts even op, om direct weer zijn spel te 
vervolgen. De geur binnen is indringend maar wel aangenaam. 
Slechts een plaat aan de muur die het menselijk lichaam met zijn 
energiebanen toont, doet de multifunctionaliteit van deze ruimte 
vermoeden. De baas van het theehuis die ons een tafeltje heeft 
aangewezen, trekt een witte jas aan en komt bij ons zitten. De 
man spreekt geen Engels. Cheng legt de situatie uit, terwijl de 
man me met kleine priemogen aandachtig opneemt. Dan komt 
hij recht voor me zitten en kijkt me indringend aan. Hij gebaart 
dat ik mijn tong moet uitsteken. Hij bestudeert dit vreemde 
orgaan uitvoering. Vreemd denk ik bij mezelf, wat moet hij met 
mijn tong als ik buikpijn heb. Vervolgens neemt hij mijn pols 
en betast deze minutenlang. Tot slot brengt hij verslag uit aan 
Cheng. Hij heeft een voedselvergiftiging geconstateerd, vertelt 
Cheng me en de man krabbelt in Chinese karakters een recept 
op een grauw papiertje. Hij staat op en serveert ons uit een 
grote kan een kop dampende thee. Dan verdwijnt hij achter een 
gordijn. 

Even later steekt hij zijn hoofd weer achter het gordijn vandaan 
en wenkt me hem te volgen. Cheng knikt dat het goed is, maar 
blijft zelf zitten. Achter het gordijn is de huiskamer van de man. 
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11.
Gezondheid en Ziekte

Ik heb een slechte nacht gehad. Ik heb veel wakker gelegen 
door een enorme pijn in mijn buik. Pas rond vier uur ben ik in 
slaap gevallen en toen ik tegen zeven uur wakker werd, voelde 
ik weer direct die vreemde scherpe pijn. Cheng adviseerde me 
om naar een arts te gaan. Toen ik zei dat mij dat ook het beste 
leek, stond hij op en zei dat hij naar iemand op zoek ging in 
het dorp. 

Zojuist kwam hij terug met de boodschap dat hij een afspraak 
had gemaakt met een traditionele Chinese arts aan de andere 
kant van het dorp. We lopen nu in de winkelstraat en Cheng 
wijst in de richting van een zijsteeg aan de overkant. We 
slaan af deze steeg in. Ik loop wat gebogen om de pijn in mijn 
maagstreek te verminderen. 

Dit is een gedeelte van het dorp waar ik nog niet eerder ben 
geweest. De huizen aan de rechterzijde staan pal tegen de 
bergwand aan en er loopt een greppel die bijna overal droog 
staat. Die is waarschijnlijk bedoeld om bij regen het water 
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Hij overhandigt het recept aan een jonge vrouw, waarschijnlijk 
zijn dochter. Een familiebedrijf, denk ik bij mezelf. Ze 
wisselen wat onverstaanbare keel- en neusklanken uit en ze 
loopt met het papiertje naar een klein zijkamertje en ook zij 
nodigt me uit haar te volgen. De man loopt weer terug naar de 
ruimte waar Cheng is achtergebleven. De vrouw glimlacht. Ze 
weegt het één en ander af in twee puntzakken en schenkt uit 
een grote ketel, die op een kleine potkachel in de hoek staat, 
een bruinzwarte vloeistof in een grote fles. Ze overhandigt me 
de medicijnen en samen lopen we terug naar de ruimte waar 
Cheng met de dokter, die inmiddels zijn witte jas weer heeft 
uitgetrokken, een geanimeerd gesprek voert. Als Cheng me 
ziet, staat hij op. We rekenen af met de baas van het theehuis, 
annex de dokter, en gaan weer naar buiten. 

Als we weer in de steeg staan, adviseert Cheng me alvast vijf 
grote slokken uit de fles te nemen. Als ik de dop van de fles 
opendraai en de hals naar mijn mond breng, moet ik kokhalzen. 
Het is een vettige substantie die stinkt en heel bitter smaakt. 
Ik moet denken aan de scheppen levertraan die we vroeger 
elke avond van mijn moeder moesten innemen als de ‘r’ in de 
maand was. Ik zet door, maar bij de vierde slok hou ik het voor 
gezien en schroef de dop weer op de fles. 

We lopen langzaam terug naar ons hotel. De pijn lijkt wat te 
verminderen. Onderweg spreek ik naar Cheng mijn verbazing 
uit over het feit dat de arts zijn praktijk combineert met het 
runnen van een theehuis. ‘In het westen heeft de vergaande 
specialisatie het leven zeer complex gemaakt. In veel Aziatische 
landen is het heel gewoon om verschillende beroepen naast 
elkaar uit te oefenen om je gezin te kunnen onderhouden. 

In Europa is het of-of, hier is het meer en-en,’ antwoordt Cheng. 
Ook merk ik op dat het mij vreemd aandoet dat hij zijn diagnose 
heeft gesteld zonder aandacht te schenken aan mijn buik. Ik 
vertel Cheng dat deze oosterse benadering ook in het westen 

terrein wint, maar dat het mij toch merkwaardig overkomt.

‘Ik kan me jouw verbazing wel voorstellen,’ zegt Cheng. ‘Maar 
ik breng je ons eerdere gesprek in herinnering, waarin we het 
hadden over de fundamentele eenheid van de Grote Natuur als 
geheel en van elk organisme daarbinnen. Ook heb ik je eerder 
verteld over het feit dat in een deel zich de toestand van het 
geheel openbaart, zoals ook wel eens gezegd wordt dat de in 
dauwdruppel de hele kosmos wordt weerspiegeld. 

Volgens de traditionele Chinese geneeskunde zijn de 
energiebanen en de interne organen van het menselijk lichaam 
direct en indirect verbonden met de tong. Dat wil zeggen dat de 
essentie van de organen de tong voedt en dat ook pathologische 
veranderingen in de organen zich kunnen manifesteren op de 
tong. Zo ook is de polsconditie een weerslag van de conditie 
van de organen, waardoor het voelen van de pols tot steun kan 
zijn in de beoordeling van de locatie, de aard en de prognose 
van de ziekte.’ 

‘Ik herken inderdaad de karakteristieke manier waarop wij in 
het westen naar het leven kijken,’ zeg ik tegen Cheng. ‘Het 
is inderdaad tekenend voor de westerse geneeskunde dat het 
menselijk lichaam wordt opgedeeld in losse organen en weinig 
aandacht wordt geschonken aan de eenheid van het organisme. 
Voor bijna elk onderdeel wordt een eigen specialisme opgeleid. 
Ik las laatst in de krant dat bij de scheiding van een Siamese 
tweeling zeventig artsen waren betrokken, waarschijnlijk voor 
elk onderdeel of orgaan één specialisme.‘

‘Inderdaad, de westerse geneeskunde gaat uit van kennis 
omtrent ziektebeelden en neemt aan dat de oorzaak daarvan 
ergens in het organisme te lokaliseren moet zijn. De behandeling 
is dan ook gebaseerd op het heel gericht onderdrukken en 
bestrijden van ziekten in delen van het organisme. Terwijl de 
oosterse, meer holistische benadering, uitgaat van inzicht in 
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de gezondheid van een levend organisme, een gezondheid die 
gebaseerd is op de fundamentele eenheid binnen het organisme. 
De oosterse arts is geen specialist in ziekten, maar eerder 
generalist in gezondheid. Volgens de traditionele Chinese 
geneeskunde hangt gezondheid af van een goede balans tussen 
de oerkrachten yin en yang. De Chinese arts gaat dan ook uit 
van een gezond evenwicht en probeert bij klachten op het 
spoor te komen van de disbalans tussen yin en yang. Hij heeft 
ook geen omvangrijk instrumentarium nodig om zijn diagnose 
te stellen. Hij kijkt bijvoorbeeld in de iris van je oog of, zoals 
je zojuist hebt gemerkt, hij bestudeert je tong en voelt je pols. 
Op deze wijze komt hij op het spoor van mogelijke locaties van 
disbalans in de energiehuishouding van het gehele organisme. 
Hij gaat er daarbij vanuit dat in elk deel van het organisme 
het geheel wordt weerspiegeld. Kwalen worden gezien als een 
verstoring van de natuurlijke balans en worden te lijf gegaan 
door de natuurlijke processen die in het lichaam op gezondheid 
zijn gericht, te versterken. 

De holistische visie gaat er dus vanuit dat elk levend 
organisme een zelfhelend vermogen heeft dat op subtiele 
wijze gestimuleerd kan worden door natuurlijke prikkels. 
De ‘kenners van gezondheid’ weten door hun grote inzicht 
in de werkingen van de natuur, de plantaardige en dierlijke 
elementen in de natuur te vinden die een helende werking 
hebben op verschillende vormen van disbalans in het menselijk 
organisme. Ook kennen ze de banen waarlangs de energie 
stroomt binnen het organisme en hebben ze de technieken 
om deze energiestromen te beïnvloeden wanneer sprake is 
van disbalans. De holistische benadering heeft grote kans van 
slagen in het beginstadium van een disbalans, dus wanneer de 
ziekte zich nog niet heel sterk fysiek heeft gemanifesteerd.

De westerse geneeskundige benadering is gebaseerd op het 
onderscheid van functies en organen in het organisme en de 
samenwerking daartussen. Maar ik heb al eerder gezegd dat 

eenheid iets anders is als de samenwerking of communicatie 
tussen delen. Bij het benaderen van gezondheidsklachten is de 
westerse arts dan ook primair gericht op het zieke onderdeel en 
zijn behandeling komt dan ook neer op gerichte bestrijding en 
onderdrukking van de gelokaliseerde ziekte.

Het verschil komt kortweg op het volgende neer: Heling vanuit 
het perspectief van gezondheid van het geheel tegenover 
bestrijding of onderdrukking van de ziekte in het onderdeel.’

‘Welke benadering is volgens u de meest juiste?’ vraag ik 
Cheng.

‘Beiden hebben een plaats en vullen elkaar aan.’

‘Maar wie is nu aanvullend op wie?’

‘Vanuit het perspectief van gezondheid van het geheel gezien 
is de westerse geneeswijze aanvullend. Echter vanuit het 
perspectief van ziekte zijn de meer holistische benaderingen 
aanvullend.’

‘Kunt u me dit nog duidelijker uitleggen?’
 
‘Misschien maak ik me duidelijker aan de hand van een 
voorbeeld. 
Denk eens aan een gebouw. Zolang de mankementen van een 
gebouw zich beperken tot kleine zaken zullen ze gewoon in het 
normale algemene onderhoud tijdens het gewone functioneren 
meegenomen worden. Wanneer je ze echter in dit stadium niet 
herkent of er niets aan doet, kan het mankement verergeren, 
duidelijker zichtbaar worden en op den duur het normale 
functioneren van het gebouw ernstig gaan verstoren. Dan kun 
je niet meer volstaan met het normale onderhoud, maar moet 
jij heel gericht en met grovere middelen het mankement te lijf 
gaan.
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Je zou kunnen zeggen dat holistische benaderingen over het 
algemeen goed werken wanneer het om verstoringen gaat 
die te verhelpen zijn met een subtiele beïnvloeding van de 
natuurlijke, op heling gerichte interne processen. Wanneer de 
ziekte zich echter in de grovere fysieke laag van het organisme 
heeft vastgezet, vraagt dit in de meeste gevallen om de grovere, 
soms zelfs agressieve en meer op het zieke deel gerichte 
benadering van de westerse geneeskunde.

De vergelijking met het gebouw gaat echter op een wezenlijk 
punt niet op, kun jij zeggen waar ik op doel?’

‘Ik denk dat ik dat weet. Een gebouw is een dood ding en 
dode dingen zijn alleen onderworpen aan vervalkrachten. In 
tegenstelling tot een levend organisme is het bij een gebouw 
niet mogelijk om helende krachten van buitenaf te stimuleren 
omdat er van binnenuit geen helende krachten werkzaam zijn. 
Bij dode dingen dienen de helende krachten die nodig zijn voor 
de instandhouding geheel van buitenaf te komen, zo ook bij 
een gebouw.’

De lucht betrekt en we versnellen onze pas. Op een binnenplaats 
die uitkomt op de steeg blaffen enkele honden. In stilte vraag ik 
me af of dit een voorteken is van noodweer.

‘Inderdaad,’ reageerde Cheng. ‘Maar ook een levend organisme 
is onderhevig aan vervalkrachten, maar deze worden bij 
een gezond organisme in balans gehouden door de helende 
of opbouwende krachten. Bij een levend organisme kun je 
denken aan een mens, een dier, een plant of een mineraal, 
maar ook aan levende sociale systemen zoals een relatie tussen 
twee mensen, een groep, een organisatie of een samenleving. 
Zelfs de aarde als geheel, de zon als ster, ons sterrenstelsel en 
uiteindelijk het hele universum kunnen worden beschouwd als 
levende organismen. Binnen elk gezond levend organisme is 
dus sprake van een dynamische balans tussen de helende of 

opbouwende krachten enerzijds, en de verval- of destructieve 
krachten anderzijds. Beiden zijn in elk levend organisme op 
elk moment van binnenuit werkzaam. Ziekten kunnen worden 
gezien als een verstoring van deze dynamische balans in een 
levend systeem. 

Daarbij komt dat elk levend organisme weer onderdeel is 
van een meer omvattend organisme, zoals jouw longen een 
orgaan zijn binnen jouw lichaam en jij weer een orgaan bent 
binnen de relatie met je echtgenote of binnen de organisatie 
waarin je werkt, en deze organisatie op haar beurt weer een 
orgaan binnen de westerse samenleving, enzovoort. Als mens 
kun jij zelfs gezien worden als een orgaan van deze aarde, 
een wereld die jou ook voedt. Dit alles betekent dat elk 
organisme niet alleen van binnenuit, maar ook van buitenaf 
uit balans gebracht kan worden en soms gebeurt dit om het 
nog grotere geheel weer in balans te krijgen. Zo moeten soms 
mensen worden ontslagen om de organisatie weer gezond te 
maken, of moet bij een mens een nier worden verwijderd om 
de ondergang van het hele organisme te voorkomen. Maar het 
komt ook voor dat het grotere geheel een prijs moet betalen om 
een orgaan daarbinnen weer in balans te brengen. Denk in dit 
verband aan de reactie van jouw spijsverteringsorganen op de 
gifaanval van buitenaf. De helende krachten gaan automatisch 
in de tegenaanval, maar dit gaat tijdelijk ten koste van de 
gezondheid van jouw hele organisme. Alle energie trekt zich 
samen voor de instandhouding van het orgaan, maar dient 
daarmee uiteindelijk weer jouw organisme als geheel. 

Elke levensvorm is een orgaan van de Grote Natuur die alles 
omvat en elk orgaan heeft zijn functie binnen dit grote geheel 
te vervullen. Wat elk orgaan daarvoor terugkrijgt van de Grote 
Natuur is voeding en daarmee bestaansrecht, het recht om te 
‘zijn’, om te delen in het grote Bewuste ‘Zijn’ en de eenheid, 
harmonie en vrede te ervaren die daarmee onlosmakelijk 
verbonden zijn.
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Tot slot heeft een ziekte jou ook iets te zeggen. Wanneer 
jij namelijk jouw menselijke organisme als een totaliteit 
beschouwt en er vanuit gaat dat een ziekte gezien kan worden 
als een signaal van disbalans binnen die eenheid, dan kan 
een ziekte jou dus ook helpen bij het doorgronden van jouw 
levende organisme. Ziekten krijgen daarmee een ruimere 
betekenis, namelijk als een verschijnsel om je inzicht in het 
leven te verdiepen. Zo beschouwd zal de benadering van 
ziekten niet beperkt blijven tot bestrijding en onderdrukking 
van het ziekteverschijnsel.’

Nu we zo snel lopen begint de pijn weer op te komen. Bij 
elke stap nemen de steken in mijn maagstreek weer toe. 
Ongetwijfeld zal deze pijn zijn functie hebben in het grotere 
geheel, maar ik kan deze nu even niet zien. Ik voel me steeds 
ellendiger worden en kruip steeds meer ineen. Gelukkig 
naderen we het hotel. 

Zodra we de deur van onze hotelkamer achter ons hebben 
dichtgetrokken, trek ik mijn schoenen uit en kruip in mijn bed. 
Ik lig in de foetushouding om de spanning op mijn maag te 
verminderen. 

Cheng is bezig een pot thee te zetten uit de gedroogde bladeren 
die we van de tengere man in de witte jas hebben meegekregen. 
Ik word uit mijn korte slaap gewekt doordat Cheng een natte 
doek over mijn voorhoofd legt; ik voel me weer baden in het 
zweet. Hij schuift een stoel naast mijn bed en reikt me een 
grote beker aan met de zelfgemaakte kruidenthee. Hij heeft er 
wat honing aan toegevoegd en het is bijna lekker. 

Cheng masseert mijn slapen en beweegt langzaam zijn duim 
en wijsvinger over de bovenkant van mijn neus, tegen mijn 
oogkassen. Kort daarop moet ik weer in een diepe slaap zijn 
gevallen. 
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12.
Leven en Dood

Ik ben net wakker. Het is al halverwege de middag. De pijn is weg, 
maar ik heb een vreemd triest gevoel en  een verschrikkelijke 
smaak in mijn mond. Tijdens het tandenpoetsen herinner ik 
me ineens de angstaanjagende droom die ik tijdens mijn slaap 
heb gehad. Cheng en ik waren in de praktijk van de Chinese 
arts, maar er hing een zeer macabere sfeer. De arts had een wit 
gezicht en witte handen. Hij had zeer bedenkelijk gekeken toen 
hij mijn pols voelde. De bloedsomloop was bijna tot stilstand 
gekomen, had hij verteld en de vergiftiging zou binnen enkele 
uren leiden tot een zekere dood. Ik was kwaad geworden en 
had hem voor kwakzalver uitgemaakt. Ik had in razernij alle 
laden uit de grote kast getrokken en was uiteindelijk huilend in 
de armen van Cheng gevallen. Ik had een intense angst voor de 
dood gevoeld, zoals ik die niet voor mogelijk had gehouden.

Ik loop naar het terras en zie dat Cheng in de schaduw van de 
Japanse notenboom midden op het grasveld zit te lezen in zijn 
boekje met soetra’s. Zodra hij me hoort kijkt hij op en knikt 
vriendelijk. Hij vraagt hoe ik me voel. Ik vertel hem dat de pijn 
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is verdwenen, maar dat ik me nog wat slap voel. Nadat hij weer 
een kop kruidenthee voor me heeft ingeschonken vertel ik hem 
over mijn droom en de doodsangst die ik voelde. 

‘De dingen zijn niet wat ze lijken,’ zegt hij.

Ik vraag hem welke troost hij kan geven aan de mens die de 
dood vreest.   

Cheng kijkt enige tijd voor zich uit en begint dan langzaam en 
op zachte toon te praten. 

‘Leven en dood zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden, als 
twee zijden van dezelfde munt. De Grote Natuur brengt je zowel 
het leven als de dood wanneer de tijd daar rijp voor is. Jouw 
voorkeur voor het leven en afkeer voor de dood doen daar niets 
aan af. De dood boezemt de mens angst in. Dood wordt gezien 
als het einde, als het noodzakelijk afscheid moeten nemen van 
je geliefden die verder mogen leven. Is het in dit verband niet 
belangrijk om je af te vragen waar die afkeer en angst voor de 
dood vandaan komt?

Stel je eens voor dat je hier ’s nachts door het landschap loopt 
en je ziet plotseling een gedaante voor je staan. De angst slaat je 
om het hart omdat in je hoofd een beeld wordt gevormd van een 
onguur type die het op jou gemunt heeft. Als echter de gedaante 
bij nader inzien een jeneverbesstruik blijkt te zijn, sla je een 
zucht van verlichting omdat jij je dan realiseert dat je angst 
voortkwam uit onwetendheid. De angst maakt weer plaats voor 
rust op het moment dat je het denkbeeld kan laten vallen en de 
waarheid omtrent de gedaante kan zien. 

Zou het ook net zo kunnen zijn met de dood? Zou de waarheid 
omtrent de dood ook niet anders kunnen zijn dan het beeld dat 
jij er in je hoofd van hebt gemaakt. Komt ook dat beeld niet 
voort uit onwetendheid, met gehechtheid aan het vertrouwde als 
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lantaarn wanhopig zoekt naar zijn verloren sleutels. Als een 
voorbijganger, die hem helpt zoeken en ze ook niet kan vinden, 
hem vraagt of hij zijn sleutels wel op die plek verloren is, 
antwoordt de man: ‘Nee ik ben ze verderop verloren.’ Waarop 
de voorbijganger hem vraagt: ‘Maar waarom zoek je ze dan op 
deze plek?’ ‘Daar verderop is het pikdonker en hier is licht,’ 
antwoordt de dronken man. 

Het is inderdaad zeer opmerkelijk,’ ga ik verder, ‘dat we het 
antwoord op het mysterie van de dood zoeken in termen van 
het bekende, terwijl we diep in onszelf weten dat daar de 
verklaring niet te vinden is. Maar waarom zoeken we daar dan 
toch?’ vraag ik Cheng.

‘Het diepste wezen van de dood kan niet gekend worden met 
het verstand waarop wij ons zo volledig verlaten. Dit houdt 
een fundamentele onzekerheid in waar onze geest niet mee 
overweg kan. Daarom zoekt de geest het antwoord op een plek 
waar het antwoord nooit te vinden zal zijn, en als we daar bij stil 
durven staan, weten we dat ook. De denkbeelden en begrippen 
die onze geest produceert over de dood, krijgen een angstige 
lading. We gaan denkbeelden vormen over het loslaten van het 
leven, inclusief het moeten loslaten van onze geliefden, ons 
bezit, onze status, zelfs onze hele persoonlijkheid, alles wat we 
menen te zijn. Dat boezemt ons grote angst in. We proberen ook 
denkbeelden te vormen over de nachtelijke eeuwigheid van de 
dood die onmogelijk met onze beperkte geest, die geheel op 
begrenzen is gebaseerd, is te vatten. Ook deze voorstellingen 
maken ons in de war. Het meest troostrijk zijn de denkbeelden 
over een eeuwig leven in een hemel of een wedergeboorte op 
deze wereld. Maar we moeten ons niet vergissen, want ook dit 
zijn slechts denkbeelden. Al deze denkbeelden zijn pogingen 
van onze beperkte geest om de fundamentele onzekerheid 
over de toekomst te verklaren vanuit het bekende verleden 
en onszelf op die manier een schijnzekerheid te verschaffen 
over een toekomst die fundamenteel onzeker is. Maar daarmee 
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gevolg?’  

‘Dat zou inderdaad zo kunnen zijn, maar hoe krijg ik tijdens 
dit leven inzicht in wat de dood werkelijk is?’ vraag ik Cheng.

‘We willen de dood zover mogelijk voor ons uit schuiven, 
maar tegelijkertijd zitten we er midden in. Elke dag worden we 
uitgedaagd om los te laten, oude kleding, het ouderlijk huis, 
een huisdier dat sterft, een naaste waar we afscheid van moeten 
nemen. Dit zijn feiten en toch is het blijkbaar te pijnlijk om 
onder ogen te zien dat leven en sterven één zijn. Waar komt de 
angst voor de dood vandaan als we niet eens weten wat de dood 
werkelijk is? Is het niet zo dat we leven vanuit een geest die 
gericht is op woorden en begrippen die voortkomen uit eerdere 
ervaringen, dus uit het verleden en daardoor altijd oud zijn? Is 
het niet zo dat onze geest gewend is aan de zekerheid die het 
verleden ons biedt en dat onze geest met de onzekerheid van 
de toekomst niet uit de voeten kan? De toekomst is per definitie 
onzeker en boezemt daardoor angst in. Op het moment dat wij 
geconfronteerd worden met de onzekerheid van de toekomst, 
wordt de geest actief en probeert het nieuwe te verklaren in 
termen van het oude. De geest produceert allerlei voorstellingen 
en denkbeelden over het nieuwe en probeert daarmee de 
toekomst te begrijpen vanuit  het verleden. Terwijl we de dood 
niet uit eigen ervaring direct kunnen kennen, proberen we dit 
bijzondere fenomeen vanuit de angst voor de onzekerheid toch 
te begrijpen vanuit het bekende. Onderzoek de werking van je 
geest op dit punt. Is dit niet een opmerkelijke reactie van de 
geest om het onbekende zo tegemoet te treden?’

Ik heb aandachtig geluisterd naar de woorden van deze wijze 
man en ik herinner me een verhaaltje dat ik ooit hoorde en 
vertel dit aan Cheng.  

‘Nu u mij dat zo vertelt moet ik denken aan het verhaal van 
een dronken man die ’s nachts op straat in het licht van een 
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‘U vertelde dat de dood niet te begrijpen is met het beperkte 
menselijke verstand, maar is die wel op andere wijze te 
kennen?’
  
‘Het is niet mogelijk om de dood te begrijpen zonder een dieper 
inzicht in het leven. Deze twee zijn namelijk onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Ik zal je iets meer vertellen over de 
Chinese visie op het leven en dus ook op de dood. 

In de Chinese filosofische traditie neemt de I Tjing, ook wel 
‘Het Boek der Veranderingen’ genoemd, een centrale plaats in. 
Volgens de overlevering is de I Tjing geschreven door Foe Hsi, 
een wijze man die ruim 3000 jaar voor Christus zou hebben 
geleefd. De I Tjing kun je beschrijven als een boek dat in 64 
hoofdstukken, weliswaar in symbolentaal, elke toestand of 
gebeurtenis in de Grote Natuur beschrijft. Het boek verklaart 
de onzichtbare werking achter de waarneembare werkelijkheid. 
De I Tjing gebruikt hiervoor de begrippen yin en yang, die ik 
al eerder noemde en die de twee oerkrachten of oerprincipes 
van het bestaan symboliseren. Deze twee oerprincipes staan 
voor het scheppende en het ontvangende, het mannelijke en het 
vrouwelijke, de hemel en de aarde, het onzichtbare geestelijke 
en de zichtbare verschijningsvormen. 

Elk levensproces of elke gebeurtenis kan begrepen worden als 
een ritmisch proces van yang naar yin en van yin terug naar 
yang. 

In dat proces drukt de geestelijke impuls zich uit in een 
zichtbare vorm, terwijl deze vorm na verloop van tijd weer 
vervalt en de geestelijke impuls weer terugkeert naar zijn 
thuisland, om zich na de rust van de nacht weer op te maken 
voor een nieuwe belichaming. Dit alles maakt deel uit van 
het alles omvattende proces van de Grote Natuur, dat ook wel 
De Weg, of Tao’ wordt genoemd. Een eeuwig cyclisch proces 
tussen twee polen van leven en sterven in de zichtbare wereld, 
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gedragen we ons precies hetzelfde als de dronken man die 
de oplossing zoekt op een plek waar die nooit gevonden kan 
worden. Het feit is dat de sleutels verderop liggen en dat 
daar geen licht schijnt, punt uit. Zo is het ook een feit dat de 
toekomst, en dus ook de dood, door ons verstand niet begrepen 
kan worden en dus per definitie onzeker is. Verder is het ook 
een feit dat we uit angst voor die onzekerheid houvast zoeken 
waar die nooit gevonden kan worden. Als we dit alles helder 
onder ogen zien, zal het besef ontwaken dat we de toekomst 
slechts kunnen benaderen door onze denkbeelden daaromtrent 
overboord te zetten en de onzekerheid te accepteren als een 
fundamenteel feit. De dronken man waarover je sprak, zal 
zijn onwaarachtig handelen moeten inzien en de duisternis 
moeten betreden om zijn sleutels te vinden. Zo zullen wij de 
bewegingen van de geest, die zijn gericht op het bieden van 
schijnzekerheid, moeten ontmaskeren en onze doodsangst 
moeten trotseren. 

Laat mijn woorden niet slechts ideeën zijn, maar maak 
contact met de feiten over de dood. Ervaar het sterven van 
elke dag, voel de pijn van het loslaten. Kijk om je heen en 
zie het verval in de natuur, kijk naar de dode bladeren onder 
je voeten, denk aan het dode biggetje op de boerderij, maar 
ook aan het levenloze lichaam van de naaste die je ten grave 
droeg. Durf de dood onder ogen te zien en voel wat er met 
je gebeurt, ervaar het verdriet en de angst. Besef dat we de 
ware vrede pas zullen vinden wanneer we, gelouterd door onze 
angsten, het fundamentele vertrouwen in het grote bestaan 
hebben hervonden. Een diep vertrouwen dat het vertrouwen 
in het voortbestaan van onze persoon verre te boven gaat. Een 
vertrouwen dat niet door het denken is geproduceerd. Vanuit 
dat fundamentele vertrouwen kunnen we uiteindelijk ons 
leven in handen leggen van de Grote Natuur, wiens stroom ons 
draagt als een liefhebbende vader. Door deze overgave aan de 
loop der dingen zullen we zelfs tijdens ons leven de eeuwige 
vrede kunnen vinden die ons thuis is.’       
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Door volledige acceptatie van ‘wat is’, oftewel door overgave 
aan de stroom van de Grote Natuur, zul je spoedig de top van 
de heilige berg bereiken en zal de eeuwige hemelse vrede je 
deel zijn.’

‘Voor een heel groot deel herken ik wat u zegt. Inderdaad zou 
je kunnen zeggen dat bij een echtelijke scheiding het sociale 
systeem, veelal na heftige herfststormen, uit elkaar valt. 
Het afzonderlijke leven van de twee individuen zal, na een 
donkere herstelperiode, zich vroeg of laat weer beschikbaar 
stellen voor het ontstaan van een nieuw sociaal organisme. 
Maar is ondergang een voorwaarde voor nieuw leven? Als 
ik bijvoorbeeld kijk naar mijn relatie met mijn echtgenote, 
dan hoeft deze toch niet per se ten onder te gaan om zich te 
verjongen? Er zijn toch veel voorbeelden van stellen bij wie 
het onmiskenbaar duidelijk is dat hun relatie steeds hechter 
wordt naarmate ze ouder zijn geworden en ze zich bij de dood 
van één van beiden, als het ware geamputeerd voelen?’

‘Je hebt voor een deel gelijk,’ zegt Cheng. ‘Bij intelligente 
levende organismen  zoals bijvoorbeeld een mens, een relatie, 
een samenleving, is het niet vanzelfsprekend dat een herfststorm 
leidt tot de ondergang. Wel zul je moeten toegeven dat het 
ook in goede relaties soms kan stormen, echter wanneer de 
boodschap achter de storm begrepen wordt, kan het organisme 
zich vernieuwen terwijl het zijn bestaande vorm niet geheel 
verliest. Het organisme sterft en vernieuwt zich tijdens het 
leven. Zo wordt ook een boom niet vanzelfsprekend geveld 
door het geweld van de herfst. Hij zal zich echter wel ontdoen 
van zijn bladeren en het dode hout, zoals een relatie zich ook 
tijdens een turbulente periode moet ontdoen van alles wat zijn 
functie heeft vervuld, en nu is verstard en geen levenspotentie 
meer in zich draagt. Op deze wijze kan een boom, maar ook 
een relatie die steeds vernieuwt, zich door vele seizoenen 
heen verder ontwikkelen zonder als geheel te sterven. Echter 
er komt voor de boom een moment dat er werkelijk geen 
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gevolgd door een vertoeven in de onzichtbare of geestelijke 
wereld, om vervolgens weer beschikbaar te zijn voor een 
nieuwe belichaming. Zoals de cyclus van winter, via de lente 
naar de zomer en weer terug via de herfst naar de winter. In 
het ritme van de dag is hetzelfde patroon herkenbaar, van de 
nacht via de ochtend naar de dag en weer via de avond terug 
naar de nacht. In het duister van de nacht en van de winter 
komt het leven tot rust om zich vervolgens weer op te maken 
voor manifestatie in het licht van de nieuwe dag of van de 
nieuwe zomer. Kijk naar de wintertuin waarin de natuur 
zichtbaar tot rust is gekomen, maar merk ook op dat naarmate 
de winter vordert, onder de grond de bollen weer uitlopen en 
aan de takken zich weer knoppen vormen. Dit alles als stille 
voorbereiding op een uitbundige explosie van nieuw leven in 
de lente die tot volle wasdom komt in de zomer. Kijk naar de 
natuur in de herfst waarin het leven zich weer terugtrekt uit de 
zichtbare wereld en tot stilstand komt in de winter. Volg ook 
je eigen dag- en nachtritme en ervaar daarin dezelfde werking.
Kijk ook naar de opkomst van een cultuur, het ontstaan van 
een relatie tussen twee mensen of van een organisatie, en neem 
waar dat ook in dit alles de twee genoemde oerkrachten elkaar 
afwisselen.

Beleef de geboorte van elk nieuw leven dat zich op elk moment 
van de dag aan ons openbaart. Merk de nieuwe scheut op aan 
de rozenstruik en de opkomst van een veelbelovend creatief 
idee in je hoofd, de opkomst van de zon in de vroege ochtend, 
de jonge zwaluw die voor het eerst het nest verlaat. Maak diep 
contact met dit alles, dus niet alleen met de dood, maar ook met 
het nieuwe leven. Onderzoek ook je voorkeur voor nieuw leven 
en je angst voor de dood, niet oppervlakkig maar indringend. 
Zie de dood onder ogen, maak de dood levend voor de geest en 
vroeg of laat zal het leven zijn geheim over de waarheid van de 
dood prijsgeven, niet als idee maar als feit. 

Dus hou niet vast aan het leven en verzet je niet tegen de dood. 
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verkeerd begrepen. Ik zal de werkelijke betekenis van ‘de 
boete’ die je noemde, proberen uit te leggen aan de hand van 
een voorbeeld. 

Stel je de stroom van Grote Natuur, die ik eerder Tao noemde, 
voor als een enorm grote stoet van levende wezens. Deze 
stoet beweegt zich als een volstrekte eenheid van moment tot 
moment voort, overeenkomstig de ene tijdloze intentie van de 
De Weg. Denk bij dit ‘als een volstrekte eenheid voortbewegen’ 
aan het beeld van de bewegingen van een zwerm vogels in de 
lucht of een school vissen in de zee. 

Elk levend wezen ervaart zich als één met het geheel. Eigenlijk 
kun je spreken van een collectief bewustzijn van de stoet dat in 
elk levend wezen ervaren wordt. 

Er is echter één soort, namelijk de mens, die deze fundamentele 
eenheid niet meer ervaart en meent dat hij zijn eigen weg kan 
gaan. Na enige tijd is de mens de stoet uit het oog verloren. 
Er ontstaat in de mens langzaam een besef van zichzelf, een 
‘zelfbewustzijn’ dat het ‘stoetbewustzijn’ steeds verder naar 
de achtergrond dringt. Hij is nu echt op zichzelf aangewezen 
en bepaalt geheel zijn eigen koers. Hij voelt zich daar redelijk 
goed bij en zijn zelfbewustzijn groeit nog meer, terwijl in hem 
het collectieve bewustzijn van de stoet, dus het besef onderdeel 
te zijn van de stoet, daarmee geheel verdwijnt. Met het groeien 
van de afstand tot de stoet, neemt ook het oervertrouwen af 
van gedragen te worden door de Grote Natuur. De universele 
intentie, met andere woorden de scheppingskracht die elk 
levend wezen in de stoet inzet voor het belang van het geheel, 
wordt in de mens omgevormd tot een persoonlijk verlangen 
en begeerte, gericht op zijn eigenbelang. Als deze omvorming 
geheel is uitgewerkt  is de vervreemding van de stoet compleet. 
Echter diep van binnen begint bij deze mens de eenzaamheid te 
knagen, een eenzaamheid die het gevolg is van de vervreemding 
van het grote geheel waarvan hij een wezenlijk onderdeel is. 
Hijzelf is echter inmiddels geheel onwetend omtrent de oorzaak 
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houden meer aan is en de boom het uiteindelijk moet afleggen 
tegen de kracht van de herfst. Bij een relatie kan het zo zijn 
dat deze nog volop levenskracht heeft, maar dat uit één van 
de delen de levenskracht zich langzaam terugtrekt en sterft 
waardoor de waarneembare relatie onvermijdelijk ophoudt te 
bestaan. Maar wat zijn vorm in onze waarneembare wereld 
heeft verloren, leeft echter als onzichtbaar wezen voort in de 
geestelijke wereld. Alle levenskrachten die nog niet ten volle 
zijn uitgewerkt zullen vroeg of laat weer beschikbaar zijn voor 
nieuwe belichaming in onze zichtbare wereld. 

Ik wil hier wel waarschuwen voor een mogelijk misverstand 
over reïncarnatie. Het is te simpel om te zeggen dat een mens 
opnieuw op aarde komt, want dan moeten we beseffen dat een 
mens, zoals wij die gewoonlijk zien, slechts de persoonlijkheid 
is. We hebben besproken dat bij de dood zowel de lichamelijke 
gestalte als de mentale vormen die de persoonlijkheid maken, 
beiden uiteenvallen. Echter het wezenlijke of het geestelijke 
aspect van de mens valt terug in de nachtelijke dimensie van de 
Grote Geest, in afwachting van nieuwe belichaming.’ 

De zwarte kraaien even verderop maken een snerpend geluid, 
terwijl ze elkaar bevechten om een stuk kippenvlees dat ze uit 
één van de afvaltonnen naast de keuken hebben geroofd. Hun 
angstaanjagende boodschap is even indringend als duidelijk: 
‘Niemand ontkomt aan de dood. Vandaag was het deze kip, 
maar morgen of overmorgen krijgen we jou te pakken.’

‘Ik heb in boeken over oosterse religies gelezen over het begrip 
karma. Wat ik daarvan heb begrepen is dat verkeerd handelen 
van de mens karma doet ontstaan. Verder heb ik uit deze 
geschriften opgemaakt  dat de mens zijn opgebouwde karma 
als een schuld met zich mee zal dragen. Hij zou het karma 
slechts kunnen inlossen door boete te doen voor zijn slechte 
daden. Is God werkelijk zo rancuneus?’ vraag ik Cheng. 

‘Helaas wordt ook het principe van ‘karma’ te vaak totaal 
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geven. Wat hem vervolgens te doen staat, is de weg terug te 
zoeken naar de stoet waar hij bij hoort. Ook weten wij als 
buitenstaanders dat zijn fundamentele eenzaamheid pas zal 
ophouden te bestaan wanneer hij bereid is zich opnieuw te 
onderwerpen aan de stroom van de stoet, of liever gezegd aan 
Tao als De Weg van de Grote Natuur.’ 

‘Inderdaad, je conclusie is juist,’ zegt Cheng. 

‘Je kunt dus niet zeggen dat deze mens schuld heeft aan zijn 
situatie en ook kun je niet zeggen dat God deze mens straft 
voor zijn onjuiste handelen. God staat niet als een rechter 
boven de mens, dat is een fout beeld. God is de Grote Natuur 
die alles omvat, zowel de stoet als de mens die verdwaald is. 
En in dit grote geheel liggen de werkingen besloten waaraan 
zowel de stoet, als de verdwaalde mens zijn onderworpen. 
Bevrijding is pas mogelijk als deze mens zich bewust wordt 
van de oorzaak van zijn ellende. Het is te hopen dat de pijn 
hem bewust zal maken van zijn werkelijke situatie en dat hij 
vervolgens op zoek zal gaan naar de eenheid van de Grote 
Natuur. De verlichte medemens die inmiddels deze waarheid 
heeft ‘ont’-dekt, kan vanuit mededogen, hem helpen bij het 
terugvinden van de Weg. 

Op vergelijkbare wijze kun je ook niet zeggen dat karma een 
schuld is in de betekenis die wij als mensen aan dit woord 
geven. Karma wordt opgebouwd door handelen dat niet 
in overeenstemming is met de Weg van de Grote Natuur 
die op herstel van de dynamische harmonie is gebaseerd. 
Handelen in strijd met deze fundamentele wet komt voort uit 
de onwetendheid van de mens omtrent de aard van de Grote 
Natuur en van zijn plek daarbinnen. Daaruit volgt dat karma 
slechts kan worden ingelost door handelingen waardoor de 
fundamentele eenheid wordt hersteld.’     

Ik kijk naar boven en zie dat de zon probeert een weg te vinden 
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van het knagende gevoel en is zich zelfs niet helder bewust van 
het diepe gevoel van heimwee dat hem onrustig maakt. Om 
de leegte van deze fundamentele eenzaamheid op te vullen, 
klampt de mens zich vast aan allerlei zaken. Hij hecht zich aan 
macht, aan bezit, aan aandacht, aan seks, aan mooie kleding, 
aan mensen die hij tegenkomt en die hem bevestiging geven, 
aan zijn eigen overtuigingen of aan de kennis van anderen, 
enzovoort. Al deze zaken geven een tijdelijke bevrediging, 
maar het dieper gelegen gevoel van heimwee blijft sluimerend 
aanwezig. Deze mens vervolgt zijn weg, maar beseft niet dat 
hij met elke stap die hij zet zich steeds verder vervreemdt van 
de eenheid van de stoet, waar hij zonder het te weten eigenlijk 
nog steeds een onlosmakelijk onderdeel van is. Het gevoel van 
eenzaamheid neemt daardoor met elke stap toe, en daarmee 
worden ook de hechtingen aan de tijdelijke geneugten sterker en 
krijgen deze soms zelfs de vorm van verslaving. Elke ochtend 
als hij wakker wordt  voelt hij de last van zijn eenzaamheid 
zwaarder. Tot slot is hij verslaafd aan werk, macht, drugs, seks 
en drank en daarmee ook is elk gevoel van ‘een open en vrij 
mens te zijn’ verdwenen. 

Mijn vraag is nu: Heeft deze mens schuld aan zijn erbarmelijke 
situatie?’

‘Ik heb goed naar u geluisterd en het lijkt mij duidelijk. Hij 
heeft geen schuld omdat hij niet meer weet wat de oorzaak 
is van zijn lijden. Je kunt niet praten van schuld, maar zijn 
ellendige situatie is slechts een gevolg van zijn onwetendheid.’

Ik denk nog even na en vervolg dan mijn conclusie. 

‘Als buitenstaanders, die alle verwikkelingen in dit verhaal 
hebben gade geslagen, weten wij wat de oorzaak van zijn lijden 
is. Ook weten wij dat hij daar slechts van verlost kan worden 
als hij bereid is om zijn vermeende vrijheid als persoon, en 
alles waar die persoon zich mee heeft vereenzelvigd, op te 
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zetten. Ik doe dat weer aan de hand van een voorbeeld. Het 
principe van karma, waar we het zojuist over hebben gehad, is 
daar onlosmakelijk mee verbonden.

Stel je eens voor dat jij in je vroege jeugd bent bestookt met het 
denkbeeld dat de weersomstandigheden geen enkele invloed op 
jou hebben. De kracht waarmee deze denkbeelden bij jou zijn 
ingeprent, heeft ervoor gezorgd dat jij aan deze denkbeelden 
een grotere realiteitswaarde bent gaan toekennen dan aan 
jouw eigen ervaringen. Dit alles heeft tot gevolg gehad dat je 
gevoel voor de weersomstandigheden is afgestompt. Door je 
onwetendheid omtrent de werkelijke aard van het weer en zijn 
invloed op jouw gestel, meende jij je te kunnen permitteren 
je onafhankelijk van het weer te kunnen kleden. Je loopt met 
je zwemkleding in de sneeuw en ’s zomers loop je met een 
dikke jas aan en een muts op. Je bent je geenszins bewust meer 
van de kracht waarmee je denkbeelden je ongevoelig hebben 
gemaakt voor je eigen ervaringen. 

Het zal je nu niet verbazen dat je op een dag ziek wordt, een 
ziekte die dus voortkomt uit onwetendheid omtrent de waarheid 
die direct ervaren kan worden.

Als je ’s avonds met veel pijn en ellende je ogen sluit, neem je 
alle ziekteverschijnselen mee in je slaap. Voor een deel zullen 
deze uitwerken in de nacht, maar met het grootste deel word je 
de volgende ochtend weer wakker. Ook deze nieuwe dag kleed 
jij je weer niet passend, waardoor de ziekteverschijnselen zich 
verder zullen gaan opstapelen. Je valt de volgende avond nog 
ellendiger in slaap en voelt je zieker dan ooit wanneer je in de 
ochtend weer wakker wordt. Dit proces zet zich vele dagen en 
nachten voort en je pijn en ellende worden steeds ondraaglijker. 
Het leven wordt steeds meer beheerst door je lijden. Een lijden 
dat, zo weet je nu, veroorzaakt wordt door onwetendheid.

Vroeg of laat zal, door geruchten die je hoort of door eigen 
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door de kruin van de notenboom. Kijkend naar de schaarse 
zonnestralen die het winnen van het bladerdek, komt er een 
gedachte in me op die ik graag wil bespreken met Cheng.

‘Ik wil u graag nog een vraag voorlegen,’ begin ik mijn verhaal.

‘In de westerse wereld is lange tijd de christelijke opvatting 
over de dood dominant geweest. Deze opvatting gaat er vanuit 
dat in dit ene leven de goddelijke genade moet worden verdiend 
en dat een juist leven zal worden beloond met een eeuwig 
verblijf in de hemel, waar het zeer aangenaam vertoeven zou 
zijn. De mens die bij God in ongenade valt  zal voor eeuwig 
branden in de hel. Met de toenemende rationalisering werden 
deze christelijke dogma’s, en dus ook het dogma over hemel 
en hel, door veel mensen losgelaten. Voor de niet-gelovige 
resteert de ‘dood is dood’-gedachte, echter deze gedachte is 
waarschijnlijk voor veel mensen te ondraaglijk. De westerse 
mens is daarom op zoek gegaan naar een meer troostrijk 
alternatief. Veel mensen zijn de afgelopen jaren in aanraking 
gekomen met oosterse religies en dus ook met het concept van 
reïncarnatie. Deze opvatting over de dood wint sterk terrein in 
de westerse wereld. Ik vraag mij echter af of de westerse mens 
dit concept wel juist interpreteert. Wilt u proberen om uw visie 
over de dood aan mij nog duidelijker te maken?’ 

Cheng had aandachtig geluisterd en glimlacht naar me.

‘Zoek ook jij nu met deze vraag naar een houvast in je leven, 
of ben jij oprecht op zoek naar de waarheid?’

‘Alstublieft, vertel me de waarheid omtrent de dood, ook al is 
deze voor een mens als ik moeilijk te accepteren.’ 

Cheng begint te praten: 
‘Ik zal proberen je de werking van het Rad der Wedergeboorten 
van de mens, dat ook wel Samsara wordt genoemd, uiteen te 
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ook deze boom overal onder de gletsjers, behalve in China. Hij 
wordt beschouwd als een ‘heilige’ boom en bevat natuurlijke 
medicinale stoffen. Je vindt de Ginkgo veel in de nabijheid van 
tempels en begraafplaatsen. Deze boom is in staat gebleken om 
miljoenen jaren van verandering te overleven.

Ik schrik wakker uit mijn overpeinzingen en nu pas dringen de 
laatste woorden van Cheng over karma tot me door. 

‘Ik kan mij hier inderdaad iets bij voorstellen, toch zou ik u 
willen vragen om mij het proces van leven en dood nog nader 
uit te leggen.’

‘Ik wil dat wel doen, maar om deze uiteenzetting goed te 
begrijpen doe je er goed aan om eerst al je denkbeelden over 
reïncarnatie, wat ‘opnieuw belichaming’ betekent, en alle 
andere ideeën over de dood los te laten. 

Ik heb inderdaad gehoord dat op dit moment de oosterse 
denkbeelden over dit onderwerp in het westen erg populair zijn 
onder een groot publiek. De verstandige mens meent daarmee 
weer een concept gevonden te hebben dat hem laat geloven dat 
hij als persoon ook na de dood zal voortbestaan. Deze opvatting 
is echter veel te oppervlakkig en daardoor onjuist. De wijze 
mens weet dat deze denkbeelden geenszins overeenstemmen 
met de werkelijke aard van dit grootse gebeuren. Om de 
waarheid omtrent dit mystieke proces zelf te ervaren, dient de 
mens grondig onderzoek te verrichten. Onmogelijk kan worden 
volstaan met het lezen van boeken of het aanhoren van een of 
ander verhaal, dus ook niet dat van mij. Het gaat hier namelijk 
niet om onderzoek door middel van alleen het denken. De 
mens die de zuivere waarheid zoekt zal zijn instrument van 
onderzoek, namelijk zijn geest, eerst moeten zuiveren. De 
waarheid zal zich van binnenuit slechts openbaren aan een open 
geest en een liefdevol en open hart. Ontvang de uiteenzetting 
die ik je over het mysterie van het menselijk lijden en de dood 
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ervaringen, een vermoeden ontstaan dat er een relatie bestaat 
tussen jouw lijden en de ware omstandigheden omtrent het 
weer. Dat vermoeden is de eerste prikkel om op zoek te gaan 
naar de waarheid. Tijdens dit onderzoek word jij je langzaam 
bewust van de denkbeelden waardoor jij je hebt laten leiden 
en besef je dat jij je eigen ervaringen geen moment serieus 
hebt genomen. Je gaat inzien dat, wanneer je bevrijd wilt 
worden van je lijden, je deze denkbeelden moet loslaten. Je 
zult vervolgens weer in gevoelscontact moeten komen met de 
concrete weersgesteldheid, die zich van moment tot moment 
openbaart. Tot slot zul je moeten leren aan de concrete 
weersgesteldheid ‘af te lezen’ wat je te doen staat omtrent je 
kleding.

Zodra je ontwaakt bent uit je onwetendheid die je veel lijden 
heeft bezorgd, zul jij vanuit dat nieuwe inzicht elke dag je 
kleedgedrag aanpassen aan de concrete weerssituatie. Er zullen 
geen nieuwe ziekteverschijnselen meer worden opgebouwd 
en ook de bestaande klachten zullen langzaam afnemen. 
Er zal een moment komen dat je gehele handelen weer in 
overeenstemming is gebracht met de concrete situatie van elk 
moment. Dan is het lijden gestopt en is de harmonie tussen 
binnen en buiten hersteld. Alle ziekteverschijnselen zijn dan 
uitgewerkt en je bent volledig bevrijd van je ellende. 

Het ware proces van wedergeboorten en karma heeft veel 
overeenkomsten met het proces uit dit voorbeeld.’

Ik realiseer me plotseling dat het wel toevallig is dat we dit 
gesprek over het al dan niet voortleven van de mens juist 
onder deze notenboom voeren. De eigenlijke naam van de 
boom is Ginkgo biloba, en het is de enige overlevende van 
een uitgebreide familie die verspreid was over alle gematigde 
streken van de aarde. Het was de tijd dat er dinosaurussen 
rondliepen, zo’n 220 miljoen jaar geleden. De notenboom is dus 
eigenlijk een fossiele boom. Gedurende de ijstijden verdween 
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die los staat van de rest van de wereld. Dit ‘ik’ noemen we ook 
wel onze persoonlijkheid, onze identiteit, ons zelf-bewustzijn 
of ons ego. Door deze vertekening in onze waarneming die 
dus voortkomt uit ons denken, zien we over het hoofd dat de 
werkelijke aard van het bestaan wordt gevormd door eenheid, 
beweging en verandering. We kunnen niet zien dat het hele 
bestaan een oceaan van stromende energie is en dat daarbinnen 
zich processen voltrekken van verdichting tot zichtbare 
vormen, die vervolgens weer oplossen in de beweeglijke 
oceaan van energie. Om je een beeld te vormen van de 
werkelijke aard van het bestaan is het goed de werking van 
de weersomstandigheden in de atmosfeer te onderzoeken met 
het hart. Ervaar de bewegingen en zie dat zich ook daar, onder 
bepaalde omstandigheden, gebieden verdichten tot wolken. 
Deze wolken hebben slechts een tijdelijke en beweeglijke 
vorm aangenomen tegen een eeuwig blauwe hemel en bezitten 
geen enkele vastheid. Volg de stromingen en de continue 
verandering van alle vormen om je heen.

Als we goed om ons heen kijken, zullen we moeten erkennen 
dat alles wat wij voor vast aannemen en een naam geven, ook 
slechts energie in beweging is. Het krijgt vorm, behoudt enige 
tijd zijn relatieve en beweeglijke vorm, om vervolgens weer 
terug te vallen in de oceaan van vormeloze energie. Dat geldt 
voor alle dingen in onze omgeving, voor de aarde als geheel, 
voor de sterren, enzovoorts. En dat geldt ook voor ons lichaam, 
onze gedachten en onze emoties. Als we deze realiteit onder 
ogen kunnen zien, dus dat niets in deze wereld op zichzelf staat 
en absoluut is, moeten we ook aannemen dat dit geldt voor ons 
‘ik’ of onze persoonlijkheid. 

De onwetende mens is zich niet bewust van het feit dat zijn 
persoonlijkheid of ego geen enkele vastheid of absoluutheid 
bezit, maar slechts een pakket is van zelf gecreëerde 
denkbeelden. Bij de onwetende mens draait werkelijk alles om 
de persoonlijkheid die hij meent te zijn en die hij zal verdedigen 
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zal geven daarom met een open hart en geef je verstand niet de 
kans om zich er een mening over te vormen. Laat de woorden 
die ik ga uitspreken op je inwerken en hun werk doen. Neem 
niets aan op gezag van deze oude man. Als bepaalde stappen 
je nu nog niets zeggen, laat ze dan gewoon rusten. Het inzicht 
zal komen wanneer de tijd daar rijp voor is. Bedenk goed dat 
de grootste valkuil wordt gevormd door het verstand dat het 
fenomeen van de dood wil ‘begrijpen’ en houvast zoekt door er 
direct weer een vast concept van te maken. Nogmaals, luister 
naar mijn woorden met een open hart, maar doe geen poging ze 
te begrijpen met je verstand. Ik zal het hele proces proberen zo 
helder mogelijk in stappen uiteen te zetten. Bereid je voor op 
een lang en indringend verhaal. Ben je er klaar voor?’

Ik knik.   

‘Na alles wat we inmiddels met elkaar hebben besproken zal 
het je niet verbazen dat ik het denken als eerste ga noemen als 
basisoorzaak van het menselijk lijden en verdriet.  

Ons denken is gericht op het onderscheiden van ‘op zichzelf 
staande’ dingen en verbreekt daarmee de wezenlijke eenheid 
waarover we spraken op de Chinese Muur. Een eenheid die 
je slechts kunt ervaren door het leven woordeloos gade te 
slaan. Onze Waarneming lijkt, omdat het ook op het denken 
is gebaseerd, inderdaad te bevestigen dat het bestaan is 
opgebouwd uit min of meer vaste en op zichzelf staande dingen. 
Als je om je heen kijkt en ik vraag aan je wat je waarneemt, 
dan zul je de namen noemen van de dingen die je ziet, een 
boom, een schoen, de zon, enzovoort. Nietwaar?’ 

Ik knik instemmend.

‘Onwetend over de werkelijke aard van het bestaan doet 
onze waarneming ons geloven dat ook wijzelf als mens een 
zelfstandig bestaande entiteit zijn, die we als een ‘ik’ ervaren 
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persoon continu onderworpen is aan teleurstelling, verdriet 
en pijn. Het ego kan echter de dingen waarmee het zich heeft 
vereenzelvigd niet loslaten omdat loslaten van één of andere 
gehechheid, door de persoonlijkheid wordt ervaren alsof er een 
stukje van de persoon zelf sterft (wat in feite ook zo is, omdat 
de persoon of het ego niet meer is dan een optelsom van al zijn 
gehechtheden).

Dit ervaren van lijden wordt door het ego steeds weer opnieuw 
fout geïnterpreteerd. Door het lijden wordt ervaren dat het 
leven hem in de kou laat staan, in plaats van dat wordt beseft 
dat de denkbeelden en dingen waarmee het ego zich heeft 
vereenzelvigd niet in overeenstemming zijn met de diepe 
waarheid omtrent het bestaan. Ze moeten worden losgelaten op 
straffe van lijden. De onwetende mens kiest echter onbewust 
voor zijn gehechtheden en neemt het lijden, dat daarmee 
onlosmakelijk is verbonden, op de koop toe.

Het Zelf bouwt, door deze permanente misvattingen van het 
ego, in het onderbewustzijn een soort ‘schuld’ op tegenover 
de Grote Natuur. Je kunt dit ook zien als een reservoir van 
niet vervulde universele intenties. (Onder intentie of verlangen 
moeten hier de opbouwende scheppingskrachten worden 
verstaan waarmee het leven zich uitdrukt en die in de kern 
van elk levend wezen de krachten vormen waardoor het zich 
manifesteert. Wanneer het ego echter deze intenties gaat 
inzetten ten behoeve van het beperkte ‘ik’ of het eigenbelang, 
dan werken ze niet langer opbouwend, maar worden destructief 
voor het grote geheel. Dan noemen we deze krachten het 
persoonlijke verlangen, of de menselijke begeerte en daarvan 
weten we dat ze niet helend zijn binnen de Grote Natuur, maar 
juist de verdeeldheid bevestigen.) 

Deze niet vervulde geestelijke krachten, vormen een soort 
afzetting of sintel die de zuivere kern of het Zelf van deze mens 
vertroebelen.
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tot zijn laatste ademtocht. 

Zolang deze illusie niet doorzien wordt zal ons ‘ik’ ernaar 
blijven streven om als vermeende zelfstandige entiteit te 
blijven voortbestaan. Dit is echter een onmogelijke opgave, 
simpelweg omdat het onwaar is. Diep in ons hart beseffen 
we dit wel, maar ons denken zal het blijven ontkennen. En de 
mens van deze tijd hecht meer aan het denken, dan aan het hart.

Verlangen en begeerte zijn de krachten die door ons 
zelfbewustzijn, of ego, worden ingezet om zekerheid en 
veiligheid te zoeken als compensatie voor het onbewuste 
existentiële gemis dat is ontstaan door de vervreemding van 
het grote geheel. 

Vanuit de behoefte om voort te bestaan, zoekt het ego steeds 
naar een bevestiging dat er een wereld is van solide houvast, 
en zoekt daarmee naar bevestiging van zichzelf. Het ego hecht 
zich aan lichaam, gedachten, emoties, bezittingen en mensen, 
die door het denken gezien worden als absolute waarheden. 
Ze bieden daardoor aan het ego de illusie van houvast en 
veiligheid. 

Door vereenzelviging met deze dingen denkt het ego zichzelf 
te kunnen bevestigen. Bij elke bevrediging van één of 
ander verlangen wordt inderdaad een geluksgevoel ervaren. 
Doordat echter ook lichaam, gedachten, bezittingen, macht, 
relaties, enzovoorts, slechts in beweging zijnde processen 
zijn  die continu veranderen en dus een beperkte houdbaarheid 
hebben, zal het gevonden geluk niet blijvend zijn. Vanuit een 
behoefte aan nieuw houvast zoekt het ego opnieuw wanhopig 
naar nieuwe dingen om zich aan vast te klampen. Het ego 
wordt echter voortdurend teleurgesteld, getart en gekrenkt 
in het leven, omdat nergens echt houvast en blijvend geluk 
blijkt te zijn. Alles glipt vroeg of laat weer uit de vingers, 
hoe krampachtig het ook wordt vastgehouden, waardoor de 
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Zolang deze werkingsprincipes dus niet geheel zijn uitgewerkt 
zal er na elke dood weer een beweging zijn naar nieuwe 
belichaming.

Vergelijk het met het ontwaken uit een diepe slaap. Dan zal 
er op overeenkomstige wijze een pakket van alle nog niet 
volledig uitgewerkte geestelijke krachten in ons pijnlichaam 
klaarliggen om mee te nemen in de nieuwe dag.

Als er zich in de zichtbare wereld een gunstige gelegenheid 
voordoet, wordt het proces van wederbelichaming ingezet. 
Deze gunstige gelegenheid bestaat uit een juiste kosmische 
constellatie waarin het op belichaming wachtende wezen zich 
in de wereld kan uitdrukken. Tegelijkertijd moet er natuurlijk 
sprake zijn van een conceptie die de fysieke mogelijkheid biedt 
om de werkingsprincipes of aard van het wezen uit de geestelijke 
wereld ‘uit te drukken’. Onder deze gunstige omstandigheden 
trekt de conceptie als een soort vacuüm de passende geestelijke 
natuur of aard naar zich toe, waarmee de foetus wordt bezielt. 
Hiermee is de cirkelgang van de wedergeboorte rond en kan 
het proces van bewustwording van de fundamentele misvatting 
in het aardse bestaan verder gaan. 

Ik heb het hier over de bezieling van een menselijk wezen. 
Echter, het proces dat gericht is op een zich steeds verder 
ontwikkelend bewustzijn kan ook nog in een vroeger stadium 
verkeren, dus een primitievere levensvorm betreffen. Alle 
levensvormen, dus mineraal, plant, dier, mens en ook sociale 
organismen, worden namelijk op overeenkomstige wijze 
vanuit de geestelijke wereld bezield. 

Na vele cyclische doorgangen door het aardse en geestelijke 
domein zal er een moment komen waarop het persoonlijke 
bewustzijn, dat steeds ingekapseld was door identificatie met 
denkbeelden, zich door het onophoudelijke lijden geprikkeld, 
losweekt van het denken en van de dingen waar het denken 
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Deze groeiende formatie van sintels, die dus voortkomen uit 
persoonlijke en daardoor onvolledige en/of eenzijdige intenties 
en handelingen, liggen in een diepere laag in ons wezen 
opgeslagen. Namelijk ‘achter of onder’ onze mentale formaties 
(gedachten, emoties, herinneringen enz.).’ 

Cheng kijk me aandachtig aan, alsof hij wil peilen of hij 
verder kan gaan. Ik beantwoord zijn blik met een knikje en een 
glimlach. 

‘En dan is er de dood,’ vervolgt Cheng. ‘Bij onze dood sterft 
eerst ons lichaam. We laten dit meest stoffelijke deel van 
ons wezen achter in de dimensie van de zichtbare wereld. 
Vervolgens wordt in de geestelijke wereld op organische wijze 
de balans opgemaakt, enigszins vergelijkbaar met wat er in 
onze geest gebeurt nadat we in slaap zijn gevallen. De mentale 
formatie en alles wat inmiddels is uitgewerkt lost op in de 
grovere regionen van de geestelijke dimensie. De formatie van 
nog niet of niet volledig verwerkte persoonlijke intenties (dit 
wordt het karma genoemd), die we diep in ons wezen hebben 
opgebouwd, lost niet op en blijft in de geestelijke wereld 
opgeslagen. Dit pakket moet dus niet gezien worden als schuld 
waarvoor geboet moet worden. Het is juister om het karma 
te zien als een pakket gevoelsherinneringen aan onvervulde 
universele verlangens, dat voorbij het mentale gebied van het 
denken ligt. Het is het onbewuste weten dat de beker van het 
leven nog niet tot de bodem is leeggedronken. Dit onbewuste 
weten, dat nog niet volledig is uitgewerkt en opgelost, vormt 
de geestelijke impuls voor wederbelichaming. 

Uitwerking van deze werkingsprincipes kan slechts 
plaatsvinden door het opnieuw tot uitdrukking te brengen in 
deze zichtbare en onzichtbare wereld. Uit het pakket van deze 
nog niet uitgewerkte krachten, vormt zich een nieuwe aard of 
nieuw wezen, dat wacht op een gunstige gelegenheid om zich 
in de zichtbare wereld van de vormen te manifesteren. 
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de bedoelingen van de Grote Natuur. Ook het handelen zal in 
toenemende mate de universele intentie van het grote geheel 
volgen en steeds minder voortkomen uit persoonlijke belang. 
Ontwaakt leven houdt in dat je sterft aan alles wat niet in 
overeenstemming is met de liefde voor het grote geheel. 
Handelen vanuit liefde voor het grote geheel omvat dus 
tegelijkertijd sterven. Gezuiverd handelen zal geen conflict, 
pijn en verdriet meer veroorzaken, maar schept orde in de 
Grote Natuur. 

Het pakket van denkbeelden waarmee deze mens zich had 
vereenzelvigd zal langzaam uiteenvallen en daarmee zal ook 
het ego op den duur uitdoven. Daardoor zal er ook geen nieuwe 
karmaformatie worden opgebouwd en ook het bestaande karma 
zal langzaam oplossen. 

Er komt een moment waarop de persoon, door volledig inzicht 
in de werkelijke aard van het bestaan en van zichzelf als mens, 
zijn vermeende vastheid of ‘ik-besef’ geheel verliest. Op dat 
moment is het ego volledig opgelost, als de wolk in de blauwe 
lucht en is het bewuste ‘Zijn’ een smetteloos wit projectiescherm 
geworden waarop alles kan worden geprojecteerd, zonder dat 
er resten van beelden worden achtergelaten. De verlichte mens 
kan de dingen zien, precies zoals ze werkelijk zijn en daardoor 
ook de onderliggende werking doorzien. Het onpersoonlijke 
bewustzijn van deze mens is dan volledig samengevallen met 
het Onpersoonlijke Bewustzijn van de Grote Natuur en er is 
een direct ervaren van de dynamische harmonie, de vrede, 
de liefde en eenheid van het nirwana. Op dat moment is de 
betovering van het denken en dus van de persoon volledig 
verbroken en is het karma volledig opgelost. Dan is het Rad van 
Wedergeboorten tot stilstand gekomen, omdat alle geestelijke 
werkingsprincipes, die voortkwamen uit het fundamentele 
misverstand, stuk voor stuk zijn uitgewerkt. Dan zal het Zelf 
terugvallen in de schoot van de Grote Natuur. Dan is de mens 
weer thuis, terug bij de Vader en zal er slechts ervaren zijn van 
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zich mee heeft geïdentificeerd. Langzaam zal het licht van het 
universele Bewust-Zijn het gaan winnen van het vermeende 
persoonlijke bewust-zijn. Dit licht zal gaan schijnen op het 
fundamentele misverstand van het denken, namelijk dat de 
wereld bestaat uit vaste en op zichzelf staande dingen en dat 
dus ook de persoon een op zichzelf staande entiteit is. Op dat 
moment van het eerste ontwaken zal de mens van binnenuit 
op zoek gaan naar de echte waarheid achter het lijden. De 
Boeddha zegt dat de persoon op dat moment ‘in de stroom is 
getreden’.

Door het licht van het universele Bewust-Zijn dat in de 
ontwaakte mens is ontvlamd, zal het handelen van deze mens 
en de bedoelingen daarachter, steeds meer plaatsvinden vanuit 
een besef van de werkelijke bedoeling van het bestaan. Het 
persoonlijke verlangen, dat verdeeldheid en lijden tot gevolg 
had, wordt langzaam getransformeerd naar het universele 
verlangen om de fundamentele eenheid te herstellen en deze 
mens zal het daarmee gepaard gaande oergeluk beginnen te 
ervaren. Dit proces vraagt zijn tijd en er zullen momenten 
zijn dat deze mens, door de stoorzenders van het dagelijkse 
bestaan, zijn missie tijdelijk vergeet. Maar wanneer in een 
mens eenmaal het eerste ontwaken heeft plaatsgevonden, is 
het natuurlijke proces van zuivering of heling onomkeerbaar.

De omgeving zal de veranderingen in het gedrag van deze 
mens gaan merken. Doordat de illusie van het ego is doorzien, 
zal het zelf-bewustzijn steeds meer ondergeschikt worden aan 
het heldere universele Bewust-Zijn.

Doordat het oerbesef in deze mens is ontwaakt, zal hij in 
steeds nieuwe situaties de universele bedoeling van het bestaan 
kunnen zien in ‘dat wat is’. Hij begrijpt in toenemende mate 
de bewegingen van de Grote Natuur, die zich van moment 
tot moment openbaart aan hen die kunnen zien. Het denken 
van de ontwaakte mens zal steeds meer in dienst staan van 
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de eeuwige vrede en liefde. Zo keren alle wezens uiteindelijk 
terug tot de oorsprong en komen tot rust. Maak je dus geen 
zorgen.’

Cheng gaat achteruit zitten en kijkt me indringend aan. Ik 
ervaar zijn innige betrokkenheid bij mijn zoektocht naar de 
waarheid omtrent het bestaan en de diepste zin van het leven. 

Na enkele ogenblikken neemt hij weer het woord. 

‘Ik heb je met dit verhaal, als vriend van dienst willen zijn, 
maar je moet wel beseffen dat alles wat ik je nu heb verteld 
over de dood, ondanks jouw inspanning om met een open geest 
naar deze woorden te luisteren, onmogelijk voor jou nu een 
feit kan zijn. Het blijft een concept zolang dit alles zich niet als 
waarheid aan jou heeft geopenbaard. Beschouw mijn woorden 
daarom niet als de waarheid, maar als een mogelijkheid en 
houd andere mogelijkheden open totdat de waarheid omtrent 
dit grootse proces, door eigen inzicht voor jou onomstotelijk 
komt vast te staan.’

Cheng zwijgt weer. Ik ben zeer onder de indruk. Zijn woorden 
leken op te wellen uit een diepe innerlijke bron zonder dat zijn 
denken daar enige invloed op leek te hebben. 

Ik kan me veel voorstellen bij wat hij zojuist vertelde over 
het cyclische proces van leven en dood, maar heb hier en daar 
toch mijn vraagtekens. Het klinkt allemaal erg geloofwaardig, 
maar hoe kan een levend mens de waarheid omtrent de dood 
weten? Toch heb ik hem tijdens onze reis nog niet kunnen 
betrappen op onwaarheden, dus moet ik ook deze uiteenzetting 
heel serieus nemen. Ik blijf echter een heel twijfelachtig gevoel 
houden. Eén vraag brandt me op de lippen en ik leg deze aan 
Cheng voor.

‘U zegt dat mijn ‘zelf’-gevoel voortkomt uit een misverstand, 

maar ik ervaar dit zelf als heel reëel. U zegt ook, ‘maak je 
geen zorgen’, maar welke troost moet ik putten uit het feit dat 
niet ik als persoon, maar een ‘pakket niet vervulde universele 
intenties’, zoals u dat noemt, de basis is voor een nieuwe 
belichaming?’

‘Nogmaals, de dingen zijn niet wat ze lijken. Niet mijn woorden, 
maar zelfonderzoek zal je leiden naar de waarheid. Blijf het 
zelfgevoel onderzoeken en langzaam zal je oorspronkelijke 
natuur zich openbaren. 

Zo zal ook echte troost niet verschijnen waar jij deze graag 
wilt vinden, maar je vanuit een onverwachte hoek  toevallen. 
En besef goed dat de werkelijke troost wel eens veel groter 
kan zijn dan  welke jij in de relatieve wereld zoekt. De troost 
die je vindt in de relatieve wereld zal per definitie slechts 
betrekkelijk zijn.

Vertrouw op de Grote Natuur die geruisloos zijn werk doet en 
waar jij één mee bent en door gedragen wordt.’ 

Hij kijkt me aan en glimlacht weer. Na enige ogenblikken 
vervolgt hij.

‘Ik realiseer me dat deze woorden heel moeilijk zijn te bevatten, 
toch hoop ik dat ik met deze uiteenzetting de mogelijkheid 
van een grote spiraalvormige cirkelgang van de mens bij 
je heb wakker geroepen. Nogmaals, laat deze woorden op 
je inwerken en waak ervoor dat het denken er een sluitend 
concept van gaat maken. De diepe waarheid openbaart zich 
door herkenning via het hart en niet door het begrijpen van 
mijn verhaal via het verstand. Neem er voorlopig genoegen 
mee wanneer je het proces nog slechts in flarden herkent. 
Probeer de onduidelijkheden niet met denkbeelden op te 
vullen, maar hou de vragen die het verhaal bij je oproepen 
levend en tast deze vragen met je hart liefdevol af tijdens je 
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meditaties. Gun jezelf de rust van het nog niet begrijpen van 
het grote mysterie van dit immense proces. Durf te leven met 
eventuele voorlopige onzekerheden. In de Grote Natuur heeft 
alles zijn tijd, overeenkomstig het groeiproces van de zaden 
die aan de grond worden toevertrouwd. Niets kan worden 
afgedwongen, zelfs niet door de verbeeldingskracht van het 
denken. Met deze woorden is er gezaaid, wacht nu geduldig 
tot je het diepe inzicht in de waarheid omtrent leven en dood 
kunt oogsten.’
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13.
De zeven stenen 

van Cheng

Het einde van deze bijzondere reis nadert nu snel en ik weet 
dat we morgen afscheid van elkaar moeten nemen. Deze 
namiddag maken we onze laatste gezamenlijke wandeling over 
het platteland van Zuid-China. Het zal niet lang meer duren 
voordat de zon achter de bergen verdwijnt. De hitte van deze 
dag is inmiddels overgegaan in een zeer aangename warmte. 
We wandelen door een park langs een speelplaatsje waar 
kleine kinderen in verveloze ijzeren trapautootjes rondrijden. 
De ouders zitten op een bankje te praten en houden hun kroost 
vanuit hun ooghoeken in de gaten. Een klein jongetje stapt uit 
zijn auto, gaat midden op het pad staan en doet zijn beentjes 
wat uit elkaar waardoor het losse kruis van zijn rode broekje 
open gaat staan. Zonder gêne doet hij midden op het wandelpad 
een plas en holt weer terug naar zijn autootje. Wat hebben 
onze zogenaamde fatsoensnormen ons vervreemd van onze 
natuurlijke behoeften. Waar is onze onbevangenheid en onze 
levendigheid gebleven? We leven niet meer vanuit ‘hoe het is’, 
maar vanuit ‘hoe het hoort te zijn’. We leven vanuit ons hoofd 
in plaats vanuit ons hart. Een vaste norm, de verwachtingen 
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van anderen of toevallig opkomende gedachten in ons hoofd 
bepalen ons handelen. Een groot deel van mijn tijd dwaal ik 
doelloos rond en allerlei toevallige gedachten of emoties nemen 
mij mee. Niet deze toevallige impulsen in mijn hoofd of de 
verwachtingen van anderen, maar de stem die uit de concrete 
situatie tot me spreekt zou me in beweging moeten zetten.  

Het pad in het park is inmiddels overgegaan in een onverhard 
weggetje dat richting een meertje leidt dat half door bergen wordt 
omsloten. Hier, ver van het geroezemoes van het dorp, heerst 
een aangename rust. Slechts het geluid van bamboebladeren die 
ritselen in de zachte wind is hoorbaar. 

De laatste dagen hier op het Chinese platteland heeft het 
naderende afscheid van Cheng me erg beziggehouden. Hoewel 
hij de wereld als zijn thuis beschouwt, zal hij hier achterblijven 
terwijl ik terug zal reizen naar Europa. Ik zal daar weer de draad 
van mijn leven moeten oppakken en bij deze gedachte bekruipt 
me een triest gevoel. Ik kijk er erg naar uit om mijn echtgenote 
en twee dochters weer in mijn armen te sluiten, maar weet 
ook dat ik het in mijn verdere leven zonder Cheng zal moeten 
stellen. Gedurende mijn hele reis werd ik op geen enkele manier 
afgehouden van mijn innerlijke speurtocht en vond oneindig 
veel weerklank bij Cheng. Thuis zal weer veel van me worden 
verwacht in mijn rollen als echtgenoot, vader, docent, buurman 
enzovoort. Mijn zoektocht en de gesprekken met Cheng hebben 
me duidelijk gemaakt waar het leven zich naartoe beweegt. Dit 
besef zal ervoor zorgen dat mijn leven nooit meer zal zijn wat 
het ooit was. De vraag die de afgelopen dagen steeds opnieuw in 
mijn hoofd opkomt is: Wat staat mij thuis te doen nu me zoveel 
duidelijk is geworden over de stroom van het leven en mijn plek 
daarbinnen? 

Cheng loopt naar een open plek aan de rand van het meertje en 
nodigt me uit om tegenover hem op het gras te gaan zitten. Alsof 
hij mijn ongestelde vraag heeft begrepen, begint hij te praten.
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spoor te komen en dat zal lang niet altijd gemakkelijk zijn. 
Deze innerlijke beslissing helpt deze mens om deze zware 
taak tot het einde te volbrengen. Innerlijk besluiten om ‘in de 
stroom te treden’, zoals de Boeddha het noemde, is dus het 
eerste wat elke zoeker, die bewust de Weg wilt gaan, te doen 
staat. Kortom: oefen ijver en doorzettingsvermogen. Vraag 
jezelf af of dit moment voor jou is aangebroken.’

Het is een prachtige bruinrode steen. Ik neem hem in mijn hand 
en realiseer mij dat ik al voelde dat ik in mijn leven voor een 
belangrijke beslissing stond. Ik zal deze steen nodig hebben 
om mijn besluit te nemen en te volharden in de Weg. 

De kiezelsteen vertegenwoordigt eenvoud

Cheng zoekt in zijn buidel en legt naast de donkerrode granaat 
een gewone kiezelsteen op het kleed.

‘Deze eenvoudige steen, die geen enkele materiële waarde 
vertegenwoordigt, is verbonden met mijn aanbeveling om het 
leven te vereenvoudigen. 

Om te leven naar de waarheid van de Grote Natuur, zal de mens 
de waarheid in concrete situaties moeten leren herkennen; dit 
vraagt het trainen van oplettendheid in het ‘hier en nu’. In het 
haastige leven van vandaag de dag hebben we een grote rol 
toebedeeld aan het verstand, dat alles verdeelt en de neiging 
heeft het leven daardoor steeds complexer te maken. Daardoor 
zal het nagenoeg onmogelijk zijn om de rust te vinden om 
‘in het ene moment’ te vertoeven. Daarom beveel ik je met 
deze steen aan om je leven te vertragen en te vereenvoudigen. 
Kijk eens naar die grote struik daar en kijk naar de zich steeds 
verder opsplitsende takken. Elk seizoen neemt de vertakking 
toe in het kwadraat. Op vergelijkbare wijze ontwikkelt jouw 
leven zich. Elk jaar neemt de complexiteit toe, waardoor 
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‘Elke mens bereikt vroeg of laat, in één van zijn levens, de top 
van de heilige berg en zal daar de eeuwige vrede vinden die 
verbonden is met zijn oorspronkelijke natuur. Op weg daarnaar 
toe maken we het ons gemakkelijker wanneer wij zoveel 
mogelijk proberen te leven in harmonie met de Grote Natuur, 
die ook wel Tao, God of Allah wordt genoemd.’

Hij haalt een kleed uit zijn schoudertas en spreidt het uit op het 
stugge gras tussen ons in. Daarna pakt hij een buideltje van stof 
en begint te praten. 

‘Ik geef je als afscheidscadeau zeven stenen. Aan elke steen 
wil ik een aanbeveling verbinden die ik je in overweging wil 
geven.’

De granaat staat voor wilskracht

Cheng opent het buideltje door aan het koordje te trekken en 
haalt er een bruinrode steen uit.

‘Allereerst geef ik je deze donkerrode granaat die symbool 
staat voor wilskracht en doorzettingsvermogen. 

Als een mens op de berg in de hogere gebieden, waar de mist 
begint op te trekken, is aanbeland, dat wil zeggen wanneer hij 
langzaam besef krijgt waar het leven om draait, nadert voor 
deze mens het moment om een fundamentele beslissing te 
nemen. Naarmate het inzicht toeneemt zal ook de innerlijk 
behoefte groeien om zijn oorspronkelijke staat te hervinden. De 
beslissing waar ik het hier over heb, houdt in dat deze mens zich 
tegenover zichzelf verbindt om zijn leven vanaf dat moment in 
het teken te stellen van dit allerhoogst bereikbare, en zich alle 
moeite die nodig is zal getroosten om te leven naar de waarheid 
van de Grote Natuur. Er zal onderweg nog veel opruimwerk 
verricht moeten worden om de waarheid in elke situatie op het 
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tussen wat nog werkelijk belangrijk is voor je ontwikkeling, 
en wat voor je groei zijn betekenis heeft verloren, maar waar 
je te zeer aan gehecht bent geraakt om er feitelijk afstand van 
te doen. Durf dit onderscheid helder onder ogen te zien en 
neem van alles wat niet meer wezenlijk voor je is, afscheid 
en trek verder. Na zo’n grondige opruimbeurt kun je weer een 
hele tijd voort. De ontstane ruimte biedt nieuwe kansen voor 
de bestaande dingen, activiteiten en mensen die wezenlijk 
voor je zijn, en voor nieuwe dingen en relaties die zich 
aandienen. Breng je bezittingen zoveel mogelijk terug tot het 
noodzakelijke, dan hoef je niet onnodig veel tijd te besteden 
aan het in stand houden en onderhouden ervan. 

Ontmasker ook je begeerte en hebzucht. Onderzoek grondig 
waar je vergaar- en bezitsdrang vandaan komt, of er misschien 
een leegte opgevuld moet worden. Vraag je af of je de oplossing 
wel op de juiste plek zoekt. 

Zoek voor al je activiteiten ook voldoende tijd, bouw ruimte 
en rust in je leven voor bezinning en niets doen, dus voor 
simpelweg zijn, want daarin zal het mysterie van het leven zich 
verder aan jou openbaren.    

Breng heel je leven op orde. Kijk of er elementen inzitten die 
volstrekt in strijd zijn met een deugdzaam en heilzaam leven 
dat zich dienstbaar opstelt ten opzichte van de Grote Natuur. 
Kijk daarbij ook naar het werk dat je doet, en vraag je af of 
dit werk een gezonde ontwikkeling van het leven dient of juist 
verdeeldheid zaait en schade aan het leven berokkent. Zoek 
naar de intense vreugde die het doen van heilzame dingen 
met zich meebrengt. Bedenk verder dat alles in deze relatieve 
wereld slechts een beperkte geldigheidsduur of houdbaarheid 
heeft, niets is blijvend. 

De aanbeveling om je niet te vereenzelvigen met relatieve 
zaken, betekent niet dat je geen vreugde mag beleven aan 
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het leven zich verder verengt. Ongebreidelde groei is niet 
hetzelfde als gezonde groei. Laten we lering trekken uit 
de natuur. Om de struik weer een gezonde groei-impuls te 
geven, moet hij regelmatig grondig worden teruggesnoeid. 
Snoei ook de complexiteit van jouw leven regelmatig terug, 
waardoor er weer ruimte en lucht ontstaat voor nieuwe 
levensimpulsen. Voor de ene mens is het belangrijk om te 
kijken naar zijn kleerkast die steeds verder uitpuilt, er komt 
steeds meer bij maar er gaat niets af. Een ander wordt verstikt 
omdat hij steeds weer nieuwe sociale relaties aanknoopt en 
geen afscheid kan nemen van relaties waar de levenskracht 
uit verdwenen is. Weer een ander verzamelt allerlei materiële 
prullaria. Deze groei van complexiteit drukt zich ook uit in het 
aangaan van lidmaatschappen van verenigingen, van financiële 
verplichtingen, het afsluiten van verzekeringen, het op je nemen 
van allerlei activiteiten en zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Een groot deel van de tijd van de moderne mens gaat zitten 
in het verder uitbouwen van dit alles en hij houdt nauwelijks 
voldoende tijd over voor het onderhouden ervan. Daardoor rest 
er geen tijd meer voor leven, rust en bezinning. Door zich aan 
dit alles te hechten verwordt het leven tot ‘overleven’. Als je 
niet ingrijpt, komen er, net als bij die struik daar, alleen maar 
vertakkingen bij en neemt de complexiteit van je leven steeds 
maar verder toe. Er komt alleen maar bij en er gaat niets af. 

Als je ook het gevoel hebt dat je steeds achter jezelf aanholt, 
kijk dan eens of jouw leven misschien ook toe is aan een 
grondige snoeibeurt. Kijk eens kritisch waar opgeschoond 
moet worden om het leven weer ruimte en lucht te geven. Gooi 
je kleerkast eens open, neem je sociale relaties eens onder de 
loep, kijk eens kritisch in je agenda naar je activiteiten. Breng 
opnieuw orde in je leven, creëer lucht en maak ruimte voor 
nieuwe groei-impulsen. 

Van alles waar de vitaliteit uit is, moet je afstand doen omwille 
van verdere ontwikkeling. Maak bij het snoeien onderscheid 
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ruimte voor ‘zijn ‘ zonder meer, maar ook voor diepgaand 
zelfonderzoek dat in India ‘vichara’ wordt genoemd. Vanuit 
de stilte kunnen we luisteren naar onze innerlijke stem die 
de universele waarheid vanuit onze diepste bron verkondigt. 
Luisterend vanuit de stilte van onze geest zal ook het gezang 
van een vogel en het geluid van een spar die in de wind 
beweegt, hun essentie openbaren.

Verder behoedt een eenvoudig leven ons om meer te nemen uit 
onze omgeving dan echt nodig is.’

Ik laat deze woorden van Cheng goed op me inwerken. De 
complexiteit van het leven staat me al langere tijd tegen, maar 
aan de andere kant ben ik ook erg gesteld op comfort en de 
dingen en mensen die ik om me heen heb verzameld. Ik heb 
echter ook ontdekt dat veel van mijn tijd en aandacht gaat 
zitten in het verder uitbouwen en onderhouden van dit alles. 
Kortom deze aanbeveling, behorende bij de kiezelsteen, dien 
ik goed in overweging te nemen.  

De bergkristal verwijst naar neutrale opmerkzaamheid

Weer tast Cheng in de buidel en legt naast de twee gladde 
stenen een kristalvormige steen neer. 

‘Deze bergkristal met zijn natuurlijke facetten die in de punt 
samenkomen, staat voor de stap van de verdeeldheid in het 
dagelijks leven naar de eenheid in het ene ware moment. Mijn 
derde aanbeveling luidt als volgt: neem je voor om gedurende 
de dag zo veel mogelijk op te merken wanneer je ‘weg bent’ of 
‘uit het hier en nu bent’. Vat dit niet op als ‘jezelf betrappen’, 
want daar gaat een veroordeling vanuit en dat is niet de 
bedoeling. Merk slechts op wanneer dingen, verwachtingen, 
gedachten of emoties jou in bezit nemen of met jou aan de haal 
gaan. De bergkristal staat ook voor een neutrale en onpartijdige 
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de mooie dingen die deze wereld je te bieden heeft. Alles 
om ons heen is een geschenk van de Grote Natuur die jou op 
vele manieren voedt. Geniet er dus met volle teugen van. Het 
probleem zit namelijk niet in het genieten, maar ontstaat pas 
als jij je eraan vastklampt. Je vereenzelvigen met iets wat niet 
blijvend is, en niets in deze relatieve wereld is blijvend, maakt 
je kwetsbaar voor lijden. Vroeg of laat kan het je namelijk 
worden afgenomen, niet omdat de Grote Natuur je dwars wil 
zitten, maar omdat al het vergankelijke in de zichtbare wereld 
onderworpen is aan de aard van de Grote Natuur.  

Zoek bij dit alles ook naar de eenvoud in jezelf en neem ook 
je ‘geestelijk bezittingen’, in de vorm van je overtuigingen 
en principes die ooit van belang waren in je leven, onder de 
loep. Veel van deze opvattingen en principes hebben niet 
meer de beweeglijkheid van een jonge twijg, maar zijn al 
geruime tijd ver-‘hout’ en kunnen niet meer meebewegen met 
de veranderende omstandigheden. Ze hebben hun betekenis 
verloren en houden jou, en via jou je omgeving, gevangen. 
Durf ook geestelijk op te schonen. Ook dat geeft weer ruimte 
voor nieuw leven en maakt je vrij. 

Kortom, hecht je niet aan materiële zaken, hecht je niet aan 
overtuigingen, hecht je ook niet aan mensen. Elke gehechtheid 
belemmert je om de echte vrijheid te vieren die je geboorterecht 
is. En nogmaals; ‘onthechten’ hoeft niet altijd te betekenen 
‘volledig loslaten’. Ook wanneer je onthecht bent, kun je 
blijven genieten van vervulde relaties en al het andere wat 
het leven jou te bieden heeft. Je bent echter voor je geluk niet 
meer afhankelijk van al deze mensen en zaken, ze houden je 
niet meer gevangen. Je geniet, maar beseft tegelijkertijd dat 
de mensen en de dingen om je heen behoren tot de relatieve 
wereld en dat ze je daarom vroeg of laat weer afgenomen 
kunnen worden.

Creëer ook momenten van stilte in je leven. In stilte is 
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jij je even bewust bent van de volheid van dit moment, dus 
wakker wordt in de vierde staat, maar besef je niet wanneer je 
terugvalt naar de ‘normale’ waaktoestand van de derde staat. 
In de waaktoestand beleef je geen ‘zijn’ zonder meer, er is 
moe-zijn, docent-zijn, geïrriteerd-zijn, rijk-zijn, ziek-zijn, 
enzovoort. Ons bewustzijn heeft zich in deze derde staat 
vereenzelvigd met talloze dingen en toestanden, en de mens 
ervaart hier zijn kleine zelf of zijn persoonlijkheid, dit alles 
wordt het zelf-bewustzijn genoemd.

In de vierde staat echter wordt het ‘zijn’ zonder meer beleefd. 
In dit bewuste-zijn ervaart de mens zijn Ware Zelf, zijn 
oorspronkelijke natuur als innerlijke bron, omdat de mens in 
de vierde staat directe verbinding heeft met het Bewuste ‘Zijn’ 
van de Grote Natuur, de universele bron van het hele bestaan.

Zodra je met je aandacht in het ‘hier en nu’ bent, probeer dan 
het moment vast te houden door je aandacht erop gericht te 
houden. Waak ervoor dat je weer gaat nadenken over de dingen 
die je in de situatie waarneemt of die in je hoofd opkomen, 
want zodra dat gebeurt ben je weer ‘uit het moment’. Als er 
een gedachte opkomt, merk die dan ook op zonder te oordelen, 
benoem de gedachte in je hoofd, bijvoorbeeld met het woord 
‘gedachte’ en laat deze gedachte vervolgens weer wegdrijven 
als een schots in de rivier of oplossen als een wolk in de blauwe 
lucht.’ Weer zwijgt Cheng even. 

Het zal moeilijk zijn om deze aanbeveling op te volgen, denk 
ik bij mezelf. In mijn hoofd is het meestal een gekakel als in 
een kippenhok. Hoe kan ik daar ooit vat op krijgen? Ik maak 
Cheng deelgenoot van mijn bedenking en hij reageert als volgt:
‘Oefenen in opmerkzaamheid kun je de hele dag doen. Als je 
loopt, weet dan dat je loopt. Als je werkt, weet dan dat je werkt. 
Als je spreekt, ben je dan bewust dat je spreekt. Wees je bewust 
van alles zonder er een gedachte of oordeel over te vormen. 
Ervaar ook je lichaam en de verbondenheid van je lichaam met 
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houding. Elke keer als jij je ervan bewust bent dat je gedachten 
of emoties bezit van je nemen, keer dan weer terug naar het 
‘neutraal en woordeloos getuige zijn’ in de concrete situatie 
waarin je verkeert. 

De Boeddha heeft dit als volgt onder woorden gebracht:

Loop niet achter het verleden aan,
Verlies je niet in de toekomst.
Het verleden is voorbij,
De toekomst nog niet aangebroken. 
De beoefenaar slaat het leven zoals het is, in het hier en nu 
zorgvuldig gade 
en blijft zo evenwichtig en vrij. 

Kijk om je heen en wees je bewust van de volheid van het ene 
moment, dus word steeds weer wakker in de zogenaamde vierde 
staat, de toestand waar bewust-zijn in dit moment regeert. Als 
je aandacht toch op iets specifieks in de situatie blijft rusten, 
benoem het dan slechts met één woord, bijvoorbeeld ‘boom’ of 
‘auto’ of ‘gedachte’ en laat het vervolgens weer los. Vertoef zo 
veel mogelijk woordeloos in dit ene moment.

Als je daarin nog niet getraind bent, zullen die echte wakkere 
momenten soms met tussenpozen van uren of zelfs dagen 
plaatsvinden. Ze zullen in het begin ook slechts enkele seconden 
duren, omdat er zich al weer iets anders in je omgeving of in 
je hoofd heeft aangediend dat je afleidt en je uit het ‘hier en 
nu’ haalt. Op dat moment zak je, zonder dat je het zelf beseft, 
weer terug in de ‘gewone’ waaktoestand van de derde staat, 
waarin het denken domineert. Deze overgang van de vierde 
naar de derde staat lijkt veel op de overgang van waken naar 
slapen, dus het terugvallen van de derde naar de tweede staat. 
Een trede naar een hoger besef merk je altijd bewust op, maar 
een trede terug, net als bij het in slaap vallen, maak je nooit 
bewust mee. Op overeenkomstige wijze merk je wel wanneer 
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‘Ik zal deze cirkelgang aan de hand van een voorbeeld 
illustreren. Stel je voor dat ik je hier een video-opname zonder 
geluid laat zien waarop jouw echtgenote is te zien met een voor 
jou onbekende, maar aantrekkelijke man. Ze praten en lachen 
met elkaar en de gezichten van deze twee mensen raken elkaar 
bijna. De waarneming van dat beeld brengt het hele circus in 
je hoofd op gang. Je denkt: ‘Er moet sprake zijn van intimiteit, 
anders zouden ze niet zo dicht bij elkaar staan en zoveel plezier 
met elkaar hebben, we hadden elkaar toch trouw beloofd?’ Je 
overtuigingen over je echtgenoot en over jouw verhouding 
tot haar worden door deze beelden innerlijk ter discussie 
gesteld. Je voelt je onrustig en onzeker worden, omdat je vaste 
verwachting om samen oud te worden wellicht niet meer zo 
vanzelfsprekend is. Je voelt je boos omdat ze jouw principe 
over huwelijkse trouw lijkt te hebben geschonden. Je ego is 
geraakt en je voelt jaloezie omdat jouw overtuiging dat jij de 
enige ware voor haar bent, niet meer zo zeker is. Met deze 
gevoelens zul je naar huis terugkeren. 

Er zal een spanning tussen jullie zijn zodra jullie elkaar zien. 
Een spanning, die het geluk van elkaar weer na lange tijd 
terug te zien, zal overschaduwen. Je zult tegen haar zeggen 
wat je hebt gezien op de video en haar op een geïrriteerde 
toon om een verklaring vragen, waardoor ook bij haar emoties 
worden opgeroepen. Zij zal zich wellicht aangevallen voelen 
of miskend, omdat jij met jouw vraag om een verklaring haar 
opvatting over ‘hij hoort me te vertrouwen’ niet waarmaakt. 
Nadat de spanning wat is weggeëbd, legt ze uit dat de scène 
zich tussen haar en een collega afspeelde, terwijl er een 
vliegtuig overvloog en ze elkaar daardoor bijna niet meer 
konden verstaan. Je slaakt een zucht van verlichting. 

De dingen zijn lang niet altijd wat ze lijken. In dit verhaal 
zitten allerlei onzuiverheden in het cyclische proces van het 
handelen. Door ons ego en de vaste principes en denkbeelden 
waarmee we ons hebben geïdentificeerd, kunnen we niet 
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de aarde en via de aarde met de Grote Natuur waarvan je een 
onlosmakelijk onderdeel bent.

Opnieuw gaat de hand van Cheng in de buidel en hij legt drie 
stenen tegelijk voor me neer. Een oranjerode, een groene en 
een lichtblauw-gevlekte. 

‘Deze drie stenen horen min of meer bij elkaar. Ze hebben alle 
drie betrekking op het brengen van bewustzijn in ‘de cirkel van 
je denken en handelen’.

Dit vraagt om enige uitleg. Onder ‘de cirkel van je denken en 
handelen’ versta ik het cyclische proces waarin de volgende 
stappen zijn te onderscheiden. Aan al ons handelen ligt als 
eerste stap de waarneming via onze zintuigen ten grondslag, 
waardoor we de wereld als het ware naar binnen halen als 
een soort inademing. Het waarnemen wordt gevolgd door 
bezinning over hetgeen werd waargenomen. Dat wil zeggen 
dat de waarneming wordt geconfronteerd met onze eerdere 
ervaringen en met de vastgezette denkbeelden die we op 
basis daarvan, als herinneringsbeelden in ons hoofd hebben 
gevormd. Vaak worden bij de confrontatie tussen waarneming 
en herinnering ook emoties opgeroepen die verband houden 
met die eerdere ervaringen. Er vormen zich vervolgens weer 
nieuwe gedachten, overtuigingen en inzichten die op hun beurt 
weer nieuwe emoties met zich meebrengen. Deze ideeën, 
gedachten en emoties worden via het spreken weer naar buiten 
gebracht of komen tot uitdrukking in ons handelen. Vervolgens 
kan dit spreken en handelen weer worden waargenomen, 
waarmee een nieuwe cirkelgang wordt ingezet. Dit cyclische 
proces is de oervorm die ten grondslag ligt aan alles wat we de 
hele dag denken en doen.’ 

Het klinkt logisch, denk ik bij mezelf, maar ik overzie het nog 
niet helemaal. Cheng ziet waarschijnlijk mijn twijfel. 
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•  ‘innerlijk verwerken’ - overdenken en voelen 
•  ‘geestelijke uitademing’ - spreken en doen  

Voor een leven overeenkomstig de Waarheid is het nodig dat 
deze stappen bij alles wat we denken en doen, op een zo wakker 
mogelijke manier worden gezet. Dat is wat ik bedoel met: 
bewustzijn brengen in de cirkel van je denken en handelen.’  

‘Dit klink nog steeds een beetje vaag, kunt u mij nog wat  
duidelijker maken wat dat voor elk van de drie stappen concreet 
betekent?’

‘Ik zal bij elke stap in het proces toelichten hoe deze kan 
worden verlicht met bewustzijn.

De agaat zuivert de waarneming

Allereerst geef ik je deze oranjerode agaat die verbonden is 
met mijn vierde aanbeveling die neerkomt op een aansporing 
om afstand te nemen, en zo je waarneming te zuiveren. Deze 
steen zal je helpen bij het helder waarnemen vanuit je hart dat 
ook wel ‘schouwen’ wordt genoemd.

We zijn eerder tot de conclusie gekomen dat onze ervaringen 
in het leven voortkomen uit de wijze waarop wij het leven 
waarnemen. Alles draait dus op de eerste plaats om de 
waarneming.

Een boom is niet alleen zijn fysieke vorm, want zonder zijn 
aard of essentie is de boom geen boom. Vanuit een open 
bewustzijn kun je zowel het lichaam als de ziel van de boom 
ervaren en daarmee overstijg je beide. 

Dit geldt ook voor de Grote Natuur die alles omvat. Een boom, 
een mens, een insect, maken deel uit van het lichaam van de 
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meer zien ‘wat is’, maar zien we wat we ‘denken dat is’. 
Vervolgens worden allerlei emoties opgeroepen omdat de 
concreet waargenomen werkelijkheid afwijkt van de abstracte 
denkbeelden en principes die we eerst zelf in ons hoofd als 
waar hebben aangemerkt. Door denkbeelden tot waarheid te 
verheffen, doen we de waarheid omtrent het leven geweld 
aan, hetgeen onvermijdelijk lijden met zich meebrengt. Want 
niet de denkbeelden, maar de concrete feiten zijn waar. Door 
allerlei fantasieën en principes in je hoofd ben je een heerlijk 
weerzien misgelopen. 

En zelfs als je echtgenote bekent een andere aantrekkelijke man 
te hebben ontmoet en zegt met hem haar leven verder te willen 
delen, dan nog is dat ‘zoals het is’ en is het niet heilzaam om 
daarop vervolgens weer veel denkbeelden en principes los te 
laten over hoe het ‘had moeten zijn’. Je handelt overeenkomstig 
de Grote Natuur wanneer jij je in zo’n situatie afvraagt: Wat 
staat mij te doen in deze situatie, vanuit een helder zien van alle 
feiten en omstandigheden?  En je moet je daarbij ook realiseren  
dat jouw eigen gevoelens en wensen ook feiten zijn. Op deze 
manier zijn niet jouw emoties of denkbeelden over ‘hoe het 
had moeten zijn’ het uitgangspunt van je handelen, maar de 
volheid van de gehele situatie ‘precies zoals die is’.   

Bewustzijn in je cirkel van je denken en handelen brengen, 
betekent dat je slechts waarneemt ‘wat is’, daarover vervolgens 
zuiver nadenkt en voelt, en tot slot spreekt en handelt 
overeenkomstig die waarheid. De dingen die je zegt en doet 
komen dan niet meer voort uit vastgeroeste overtuigingen of 
vanuit een gekrenkt ego dat geen realiteitswaarde heeft, maar 
ook slechts uit denkbeelden bestaat over wie jij denkt dat je 
bent. Dus bij alles wat met onze verhouding tot onze innerlijke 
wereld en met de mensen en de wereld om ons heen te maken 
heeft, werkt dit proces van: 

•  ‘geestelijke  inademing’ - waarnemen en ervaren 
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waarneming van de verlichte mens (dus van onderscheid 
naar eenheid) nog duidelijker te maken, geef ik de volgende 
metafoor.

Stel je eens een oceaan voor waar geen einde aan komt. In deze 
watermassa drijven oneindig veel kleine en grote ijsblokken. 
De verstandige mens wordt geleid door zijn denkvermogen en 
zal daardoor altijd eerst de ogenschijnlijk op zichzelf staande 
vormen zien. Zijn blik zal primair vallen op de stukken ijs die in 
het water drijven. De wijze mens echter is gericht op de levende 
eenheid van alles en ziet in deze metafoor overal slechts water. 
Uiteraard ziet hij daarbinnen ook de ijsblokken, maar ook deze 
ziet hij primair als water in water, dat zich slechts plaatselijk 
en tijdelijk heeft verdicht. De wijze mens ziet zelfs zichzelf 
niet los van de oceaan, maar ervaart ook zichzelf als een 
verdicht stukje water binnen de oceaan, en daarmee valt voor 
hem subject en object samen. Het universum bestaat slechts uit 
stromende energie die zich hier en daar wat heeft verdicht en 
daardoor wat trager stroomt, waardoor bij de verstandige mens 
de illusie wordt gewekt dat het om op zichzelf staande dingen 
gaat. 

Dus de verstandige mens, die nog in het duister tast omtrent 
het wezen der werkelijkheid, en de verlichte mens kijken 
beiden naar hetzelfde, maar hun waarneming is fundamenteel 
verschillend.’

‘Ik wil hier graag op reageren om te kijken of ik u nu goed 
begrijp,’ zeg ik tegen Cheng. 

‘Binnen mijn opleiding heb ik vroeger waarnemingsspelletjes 
gedaan, waarin ook een verschuiving van waarneming was 
ingebouwd. Er was bijvoorbeeld een tekening van een oude 
vrouw met een grote pluim op haar hoed, waar ik van mijn 
docent goed naar moest kijken. In hetzelfde plaatje zou volgens 
hem tegelijkertijd nog een ander beeld te zien zijn. Het duurde 
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Grote Natuur en worden bezield door de geest van de Grote 
Natuur. Als je de Grote Natuur wilt leren kennen, onderzoek 
dan de kleine natuur, want in het kleine weerspiegelt zich 
het grote, of, zoals ik eerder heb gezegd, in een dauwdruppel 
weerspiegelt zich de hele kosmos. Elk onderzoek begint 
met zuiver waarnemen. Met deze oranjerode agaat wil ik 
je aansporen tot het zuiveren van je waarnemen zodat je tot 
kennis zult komen omtrent de complexe werking van de Grote 
Natuur.

Zoals ik tijdens onze reis al vele malen eerder heb opgemerkt, is 
de mens gewend de wereld primair te beschouwen als statisch, 
bestaande uit vaste verschijningsvormen. Op z’n best ziet de 
mens enige samenhang tussen deze schijnbaar op zichzelf 
staande dingen. We zien bijvoorbeeld een mens werken in een 
rijstveld en een vogel in een boom. We zien de relatie tussen 
de mens en het rijstveld en tussen de vogel en de boom, maar 
toch nemen we al deze dingen waar als losse vormen, die 
ogenschijnlijk onafhankelijk van elkaar bestaan.

Tijdens ons gesprek op de Chinese Muur hebben we echter 
gezien dat vanuit het woordeloos gewaarzijn van de wereld, 
het diepere wezen der werkelijkheid ervaren wordt als een 
dynamische eenheid.

Je ervaart de Grote Natuur in zijn essentie wanneer je deze ziet 
als een allesomvattend energieveld, als een kluwen van altijd 
in beweging zijnde en in elkaar grijpende processen. 

De wijze mens neemt de situatie als één levend geheel waar, 
waar de rijstplanter, het rijstveld, de vogel en de boom, maar 
ook hijzelf als waarnemer een onderdeel van vormen. Zijn 
handelen is op deze totale waarneming gebaseerd en heeft 
daarom heling van het leven tot gevolg.

Om dit verschijnsel van de fundamenteel verschoven 
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Ik heb je al eerder gewezen op het feit dat de wereld waarin wij 
leven steeds complexer wordt. De laatste vijftig jaar is in feite 
sprake van een explosieve groei van de complexiteit.’

‘Dat klopt’ merk ik op. ‘Laatst hoorde ik dat vijftig jaar 
geleden in een huis van een Amerikaans gezin tweehonderd 
objecten konden worden geteld. Op dit moment zijn er in een 
huis van een gemiddeld gezin meer dan vijftienduizend dingen 
te onderscheiden.’  

‘Inderdaad, denk daarbij aan het aantal vertakkingen van een 
grote volwassen boom die elk seizoen in veelvoud toeneemt. 
Deze groei van de complexiteit komt ook tot uitdrukking in 
concrete situaties. Als je zo’n complexe concrete situatie zuiver 
wilt waarnemen, bedenk dan dat je hart de subtiele nuances in 
die levende situatie beter kan aanvoelen dan dat je verstand ze 
kan begrijpen.  

Om tot kennis te komen van een situatie moet je verstand deze 
helemaal gaan analyseren en dat kost tijd. Je hart is echter in 
staat de essentie in zeer complexe situaties direct aan te voelen.

Zuiver waarnemen komt erop neer dat je in elke situatie alle 
feiten in hun onderlinge samenhang, als de kleuren op een 
schilderspalet, zonder enige voorkeur of afkeuring, onder ogen 
kunt zien. Zie alle feiten ‘precies zoals ze zijn’, ook als je voor 
sommige daarvan het liefst je ogen zou willen sluiten. Hecht 
daarbij ook geen waarde aan lof of afkeuring van anderen. 
Zoek uit wat waar en onwaar is en geef dat simpelweg toe. 
Durf je eigen eenzijdigheden en beperkingen in concrete 
situaties onder ogen te zien. Zie de gevoelens en emoties die in 
een concrete situatie zowel in jezelf als bij anderen meespelen, 
ook als een feit, moffel ook deze niet weg.

Speur in jezelf naar de mentale mechanismen die je er steeds 
van willen weerhouden te zien ‘wat is’. Doorzie dat je 

- 229 -

enige tijd, maar plotseling zag ik in dezelfde tekening ook de 
gestalte van een mooie jonge vrouw. Toen ik dat beeld eenmaal 
had gezien, kon ik dat niet meer ‘niet-zien’. Ook kon ik nu 
mijn waarneming  door het verschuiven van mijn aandacht, 
switchen van het ene plaatje naar het andere plaatje. Zo stel 
ik me voor dat de verlichte mens zijn waarneming bewust kan 
switchen vanuit de wereld van de levende eenheid naar de 
wereld van de vaste objecten en weer terug, vanuit het absolute 
naar het relatieve en weer terug, van de natuurlijke aard naar de 
uiterlijke vorm en weer terug. Zie ik dat juist?’

‘Dat is een mooi voorbeeld om enigszins te begrijpen hoe de 
wijze mens de wereld als levende totaliteit waarneemt. Zal ik 
hier nog wat dieper op ingaan?’ 

‘Heel graag,’ antwoord ik hem.

‘De verstandige mens neemt gewoonlijk mensen of situaties 
waar, met reeds allerlei opvattingen in zijn hoofd over hoe 
het volgens hem is of hoe het ‘hoort te zijn’. Dan is er dus 
geen sprake meer van een onbevangen en open waarneming 
en kan deze mens de situatie ook niet meer in zijn puurheid 
zien ‘zoals deze is’. Door het waarnemen vanuit begrippen 
en denkbeelden verbreken we de natuurlijke en dynamische 
eenheid van de situatie. 

Neem waar zonder te oordelen, dus zonder tussenkomst van 
het denken. Neem situaties in je op en laat ze hun verhaal 
vertellen, in plaats van dat jij je er jouw mening over vormt of 
er een oordeel over uitspreekt. Want in dat laatste geval zie je 
slechts je eigen verhaal weerspiegeld in de situatie. Hoe meer 
wij in staat zijn om de wereld zonder vooringenomenheid of 
oordeel tegemoet te treden, dus hoe meer we onszelf trainen 
in het ‘woordeloos gadeslaan’, hoe meer we de volheid van 
situaties en mensen kunnen ervaren en hoe meer de waarheid 
in concrete situaties zich aan ons zal openbaren. 
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en intense vrede maakte zich van me meester. Ik tuimelde in 
het heelal en er bestond geen onder of boven meer. Ik maakte 
dit alles bewust mee, maar er was geen sprake van denken, 
slechts van ongericht ervaren. Ik wenste dat er geen einde aan 
zou komen. Ik besefte tegelijkertijd dat, zodra ik mijn aandacht 
weer zou richten op een gedachte of een ding in de omgeving, 
dit me uit die verrukkelijke tuimeling zou halen. Plotseling 
gebeurde waarvoor ik vreesde, mijn denken werd weer actief 
en zette me in één klap weer in de mij bekende wereld. Ik 
moest bijkomen van de intensiteit van deze ervaring en voelde 
me verward. 

Waarschijnlijk had Cheng opgemerkt dat een vloedgolf 
van extase me had meegenomen in zijn wervelingen en me 
vervolgens weer op de oever had gesmakt. Hij pakte mijn 
beide handen vast, liet ze liefdevol rusten in zijn handen en 
ik voelde een weldadige warmte in me stromen. Hij zei niets 
maar glimlachte slechts.   

De schemering is ingezet en om ons heen geven de vogels 
uitdrukking aan een uitbundig verlangen om de schoonheid 
van hun zang te delen met wie het maar horen wil.

De jade zuivert het begrijpen en voelen

Cheng pakt de vijfde steen op en legt deze in mijn hand. 
‘Deze groene jade verbind ik aan mijn aanbeveling om je 
aandacht te richten op het zuiveren van je denken en voelen. 
Innerlijke zuivering richt zich op de ontmaskering van de 
vertekenende werking van denkbeelden en emoties. Deze 
vertroebelen onze waarneming en besmeuren ons spreken 
en handelen. Denkbeelden en emoties vormen versluierende 
sintels op de zuivere diamant van ons hogere Zelf en 
belemmeren een juist handelen overeenkomstig de goddelijke 
wil van de Grote Natuur.
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gehechtheid aan overtuigingen, macht, eer, materiële zaken en 
mensen, een zuivere waarneming in de weg staan.

Door het blijvend in praktijk brengen van deze aanbeveling, 
wordt je waarneming steeds dieper gezuiverd, totdat het als 
een projectiescherm is dat slechts laat zien wat erop wordt 
geprojecteerd en zelf onaangeroerd blijft. Op dat moment valt 
je bewuste-zijn samen met de waarneming, en ervaar je de ene 
Waarheid precies zoals deze is.

De fundamentele eenheid van het bestaan ligt het meest aan 
de oppervlakte in de natuur. Het verdient daarom aanbeveling 
om regelmatig in de natuur te vertoeven en daar de subtiele 
eenheid te ervaren die een uitdrukking is van de dynamische 
eenheid binnen de Grote Natuur. 

Neem alle veranderingen waar, 
Neem de wisselingen waar van dag en nacht, van zomer en 
winter, van de uitademing en de inademing, 
Neem de invloed van de jaargetijden waar,
Neem de invloed van de uren van de dag waar,
Neem de stemmingen van de mens waar.
Vraag aan dit alles wat het jou te zeggen heeft, en de Goddelijke 
Waarheid van de Grote Natuur zal zich aan je openbaren.

Laten we enige ogenblikken stil zijn en slechts woordeloos 
getuige zijn van de levende eenheid van alles hier om ons heen, 
inclusief onszelf.’ 

Op dit moment, in deze uitbundige natuurlijke omgeving, waar 
ik samen ben met mijn inmiddels meest dierbare vriend en 
meester, komt mijn denken tot stilstand en geef ik me over aan 
de beweging van het grote geheel.

Het heeft waarschijnlijk slechts enkele ogenblikken geduurd, 
maar het leek op een eeuwigheid. Een gevoel van verrukking 
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jezelf op verlangens, want ook daaruit spreekt dat je de dingen 
niet aanvaardt ‘zoals ze zijn’. Merk ook de verwachtingen op 
die anderen hebben naar jou toe. Respecteer de ander in zijn 
anders zijn, maar waak ervoor je door hen blind te laten leiden.
In deze verdeelde wereld is op veel gebieden de oereenheid 
van de oorspronkelijke wereld verbroken en de Ene levende 
waarheid omtrent het bestaan onzichtbaar geworden. Dat is de 
oorzaak van de vele spanningen in de wereld en tussen mensen 
en groeperingen onderling, en dat zorgt ervoor dat op elk 
moment weer een nieuw latent conflict kan oplaaien.

De goddelijke kracht in de Grote Natuur die de Grote Liefde 
heet, streeft naar herstel van de eenheid en harmonie in alles. 
Ieder individu kan door mededogen met elke levensvorm zijn 
bijdrage leveren aan dit goddelijke proces. Het leveren van de 
juiste bijdrage in een bepaalde situatie vereist echter inzicht in 
de diepere werking van het bestaan. Als je de waarheid omtrent 
het bestaan wilt vinden, moet jij je hart en je verstand zuiveren.
In onze gesprekken hebben we het vele malen gehad over de 
werking van het denken en over de gevaren die een niet bewust 
denken en ongestuurd gevoelsleven met zich meebrengen. 

Het denken is een handig instrument om ons dagelijks leven 
te ordenen, maar is absoluut ontoereikend om het levende 
bestaan, met al haar subtiele nuances, te begrijpen. 

Alleen een heldere geest die niet wordt vertroebeld door 
willekeurige gedachten en emoties kan het wezen der dingen 
zien. Begrijp het leven van de boom, zijn wezen of essentie, 
met je hart in plaats van de boom te analyseren door slechts 
te kijken naar zijn takken, zijn blad of vrucht. Ervaar de boom 
die zijn missie binnen de Grote Natuur waarmaakt door boom 
te zijn. Leef je in in het dieperliggende proces dat de boom 
het leven geeft en hij zal zijn wezen aan je openbaren. Als 
je het levende proces van de boom met je denken analyseert 
in onderdelen, zal dat nooit leiden tot een diep inzicht in de 
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We leven nu eenmaal in een wereld die wordt beheerst door 
het denken, en die daardoor onvermijdelijk een verdeelde 
en dus relatieve wereld is geworden waarin de tienduizend 
werkelijkheden heersen. Het denken is gebaseerd op 
vergelijken en al doende wordt onderscheid aangebracht waar 
in diepste wezen slechts eenheid bestaat. 

Seng-T’san, een Chinese wijze, heeft dat mooi onder woorden 
gebracht in de volgende zinnen: 

De dingen waarvan je houdt plaatsen tegenover de dingen 
waarvan je niet houdt, dat is de ziekte van de geest.

En hij gaat als volgt verder:

Tao of De Grote Weg is niet moeilijk voor hen die geen 
voorkeuren hebben. Wanneer sympathie en antipathie beide 
afwezig zijn, wordt alles duidelijk en onverbloemd.
Maak het kleinste onderscheid evenwel en hemel en aarde 
wijken onmetelijk ver uiteen.

Met het maken van elk onderscheid wordt de kiem gelegd van 
een conflict, innerlijk of uiterlijk, en dus van pijn en verdriet. 
Onderscheid ik mij als Chinees, als boeddhist, of als man, 
dan trek ik daarmee een grens tussen mij en de mensen die 
dat niet zijn. Elke grens die we in ons denken trekken bepaalt 
ons zelfbewustzijn, dus het bewustzijn van wie we menen te 
zijn en draagt daardoor een latent conflict in zich. We kunnen 
situaties en mensen niet meer simpelweg zien ‘zoals ze zijn’, 
maar we nemen ze waar ‘zoals we denken dat ze zijn’ of hoe 
ze volgens ons ‘zouden moeten zijn’. We reduceren levende 
situaties en mensen tot dode denkbeelden en doen daarmee 
de waarheid groot geweld aan. Ontmasker je denkbeelden 
en verbind je weer met de mens en de situatie ‘zoals die is’. 
Betrap jezelf op verwachtingen, want dat zijn denkbeelden 
waarmee jij jouw wil oplegt aan een situatie of mens. Betrap 
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‘Er is een manier waarop de essentie van een levende situatie 
kan worden begrepen, zonder het vormen van een denkbeeld.

Wees opmerkzaam wanneer jouw waarneming in een concrete 
situatie in je binnenwereld een gedachte, een emotie of een 
lichamelijke gewaarwording oproept. Wanneer jij je daarvan 
bewust bent, kijk daar dan naar en benoem het in stilte met 
bijvoorbeeld het woord ‘gedachte’ of ‘pijn’ of ‘jaloezie’. Laat 
deze gedachte of emotie vervolgens los en ga weer terug 
naar de concrete situatie waarin jij je bevindt en wees slechts 
‘woordeloos getuige’ van wat zich daar afspeelt. Vraag je 
in stilte af wat de situatie aan jou wil openbaren. In het kort 
komt het er op neer dat jij je geen dood denkbeeld vormt over 
levende situaties en mensen, maar dat jij deze situatie of mens 
in de waarneming zelf zijn verhaal laat vertellen. Neem daar de 
tijd voor, het verkrijgen van inzicht is niet te forceren. Leef met 
vragen, zonder daar direct een antwoord op te willen hebben. 
Het werkelijke antwoord zal de Grote Natuur je aanreiken 
wanneer de tijd daar rijp voor is.

Gebruik je gezuiverde inzicht om het lijden in de wereld te 
doorgronden. Ontmasker al je vaste overtuigingen, normen en 
principes en laat ze vervolgens los. Wanneer je alles luchtig 
opneemt, kun je meebewegen met het leven dat stroomt, en 
vanuit die ontspanning zal het leven zijn geheim stukje voor 
stukje prijsgeven.

Voor het zuiveren van de geest is het ook heilzaam om heilige 
teksten te lezen die geschreven zijn door mensen die een hoge 
staat van verlichting hebben bereikt. Deze teksten, bijvoorbeeld 
in de vorm van een vers, een soetra, een gedicht of een 
parabel, kunnen ons helpen om de waarheid, die diep in onze 
bron verscholen ligt, te her-‘ont’-dekken. Het zal inmiddels 
duidelijk zijn dat de woorden als zodanig niet in staat zijn de 
diepere boodschap omtrent het bestaan te openbaren. Echter 
de geschreven wijsheid zal resoneren met de wijsheid in onze 
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essentie van de boom. Wat voor de boom geldt, gaat op voor elk 
levend wezen en elke levende situatie en uiteindelijk natuurlijk 
ook voor de Grote Natuur als grootste geheel. Begrijp met je 
hart, niet met je hoofd.

Vrees niet het denken te gebruiken, maar waak er slechts voor 
dat het denken onnodige resten achterlaat in je geest, in de vorm 
van vaste overtuigingen, principes, normen en verwachtingen. 
Deze resten moeten gezien worden als vervuiling van de 
geest. Een vervuilde geest vertroebelt de waarneming, een 
vertroebelde waarneming brengt onjuiste conclusies voort en 
onjuiste conclusies zijn de oorzaak van onjuist spreken en 
handelen, en onjuist spreken en handelen heeft onvermijdelijk 
nieuw lijden tot gevolg.

Gewoonlijk vormen we ons bij het waarnemen met ons verstand 
een mening over een situatie. Het verstand maakt hierbij 
gebruik van herinneringen en begrippen uit eerdere ervaringen. 
Op deze manier denken we de situatie te begrijpen, maar we 
hebben ons er slechts een denkbeeld van gevormd, gebruik 
makend van oud materiaal. Door een situatie met ons hoofd 
te benaderen vervreemden we ons van de werkelijke situatie 
‘zoals deze is’. We gieten de levende situatie dan slechts in een 
herkenbaar vat. Door de situatie op die manier als het ware te 
bevriezen, is het onmogelijk om een levend inzicht te krijgen 
in de essentie die zich in de situatie uitdrukt.’

Cheng zwijgt en kijkt me aan om te zien of ik hem nog kan 
volgen. Ik begrijp waar hij het over heeft, maar wil hem toch 
mijn twijfel voorleggen.

‘Alles wat u mij tot nu toe heeft uiteengezet over helder 
waarnemen, gevolgd door zuiver denken enzovoort, kan ik met 
mijn verstand begrijpen. Het lijkt me echter zo moeilijk om dat 
in de praktijk te brengen. Kunt u mij aanwijzingen geven hoe 
ik dat moet doen?’
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de goddelijke wil of intentie van de Grote Natuur heb genoemd. 
Inzicht in hoe het leven werkt, is daarbij noodzakelijk.

Problemen, conflicten, spanningen in het menselijk leven, zijn 
zonder enige uitzondering terug te herleiden naar het over het 
hoofd zien van, of niet willen luisteren naar, de fundamentele 
eenheid van het bestaan. De oplossing van problemen en 
conflicten moet dan ook gezocht worden in het hervinden van 
de levende eenheid achter de tienduizend dode dingen. Slechts 
het licht van het bewustzijn kan ons de Weg tonen.

Door ons in te leven in de volheid van pijnlijke situaties en 
deze met ons heldere bewustzijn te doorgronden, leren we 
de werking onder de oppervlakte van de situatie kennen en 
kunnen we ons spreken en handelen daarop afstemmen.

Dus niet het eigenbelang, maar het inzicht omtrent de 
natuurlijke loop der dingen die voorbij het denken ligt, vormt 
het uitgangspunt van vruchtbaar handelen.

Ik zal eerst iets zeggen over het zuiveren van je spreken. 
Daarbij gaat het niet slechts om het vermijden van leugens, 
roddels en grootspraak. Wetende dat woorden een grote kracht 
kunnen hebben en zowel groot geluk kunnen brengen als diep 
lijden kunnen veroorzaken, is het van belang dat de woorden 
die je spreekt vriendelijk en liefdevol zijn, en vertrouwen en 
hoop opwekken.

Aan zuiver spreken ligt intens en oplettend luisteren ten 
grondslag. Als het om levende kwesties gaat, verlaat je dan 
niet op verstandelijke kennis. Redetwist niet over standpunten, 
onthecht je van opvattingen, principes en te bereiken resultaten. 
Luister alleen maar naar de stem van de Grote Natuur, luister 
met een open hart naar wat spreekt uit ‘dat wat is’.

In de Lotus soetra wordt ons aanbevolen om met de ogen en 
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eigen diepste kern en zal door het hart als waarheid worden 
herkend.’

Ik kijk om me heen en zie dat de duisternis bijna gevallen is. 
Van de bergen die de achtergrond van het meer vormen zijn 
nog slechts de contouren zichtbaar. De wind is gaan liggen en 
de krekels strooien hun snerpend geluid over het spiegelgladde 
wateroppervlak.

De larimar zuivert het spreken en handelen

‘Deze steen is voor dit moment de laatste,’ zegt Cheng en 
schuift me een lichtblauw gevlekte steen toe. ‘Aan deze larimar 
wil ik mijn aanbeveling verbinden die betrekking heeft op het 
zuiveren van het spreken en handelen.

Bij het waarnemen, de eerste stap in de cirkel van het handelen, 
ging het om het zien van de waarheid. Bij de tweede stap van 
het denken, staat het verkrijgen van kennis omtrent de waarheid 
centraal. In deze derde stap zal het gaan om het spreken over, 
en handelen vanuit de waarheid.

Handelen in harmonie met de Grote Natuur zal je succes en 
vrede brengen. Handel je tegen de stroom van de Weg in, 
dan is dat tot mislukking en lijden gedoemd. Zuiver spreken 
is op zuiver denken gebaseerd. Zolang ons denken gericht is 
op het maken van onderscheid, zal ons spreken en handelen 
verdeeldheid veroorzaken. Wanneer we echter het vermogen 
ontwikkelen om de volheid en essentie van situaties en van 
mensen tot ons hart te laten doordringen, zal het spreken en 
handelen dat daaruit voortvloeit, een helende uitwerking op het 
leven hebben.

Het is dus van belang dat we leven overeenkomstig de 
onzichtbare onderstroom van het leven, die ik eerder ook wel 



toegewijd is aan de Geest van de Grote Natuur, leeft in 
liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, welwillendheid en 
gelijkmoedigheid. Dit geldt zeker ook tegenover de levende 
wezens die nog niet zijn ontwaakt en dus uit onwetendheid 
zondigen tegenover de bedoelingen van de Grote Natuur. 

Laat je niet van de wijs brengen. Oefen gelijkmoedigheid, 
maar bedenk wel dat gelijkmoedigheid niet hetzelfde is als 
onverschilligheid.

Houd van iedereen in dezelfde mate. Besef dat elk mens zich 
ergens op de heilige berg bevindt en onbewust of bewust op 
zoek is naar de top waar het eeuwige geluk op hem wacht. De 
een is slechts wat verder gevorderd dan de ander. We houden 
toch ook niet minder van jonge kinderen omdat ze nog niet 
zover zijn gevorderd op het pad van het leven als wijzelf? Zoals 
we juist de jongsten onder ons met de meeste zorg omringen, 
zouden we ook meer mededogen moeten hebben met de mens 
die in de onderste regionen van de heilige berg nog dolende 
is, en door zijn onwetendheid grote fouten maakt en daardoor 
verdriet zaait.’   

‘Ik heb hierover een vraag,’ merk ik naar Cheng op. ‘Zoals u 
bekend is, ben ik docent en ik voel het als mijn taak om mijn 
studenten de waarheid te vertellen. Als hun werk niet voldoet 
moet ik hen dat zeggen. Ik realiseer me dat ik ze daarmee 
een negatieve boodschap breng, terwijl ze zich in de meeste 
gevallen toch erg hebben ingezet voor het bereikte resultaat. 
Ik ben me bij het brengen van deze boodschap bewust dat ik 
mogelijk hun zelfvertrouwen kan beschadigen, maar ik zou 
niet weten hoe ik het anders moet doen.’ 

‘Je moet wel de waarheid spreken, maar deze moet zo worden 
gebracht dat anderen haar ook kunnen aanvaarden. Probeer 
daarom, voordat je gaat spreken, de persoon tegenover je 
allereerst zoveel mogelijk te begrijpen. Wanneer je de moeite 
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oren van mededogen te kijken en te luisteren. Bij zogenaamd 
mededogend luisteren verplaatst de luisteraar zich geheel in 
de ander. Mededogend luisteren is luisteren zonder oordeel en 
zonder vooropgezet doel en zal daarom een helende uitwerking 
hebben. Wanneer iemand met deze intensiteit en houding naar 
ons luistert, ervaren we een liefdevolle betrokkenheid en zullen 
onze problemen merkbaar worden verlicht. 

Uitwisseling en communicatie is van onschatbaar belang 
bij het gezond functioneren van een levend organisme. De 
universele Liefde is de verbindende kracht die in de Grote 
Natuur de eenheid en samenhang in het Geheel standhoudt. 
En deze onpersoonlijke Liefde kunnen we, zowel verbaal als 
non-verbaal, tot uitdrukking brengen in onze communicatie. 
Wanneer de communicatie verbroken wordt, valt de eenheid 
volledig uiteen waardoor onvermijdelijk een groot lijden 
ontstaat. Er zijn vele relaties en gezinnen uiteengevallen omdat 
wij het vermogen tot mededogend luisteren zijn kwijtgeraakt 
en het kalm en liefdevol spreken zijn verleerd. 

Wanneer je communiceert met veroordeling en afkeer dan 
creëer je verdeeldheid en daarmee maak je de fundamentele 
heelheid van het leven kapot. Dit heeft onvermijdelijk verdriet 
en pijn tot gevolg. Zen-meester Dogen zegt:
Bij gehechtheid vallen de bloesems af en bij afkeer tiert het 
onkruid welig.

Zowel gehechtheid als afkeer doen, ieder op hun eigen wijze, 
geweld aan de fundamentele heelheid van het levende bestaan.
Boor daarom de onmetelijke liefde aan die diep in je hart 
voorradig is, omdat je via je hart verbonden bent met God 
die Liefde is. Laat liefdevolle vriendelijkheid in je spreken en 
handelen doorstralen en al jouw activiteiten zullen hun helende 
uitwerking op de wereld niet kunnen missen.

De mens die in harmonie leeft met, of je zou kunnen zeggen, 
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en pijn van de andere persoon enigszins kan doorvoelen, zal 
er mededogen in je ontstaan en zullen je woorden een helende 
kracht hebben. Overweeg zorgvuldig elk woord dat je wilt gaan 
zeggen zodat je boodschap, zowel qua vorm als inhoud, de 
andere persoon zal verheffen. Ik beveel je aan dit veel aandacht 
te geven en te blijven kijken of jouw woorden de uitwerking 
hebben die je beoogt. Wanneer je handelen of spreken een keer 
schade veroorzaakt blijkt te hebben, probeer deze dan op een 
kalme, liefdevolle en vooral eerlijke wijze recht te zetten.

Je kunt onzuiver spreken of handelen in jezelf soms herkennen 
doordat het een gevoel van schuld, wroeging of op zijn minst 
twijfel achterlaat in je hart. Wanneer jij jezelf daarop betrapt, 
wees dan ook mild voor jezelf. Bedenk dan dat ook jij je ergens 
op de berg bevindt en je met vallen en opstaan een weg zoekt 
naar het Allerhoogste.’ 

Alles wat hierboven is gezegd over het zuiveren van het 
spreken, geldt uiteraard ook voor het schrijven. Bedenk dat 
woorden die je aan het papier toevertrouwt veelal met een nog 
grotere kracht op de ontvanger inwerken. Dit betekent dat de 
schrijver een nog grotere verantwoordelijkheid op zich neemt 
dan de spreker. Overweeg bij het schrijven daarom elk woord 
nog meer dan bij het spreken. 

Nadat we aandacht hebben gegeven aan het zuiveren van 
het spreken, wil ik nu nader ingaan op het zuiveren van het 
handelen. Zuiver handelen is op zuiver waarnemen, zuiver 
denken, zuiver voelen en zuiver spreken gebaseerd.

Bij zuiver handelen gaat het niet alleen over het niet doden 
van leven, niet stelen, niet plegen van geweld of seksueel 
wangedrag. Zuiver handelen heeft ook betrekking op het 
nakomen van gedane beloften en het respecteren van anderen 
in hun eigen zijn en het respecteren van de eigenheid van elke 
levensvorm. 

Het brengen van oplettendheid in ons handelen betekent verder 
dat we ons bewust zijn van het voedsel dat wij tot ons nemen. 
We dienen ons daarbij de volgende twee vragen te stellen: 
‘Is het voedsel heilzaam voor ons lichaam en onze geest?’ en 
‘Is bij het telen of verkrijgen van het voedsel geen onnodige 
schade veroorzaakt aan het grotere geheel?’

Zuiver handelen vraagt niet alleen oplettendheid met betrekking 
tot het verwerven van ons voedsel, maar ook in relatie tot 
andere zaken die wij ons toe-eigenen. Steeds dient de vraag 
te zijn: ‘Is bij het vervaardigen of verkrijgen van mijn kleding 
of van de andere dingen die ik aanschaf, schade veroorzaakt 
aan het leven als geheel?’ ‘Is er bijvoorbeeld misbruik gemaakt 
van de arbeidskracht van kinderen of is het milieu misschien 
ontoelaatbaar belast of uitgebuit?’ 

Ben ik onachtzaam op dit punt, dan houd ik de schadelijke 
situatie in stand en werk ik daardoor mee aan het verder uit 
balans brengen van de heelheid en harmonie in de Grote 
Natuur. 

Zoals gezegd bouw ik met dit onzuiver handelen een schuld op 
tegenover de Grote Natuur. Zoals we eerder bespraken wordt 
dit ‘karma’ genoemd. Deze schuld zal voor mij het bereiken 
van de eeuwige innerlijke vrede in de weg blijven staan, tenzij 
ik deze schuld vroeg of laat toch zal inlossen.  

Hebzucht, macht, haat, eerzucht, bedrog zijn de krachten die 
het handelen kunnen bepalen vanuit een beperkt persoonlijke 
belang. Hiermee wil het ego zich bevestigen in zijn illusie als 
afgescheiden persoon. Wanneer deze krachten je handelen 
bepalen, zal dit handelen onvermijdelijk de harmonie in het 
leven als geheel verstoren. Mensen worden door dit handelen 
benadeeld, het milieu wordt schade toegebracht en dit alles 
heeft lijden van levende wezens tot gevolg. Ook door dit 
onheilzame handelen, of de intentie daartoe, kom je in het 
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krijt te staan bij de Grote Natuur. Vereffening van deze schuld 
vindt plaats door elke daad die vanuit liefde voor het geheel, op 
harmonie en eenheid is gericht en waardoor de Grote Natuur 
weer in balans wordt gebracht. Liefde is de bindende kracht in 
het universum die de verloren eenheid herstelt. Straal liefde uit 
naar elke levensvorm en levenssituatie en maak weer heel wat 
gebroken is.

Spanning, conflict, lijden en verdriet, zowel in jezelf als 
buiten jezelf, zijn de waarschuwingssignalen waarmee God je 
wakker wil maken voor de effecten van je onzuivere spreken 
en handelen. Ze laten je weten dat je waarschijnlijk in strijd 
handelt met de Weg, die hier in China Tao wordt genoemd. 
Gebruik deze pijnlijke momenten als ‘wake-up-calls’ op jouw 
pad, als een soort bakens die je willen uitnodigen om het licht 
van je bewustzijn te laten schijnen op die situaties. 

Elke keer als je een spanning of conflict ervaart, in jezelf of 
in relatie tot andere mensen of tot je omgeving, onderzoek 
dan met een open geest wat jij in de waarneming waarop jij je 
spreken of handelen baseerde, over het hoofd hebt gezien of 
hebt buitengesloten. Je nam blijkbaar niet de hele situatie waar, 
inclusief je eigen rol of aandeel daarin. 

Stel je de vragen: 
‘Waarmee ‘zondigde’ ik tegen de fundamentele eenheid in deze 
concrete situatie?’ ‘Waarin verzet ik me tegen de stroom van 
de Grote Natuur?’ ‘Wat zag ik over het hoofd?’ of ‘Waaraan 
houd ik vast wat eigenlijk losgelaten moet worden, op straffe 
van verder lijden van mijzelf of van andere levende wezens?’ 

Heel vaak zul je jezelf dan betrappen op starre overtuigingen 
en vastgeroeste principes die andere opvattingen uitsluiten. Of 
je stuit op een gekrenkt ego dat niet wil toegeven dat het zich 
tegenover een ander heeft geplaatst en daarmee de kiem heeft 
gelegd voor spanning en conflict.’  

Bij deze woorden van Cheng herinnerde ik de woorden van 
Mansukh Patel, de Engelse Indiër, die Mahatma Gandhi heeft 
aanvaard als zijn grootste voorbeeld in het leven:

‘Het doel van het leven is het creëren van eenheid 
in alles wat we doen en met iedereen die we ontmoeten.’ 

Cheng heeft zijn ogen gesloten alsof hij wacht op nieuwe 
woorden die vanuit zijn diepste wezen een weg zoeken om 
uitgesproken te worden.

‘Hierna zal ik de benadering van de verstandige mens en van 
de wijze mens naast elkaar zetten,’ vervolgt Cheng.

‘Voor de verstandige mens ziet de cirkel van zijn handelen er 
ongeveer als volgt uit:
1.  Waarnemen. Het kleine ‘ik’ of ego neemt waar wat hij denkt 
dat het is;
2.  Denken. Er vormt zich vervolgens een persoonlijke mening 
in zijn hoofd, dus hij bepaalt wat het volgens hem ‘zou moeten 
zijn’;
3.  Handelen. Hij handelt ten slotte naar wat hij vindt dat het 
‘moet worden’.
 
Bij de verstandige mens liggen zowel start- als eindpunt beide 
in het denken van het ego en worden veelal ingegeven door 
eigen belang.

De wijze mens echter verlaat zich niet op zijn denken, maar 
baseert zich, zoals eerder gezegd, op de levende waarheid in de 
concrete situatie die een weerspiegeling is van de goddelijke 
wet van de Grote Natuur, die in India de ‘Dharma’ wordt 
genoemd. 

De wijze mens richt zich op:
1. Zuiver waarnemen: Begint met het waarnemen van alle 
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feiten en omstandigheden. Brengt op een soort palet alle feiten 
van de levende situatie in kaart, inclusief de gevoelsfeiten, 
inclusief de eigen omstandigheden en belangen. Hij velt geen 
enkel oordeel met zijn denken. 

2.  Zuiver inzicht: Vraagt zich vervolgens af wat er uit dit palet 
met feiten en omstandigheden spreekt. Hij tast de volheid en 
levendigheid van de situatie af met zijn hart. Hij waakt ervoor 
dat hij zich er weer met zijn verstand een mening over gaat 
vormen, waarmee hij de levende situatie als het ware dood zou 
maken.  

3.  Zuiver handelen: Vraagt zich tot slot af, alle feiten en 
omstandigheden overziende, wat de levende situatie in het licht 
van heelmaking van het bestaan, eigenlijk van hem vraagt.

Dus voor de wijze mens staat niet het eigenbelang centraal. 
Zelfs het belang van de ander vormt niet  het uitgangspunt van 
zijn handelen. Slechts de levende situatie in zijn totaliteit kan 
hem aangeven wat van hem wordt gevraagd. De situatie in 
zijn volheid is een afspiegeling van de Grote Natuur waarin de 
universele intenties besloten liggen. Daardoor vormt de volle 
situatie ’zoals die is’ voor de wijze mens de beweegredenen 
voor zijn handelen. Hij maakt zich daarbij ondergeschikt aan 
het grote geheel.’

‘Dit is allemaal nog erg abstract. Ik kan mij situaties voorstellen 
waar deze helende benadering van het leven niet opgaat,’ merk 
ik op. U zegt dat het de aard van de Grote Natuur is om in elke 
levende situatie de fundamentele eenheid terug te vinden. Als 
ik mijn spreken en handelen wil afstemmen op deze aard van 
de Grote Natuur, heb ik grote kans dat ik voor onoplosbare 
dilemma’s kom te staan. In mijn visie kunnen namelijk in 
sommige situaties de tegenstellingen niet tot overeenstemming 
worden gebracht. Ik wil u een voorbeeld voorleggen. 

Stel dat ik mij ziek voel en eigenlijk wil thuisblijven van mijn 
werk. Wanneer ik dat echter overweeg, besef ik dat ik daarmee 
mijn collega’s erg belast, omdat deze nu ook mijn werk moeten 
waarnemen. Ik weet ook dat de mensen op mijn werk grote 
moeite hebben met collega’s die zich regelmatig ziekmelden 
en ze hebben hierover ook wel eens hun boosheid getoond. 
En nu komt het de laatste tijd voor dat ik me regelmatig ziek 
heb moeten melden omdat het lichamelijk niet zo goed met me 
gaat. Ik weet ook dat er collega’s zijn die gewoon op hun werk 
verschijnen als ze zich ellendig voelen en zelfs als ze koorts 
hebben. Wat staat mij nu te doen, moet ik mij ziekmelden en in 
mijn bed kruipen, waarmee ik mijn collega’s benadeel of moet 
ik met mijn zieke lijf op mijn fiets stappen en aan het werk 
gaan, waarmee ik mijn eigen situatie niet serieus neem?’ 

‘Wat vind jijzelf dat je moet doen?’ vraagt Cheng.

‘Ik denk dat ik in mijn bed moet blijven.’

‘Maar daarmee belast jij je collega’s met jouw werk en zal er 
mogelijk over je gepraat worden als iemand waar men niet op 
kan rekenen.’ 

‘Misschien moet ik dan toch maar mijn ellendige gevoel 
trotseren en op de fiets stappen.’

‘In dat geval negeer jij de feiten omtrent jouw lichamelijke 
situatie en loop je de kans dat de ziekte zich verder zal 
verergeren.’

‘Maar wat moet ik dan? Vertel me alstublieft hoe ik uit dit 
dilemma kom. Elk van de beide keuzen laat zijn sporen na. Dat 
betekent dan toch dat deze tegendelen nooit tot een oplossing 
of eenheid te brengen zijn die voor beide partijen acceptabel 
is?’
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‘Als je in zo’n situatie wilt handelen naar de Geest van de 
Grote Natuur is het raadzaam om de drie stappen in ‘de cirkel 
van het handelen’ te onderkennen.

Zorg er op de eerste plaats voor dat je waarneming van de 
situatie zuiver en volledig is. Breng daartoe alle relevante 
feiten in kaart zoals jij die zojuist heb geschetst. Check de 
vermoedens die je hebt over de gedachten van je collega’s. 
Overweeg ook de mogelijke gevolgen die jij kunt voorzien, 
niet uit angst maar uit inzicht in de situatie. Doe dat allemaal 
heel integer en waak ervoor dat jij je eigen belang, je eigen 
situatie, of je eigen angsten niet overbelicht. Leg alle feiten, 
inclusief jouw gevoelsfeiten en de gevoelsfeiten van andere 
betrokkenen, op een soort schilderspalet voor je neer en spreek 
geen voorkeur uit voor een bepaalde kleur. Kijk er slechts naar.

Stel jezelf op als een wit projectiescherm en laat het palet met 
alle feiten tot je spreken. Met andere woorden, vraag je met een 
open geest af wat jou, dit alles overziende, te doen staat. Wees 
ook nu weer heel eerlijk naar jezelf toe en geef ook hierbij 
niet onevenredig veel gewicht aan jouw persoonlijke belang 
of gevoel. Probeer alle feiten en belangen te zien, precies 
zoals ze zijn en tast het complexe en levendige geheel op het 
palet af met je hart. De echte waarheid omtrent de situatie 
zal door je Open Gewaarzijn, dat je kunt voorstellen als het 
oordeelloze projectscherm dat diep in je verscholen ligt en 
slechts op waarheid is gericht, worden herkend. Luister goed 
naar je innerlijke stem. Dit Open Gewaarzijn of Ware Zelf zal 
je zeggen wat je te doen staat.

Leg je neer bij de waarheid en handel overeenkomstig deze 
waarheid. Wanneer je aan het werk moet gaan, accepteer dat 
dan en stop geen onnodige energie meer in verzet. Besef ook 
dat als de situatie zich wijzigt, je opnieuw de waarheid in de 
veranderde situatie tot je kunt laten spreken.

Wanneer je thuis blijft omdat dit je, alles overziend, het meest 
juist voorkomt, geef je dan ook daar aan over. Meld je ziek 
en probeer eventueel je baas of je collega’s te laten inzien dat 
dit de enig juiste beslissing is. Als het niet mogelijk blijkt om 
ze dit te laten inzien, verkwist je energie dan niet door ze te 
willen overtuigen en verspil ook geen energie met boosheid of 
teleurstelling omdat ze je niet willen begrijpen. Als jij zuiver 
hebt gehandeld, geven zij slechts blijk van hun onvermogen 
wanneer ze dat niet kunnen inzien. Heb mededogen met hun 
beperkte geest maar laat jouw geest daardoor niet vertroebelen.’

‘Dit klinkt allemaal heel mooi,’ zeg ik Cheng, ‘maar wat moet 
ik doen als mij ook dan nog niet duidelijk is geworden wat me 
te doen staat omdat de balans in evenwicht lijkt?’

‘Het is de aard van water om steeds de laagste plekken te 
zoeken, dus als het in zijn gang een bedding aantreft die slechts 
een fractie lager is, zal het water kiezen voor deze bedding 
omdat het altijd zijn aard zal volgen.

Het is de aard van de Grote Natuur om vanuit Waarheid in elke 
levende situatie te stromen in de richting van de harmonie en 
daarmee de fundamentele eenheid ook in die kleine situatie te 
herstellen. Wanneer nu, alles in de situatie overziende, geen 
duidelijke waarheid naar boven komt, bedenk dan dat ook een 
subtiel verschil kan bepalen wat de waarheid is omdat ook de 
Grote Natuur altijd zijn aard zal volgen.’

‘Als ik nu inderdaad, alles overwegende, het juist vind om mij 
ziek te melden en als anderen mij dat toch blijken kwalijk te 
nemen, dan is er toch nog steeds spanning en daarmee geen 
sprake van herstel van de eenheid?’ merk ik op. 

‘Er zal spanning tussen jou en je collega’s zijn wanneer jij 
je daarin laat meeslepen. Spanning vraagt om twee polen. 
Wanneer jij echter vrede voelt met de uitkomst omdat jij deze 
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onder de gegeven omstandigheden, inclusief de gevolgen die 
deze uitkomst mogelijk heeft, als meest helend of meest waar 
beschouwt, dan ben jij geen pool in de spanning. Dan is er 
slechts sprake van onwetendheid en onvermogen aan de zijde 
van je collega’s. En hoe kun je mensen hun onwetendheid 
en onvermogen kwalijk nemen? Ook dit is een feit dat je 
slechts kunt accepteren omdat jij een ander mens niet kunt 
veranderen. Jij staat in wezen buiten de spanning die zij door 
hun onwetendheid mogelijk zullen ervaren. Trek deze spanning 
dan ook niet naar je toe, maar wees je helder bewust van de 
waarheid in die situatie. De spanning die zij ervaren is voor 
hen een uitnodiging of een prikkel om vroeg of laat hun eigen 
bewustzijn te verruimen en daarmee hun bijdrage te leveren 
aan het herstellen van de eenheid van het bestaan. Nogmaals, 
voel je niet door de gevolgen van hun onvermogen geraakt, 
maar heb wel mededogen.’

‘Dit klinkt allemaal heel oprecht en ideaal, maar de kans is 
groot dat ik mij wel geraakt en gekwetst voel door hun onbegrip 
en boosheid. Dan zijn we toch weer terug bij het begin?’ 

‘Als jij inziet dat je gekwetst bent door hun onbegrip, voeg dat 
feit dan ook weer toe aan het palet met feiten. Durf je eigen 
emoties ook inderdaad helder in te zien, en vraag je ook dan 
weer af wat jou te doen staat,’ antwoordt Cheng.

‘Maar misschien zie ik het helemaal niet zo helder meer door 
alle emoties en laat ook ik me meeslepen met hun emotie en 
voel ik me boos of verdrietig worden en ga ik ze hun onbegrip 
verwijten.’

‘In dat geval is er aan jouw kant weer sprake van een 
bewustzijnsvernauwing en daarmee van onhelderheid en 
onvermogen. Maar zelfs dan is jouw gevoel van boosheid en 
zijn jouw verwijten aan te merken als feiten die je, wanneer 
je wel de helderheid zou hebben, eigenlijk aan het palet zou 

moeten toevoegen. Echter je bent teruggevallen in de derde 
staat en je bent je niet meer helder bewust van de situatie 
en jouw rol daarin. Je bent weer speelbal geworden van de 
omstandigheden en je zult daar onvermijdelijk onder lijden. Dit 
lijden is het gevolg van de verdeeldheid die veroorzaakt wordt 
door je onvermogen om te zien ‘wat is’. Vroeg of laat zal deze 
pijn je weer prikkelen om je bewustzijn te verruimen en kun 
je vanuit de vierde staat de volle situatie weer zien zoals deze 
feitelijk is. Veroordeel jezelf niet als je even de waarheid niet 
kon zien, maar beschouw ook dat gewoon als een levensfeit.’

Cheng zwijgt weer en kijkt naar mij of mijn vragen over dit 
ogenschijnlijke dilemma zijn beantwoord. Ik zeg hem, dat ik 
nu helder inzie hoe het werkt, maar dat het me nog steeds heel 
moeilijk lijkt om het in de praktijk te brengen.

‘Je ondergeschikt maken aan de stroom van de Grote Natuur,’ 
vervolgt Cheng, ‘houdt dus allerminst in dat je als mens slechts 
afwachtend kunt zijn. De Grote Natuur heeft geen vast plan, 
maar krijgt van moment tot moment vorm in de stroom van 
het leven. Jij maakt onderdeel uit van de Grote Natuur, dus 
ook jij bent verantwoordelijk voor het vormgeven van concrete 
situaties, overeenkomstig de Geest van de Grote Natuur. De 
wijze mens handelt vanuit zijn bewuste-Zijn in de concrete 
situatie, en zo valt hij samen met het Bewuste-Zijn van de 
Grote Natuur die slechts als een heldere spiegel weerkaatst 
‘wat is’.  

Voor een goed begrip wil ik je nog iets zeggen over emoties,’ 
zegt Cheng.
‘Besef steeds dat elke emotie bij jezelf of bij anderen  aangeeft 
dat het ego naar bevestiging zoekt. Als je daaraan toegeeft, 
voed jij het ego. Vraag je daarom in dergelijke situaties steeds 
af waar het ego zich aan vastklampt en wat het eigenlijk moet 
loslaten. Een helder inzicht in de werking van emoties doet de 
macht die ze uitoefenen slinken en uiteindelijk oplossen.’
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‘Is dat niet een heel rationele benadering van het gevoel?’ 
vraag ik Cheng.

‘Verwar emotie niet met gevoel. Het gevoel staat de mens, als 
een onontbeerlijk en waardevol instrument, ter beschikking 
om subtiele nuances af te tasten en te beleven. Een emotie 
is echter een onzuiver gevoel, vertroebeld door het verleden. 
In een emotie is het gevoel verbonden met een pijn of 
verrukking uit eerdere ervaringen of met een overtuiging die 
zich in het verleden in de geest heeft vastgezet. Een emotie 
vertekent de zuivere waarneming via het gevoel. Daardoor 
brengt een emotie in de letterlijke betekenis van het woord, 
misverstanden voort, dus het misverstaan van de werkelijkheid 
‘zoals die is’ in het hier en nu. Acteurs doen hun werk bij 
de gratie van emotie, maar wanneer men de waarheid zoek, 
moet de emotie ontmaskerd worden door het licht van het 
bewustzijn. Gebeurt dat niet dan woekert de emotie voort en 
brengt, vanuit de duisternis van onwetendheid, schade toe aan 
het leven. Natuurlijk betekent het niet dat dit ontmaskeren van 
een emotie op een meedogenloze wijze moet gebeuren. Handel 
en spreek dus met mededogen, maar laat je niet meeslepen 
door de emoties die in jou of bij anderen opkomen en je in de 
wurggreep willen nemen. Blijf je helder bewust van de volle 
waarheid in elke concrete situatie.’

‘Maar hoe kom ik te weten of ik te maken heb met een zuiver 
gevoel of met een emotie?’ vraag ik Cheng.

‘Aan je geraaktheid kun je een emotie herkennen. Een emotie 
vernauwt namelijk het bewustzijn. Wanneer jij je geraakt 
voelt door bijvoorbeeld een situatie of door een opmerking, 
ga dan op onderzoek uit. Vraag je dan af welk stukje van de 
werkelijkheid, dus van ‘dat wat is’, je niet onder ogen wilt 
zien? Heb de durf om eerlijk te kijken naar het hele palet met 
levende factoren die een situatie maken tot wat hij is.’

‘Ik wil u heel erg bedanken. Hiermee hebt u me het onderscheid 
duidelijk gemaakt.’

‘We hebben gezien dat spreken en handelen vanuit eigenbelang 
de verdeeldheid in de wereld in tact laat of zelfs nog meer laat 
toenemen. Zuiver handelen en spreken komt niet voort uit 
eigenbelang en heeft daardoor een helende werking op elke 
levensvorm en elke levenssituatie. Op deze wijze is zuiver 
handelen en spreken heilzaam voor het leven als geheel, dat 
ik de Grote Natuur heb genoemd. Zet daarom het gezuiverde 
spreken en handelen in voor het verzachten van het lijden in de 
wereld en dien daarmee de eenheid en harmonie van de Grote 
Natuur.

Wanneer je deze aanbeveling serieus neemt en in praktijk 
brengt, komt er een moment waarop Mahamudra, ook wel 
Nirwana genoemd, je deel zal zijn. Dan heb je het Allerhoogste 
bereikt en kun je plaatsnemen op de top van de heilige berg 
en je verzekerd weten van groot gezelschap. Een gezelschap 
waarvoor het Rad der Wedergeboorten tot stilstand is gekomen. 
Op dat moment staat ook voor jou de mogelijkheid open om 
met jouw verworven licht als boddhisattva de berg af te dalen 
en iedere stap van de zoekenden op de berghelling te verlichten.

Tot slot wil ik je de volgende woorden van de Boeddha 
meegeven:

Alles berust op de geest, wordt geleid door de geest, wordt 
gevormd door de geest. Als je spreekt en handelt met een 
verontreinigde geest, dan zal lijden je volgen, zoals de wielen 
van de ossenwagen de stappen van de os volgen. Alles berust 
op de geest, wordt geleid door de geest, wordt gevormd door de 
geest. Als je met een zuivere geest spreekt en handelt, dan zal 
geluk je volgen, zoals een schaduw zich aan een vorm hecht.

Het is nu nagenoeg donker. De bergen aan de overzijde van het 
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meer lijken op mysterieuze gestalten die hun positie hebben 
ingenomen om de wacht te houden over de nacht. 

We staan op, rekken ons uit en lopen het pad terug naar het 
dorp.

Als we weer in de winkelstraat zijn aangekomen, vraag ik 
aan Cheng of de innerlijke weg die hij met mij tijdens deze 
reis heeft afgelegd geschikt is voor ieder zoekend mens. Hij 
antwoordt daarop: ‘Voor mensen met een sterk ontwikkeld 
denkvermogen zoals jij, is het voor de hand liggend dat het 
denken ontmaskerd wordt door middel van het denken zelf. 
Langs deze Weg van de Waarheid zal het denken op den duur 
plaatsmaken voor inzicht. Mensen die meer leven vanuit hun 
gevoel zullen veelal gekweld worden door hun emoties. Deze 
mensen zullen een andere weg moeten gaan om de top van de 
heilige berg te bereiken.’ 

Als we bij het hotel komen, zien we dat alles in duisternis is 
gehuld. De stroom is uitgevallen en zodra ik de kamer heb 
betreden, ontsteek ik enkele kaarsen. Het schijnsel van het 
kaarslicht brengt een serene rust in de kamer. Ik loop naar 
de thermoskan die, volgens Chinees gebruik, op elk moment 
van de dag in onze hotelkamer klaar staat met heet water 
erin. Zwijgend maken we een kom thee en laten de stilte ons 
welgevallen.

De turkoois versterkt de meditatie en contemplatie

Wanneer ik een nieuwe kom thee voor ons heb ingeschonken, 
doorbreekt Cheng het stilzwijgen. 

‘Ik heb je bij het meer zes stenen gegeven met zes aanbevelingen. 
Hier heb ik de zevende en laatste steen, het is een turkoois. 
Aan deze laatste steen wil ik mijn aanbeveling verbinden die 

betrekking heeft op innerlijke bezinning, omdat de groenblauwe 
turkoois de kracht van meditatie en contemplatie versterkt.

De vorige stenen riepen je op om te leren luisteren naar de 
stem in je bron, zodat de diepste waarheid omtrent het bestaan 
zich gedurende het dagelijks leven aan je zal openbaren. 
Contemplatie en meditatie kunnen je daarbij helpen. Ze kunnen 
je in contact brengen met de stem van je innerlijke bron. In 
contemplatie stel je je open voor de stem van je hart die inzicht 
brengt. Door middel van meditatie onderzoek je bijvoorbeeld 
de werking van de geest. Je ontmaskert de vertroebelende 
werking van gedachten en emoties en je ervaart de staat van 
open Gewaarzijn. 

Meditatie kan je ervaring van ‘zijn’ verdiepen en kan je helpen 
bij het brengen van helderheid in de cirkel van je denken en 
handelen. 

Er zijn grofweg twee vormen van meditatie, de één richt zich op 
concentratie en de ander op inzicht.’   

‘Wilt u mij de techniek van het mediteren nog eens uitleggen 
zodat ik deze na thuiskomst kan toepassen?’ vraag ik hem. 

‘Ik wil dat graag doen, maar ik zal me beperken tot de algemene 
instructies voor de beginner. 

Neem een stoel, een krukje of een kussentje en ga zo 
gemakkelijk mogelijk zitten. Draag bij voorkeur loszittende 
kleding. Zit rechtop maar niet geforceerd recht en houd je tong 
tegen je gehemelte en je lippen op elkaar. Houd je ogen gesloten 
of enigszins open en adem door je neus. Haal, voordat je begint 
te mediteren, een paar keer diep adem. Ga na of je nog steeds 
rechtop zit en adem weer normaal. 

Tijdens het mediteren is je aandacht naar binnen gericht. Je 
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geest zit waarschijnlijk boordevol gedachten, sla deze met je 
aandacht gade, maar laat ze voorbij drijven als de ijsschotsen 
in de rivier. Als ze aanhouden wees je daar dan ook van 
bewust, maar schenk er verder geen aandacht aan. Zie je 
bewustzijn als een leeg projectiescherm waarop alles wordt 
geprojecteerd. Merk elke opkomende gedachte of lichamelijke 
gewaarwording slechts op en laat deze vervolgens los. Je zult 
merken dat ze vrij snel zijn opgelost als een wolk in de blauwe 
lucht. Ontspan je en vergeet dat je mediteert. 

Als je merkt dat je ‘even weg was’, met andere woorden, dat 
je toch even werd meegenomen door je gedachten, wees je er 
dan slechts van bewust dat dit gebeurde, veroordeel het niet 
en laat ook deze gedachten vervolgens weer overdrijven als 
de wolken in de lucht. Keer steeds weer terug naar het open 
Gewaarzijn dat elke gedachte of lichamelijke gewaarwording 
slechts gadeslaat en weer loslaat. 

Wil je de meditatie onderbreken of beëindigen, beweeg je dan 
langzaam en sta rustig op. 

Doe deze meditatie liefst elke dag ongeveer twintig minuten, 
liefst ’s morgens of ’s avonds. Dagelijkse meditatie kun je ook 
zien als een onderhoudsbeurt om je oplettendheid, waar ik 
bij de bergkristal over sprak, in stand te houden en verder te 
vergroten. Het brengt je weer in verbinding met je innerlijke 
bron waardoor jij je weer kunt opladen met helderheid, zodat 
deze weer ingezet kan worden in de cirkel van je denken en 
handelen. Bij dagelijkse meditatie zul je spoedig merken dat 
je verstandelijke lasten geleidelijk verminderen en je intuïtieve 
kracht groeit. 

Ik beschreef zojuist de techniek van het mediteren, maar het 
zal duidelijk zijn dat echte meditatie in tijd en ruimte niet 
losstaat van het leven zelf. Wanneer je enige ervaring krijgt in 
het mediteren, kun je het in de cirkel van je dagelijkse denken 

en handelen integreren en daarmee het bewustzijn in concrete 
situaties laten groeien.’ 

Ik heb vanuit het dorp voor het avondmaal een bakje rijst met 
groenten en twee flesjes Chinees bier meegenomen. Ik zet het 
op het tafeltje dat we buiten onder de bomen hebben gezet. 
De lamp van de hotelkamer strooit weer zijn bescheiden licht 
over de plek waar we zitten. Zonder veel te zeggen genieten 
we van dit laatste avondmaal samen. Het is één van de meest 
genoeglijke momenten van mijn reis, toch ervaar ik gelijktijdig 
een licht triest gevoel. 

Het wordt tijd dat ik mijn rugzak ga inpakken. Cheng is snel 
klaar, hij reist met zijn lappen schoudertas met slechts het 
hoogstnoodzakelijke. 

Als ik klaar ben, maak ik me op voor mijn laatste nacht op 
Chinese bodem. In de hoek waar het bed van Cheng staat is 
geen beweging meer te zien. Ik weet dat ik hem moet loslaten, 
maar ik voel een ongewone liefde voor deze man.

Als ik het laken over me heen trek, bedenk ik me dat mijn reis 
met de oude Cheng en de leringen die hij mij heeft gegeven 
over de grond van het bestaan, veel overeenkomst vertoont met 
de Bhagavad Gita, het Lied van God. Het is een onderdeel van 
de Mahabharata, het grote heldendicht dat de oorlog beschrijft 
tussen de Pandava’s en de Kaurava’s. In dit boek van de hindoes 
dat volgens de overlevering ongeveer 5000 jaar geleden door 
de Indiase wijze Veda Vyasa is geschreven, zet Sri Krisna, de 
Allerhoogste, aan Arjuna, zijn innige vriend en leerling, in een 
tweegesprek het ‘open geheim’ uiteen omtrent het leven en de 
strijd tussen goed en kwaad. Deze hoogste waarheid wordt in 
het Sanskriet de ‘Dharma’ genoemd. Dharma wordt ook wel 
vertaald als ‘levensopdracht’ of ‘roeping’. Leven volgens 
de Dharma is leven in overeenstemming met de Hoogste 
Waarheid. De oude Cheng zou zeggen: leven overeenkomstig 
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de goddelijke wet van de Grote Natuur. Zo is het de Dharma 
van de zon om te schijnen en van de roos om zijn ware aard te 
volgen en ten volle roos te zijn. Het is de Dharma van de mens 
om eveneens zijn ware aard te volgen en deze vloeit voort uit 
zijn plaats in de Grote Natuur. In ons ware Zelf ligt de kennis 
omtrent onze Dharma of roeping verscholen. 

Sri Krishna die ons ware Zelf vertegenwoordigt, helpt Arjuna, 
die staat voor de zoeker in ons, bij zijn geestelijke ontwaking. 
Krishna doet dat door hem in een tweegesprek antwoorden 
te geven op allerlei levensdilemma’s waarmee Arjuna in zijn 
strijd wordt geconfronteerd.

Met deze gedachte aan het prachtige boek van de hindoes, val 
ik in een diepe slaap.
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Dan voel ik een streel van een warme hand over mijn wangen 
en een stem die me liefdevol toefluistert: ‘Wees niet bang, ik 
ben bij je.’ Ik open mijn ogen en kijk in een stralend en liefdevol 
gezicht. Ik kijk hem vol verbazing aan. Mijn God, denk ik, dit 
moet de hemel zijn? De paniek ebt langzaam weg, maar het 
trieste gevoel blijft. Dan realiseer ik me opeens waar ik ben en 
dat ik over enkele uren afscheid moet nemen van deze meest 
dierbare vriend. De tranen komen in volle hevigheid terug en 
mijn lijf schokt van intens verdriet. Cheng houdt mijn hand in 
zijn handen en kijkt me aan. ‘Verlaat me niet,’ smeek ik hem. 
‘Blijf bij me, ik kan het leven niet aan zonder uw wijze raad en 
liefdevolle aanwezigheid.’

‘Ervaar de pijn van ons afscheid,’ fluistert Cheng. ‘Maak diep 
contact met je angst en loop niet weg voor je verdriet. Ervaar 
‘wat is’ in zijn volle hevigheid en zoek naar de oorzaak van je 
lijden. Heb de moed om je wanhoop te ervaren, maar besef dat 
vanuit het oogpunt van de Waarheid de nacht niet slechter is dan 
de dag en de winter niet erger dan de zomer. In elke dualiteit 
en strijd zijn de twee zijden van het bestaan zichtbaar.’ Cheng 
zwijgt even en streelt me over mijn voorhoofd. 

‘Het zou onzinnig zijn de nacht te mijden of de winter te 
ontkennen. Iedereen weet dat het zeer weldadig kan zijn om 
je over te geven aan de nacht wanneer je je te rusten legt. En 
ook de stilte van de winter is, na een uitbundig zomerseizoen, 
een verademing en je voelt de kalme en onzichtbare belofte van 
nieuw leven. Ik weet dat de mens het anders ervaart, maar in 
diepste wezen is de dood niet erger dan het leven, de wanhoop 
niet erger dan het vertrouwen, zoals de winter niet erger is dan 
de zomer en de afnemende maan niet erger is dan de wassende 
maan. Durf je over te geven aan de stroom van het bestaan, 
precies zoals die zich aandient. Geef je over, zonder de ene zijde 
te omarmen en de andere te weren of te ontkennen. Weet je onder 
alle omstandigheden gedragen en gevoed door de Grote Natuur 
die je, vanuit zijn onuitputtelijke Liefde, alle facetten van het 
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14.
Overgave en Vertrouwen

Een immens onherbergzaam en desolaat gebied, verlaten tot 
in alle uithoeken. Al dagen beweeg ik me moeizaam voort, 
zonder een teken van leven of een herkenbaar doel. Ik voel me 
terneergeslagen en ontredderd in deze trieste troosteloosheid. 
De kou, de laaghangende mist, mijn doorweekte kleding, mijn 
lege maag en het gevoel geen idee te hebben waar ik ben, is 
voedingsbodem voor een opkomende paniek. Tijdens mijn 
klim struikel ik over een rotsblok en stort neer op de harde 
bodem met zijn scherpe keien. Mijn handen zijn bebloed 
en ook op mijn knie zie ik een gapende wond. Als er een 
hel bestaat, dan moet ik daar nu in terecht zijn gekomen. Ik 
weet niets meer waaraan ik me vast kan houden, waaruit ik 
vertrouwen kan putten. Ik ben aan het eind van mijn krachten 
en voel me verloren. De paniek zwelt aan en ik voel een intense 
wanhoop. Ik gil het uit van angst, maar er komt geen geluid uit 
mijn keel. Met de tranen die over mijn wangen stromen voel ik 
alle levenskrachten mijn lijf verlaten. Nu maakt een werkelijke 
doodsangst zich van me meester en ik wil opstaan, maar door 
de uitputting en intense pijn val ik weer neer.  
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bestaan laat ervaren. Zie in dat het niet heilzaam is ervaringen 
onder te verdelen in goed en slecht. Zie elke ervaring die 
de Grote Natuur je aanbiedt als een liefdevol gebaar om je 
inzicht te vergroten. Alleen door te durven zien ‘wat is’, zal 
de hogere waarheid over het bestaan zich aan je openbaren en 
je bewustzijn verlichten. Stort je vol overgave in het leven en 
vertrouw op de Goddelijke Liefde van de Grote Natuur die zich 
om je bekommert als een vader om zijn kind. Bid tot je Ware 
Zelf, dat jij als een liefdevolle en niet oordelende gids in je hart 
meedraagt. Roep deze innerlijke gids aan en vraag om steun 
en helderheid in de strijd die je moet voeren om uiteindelijk 
de eeuwige vrede te kunnen oogsten die je geboorterecht is. 
In de stem van je hart zul je mijn stem herkennen en op deze 
wijze zal ik eeuwig bij je zijn. Vertrouw op de stroom van de 
Grote Natuur waarmee je Ware Zelf, jouw diepste bron, in 
directe verbinding staat en waaruit jij de echte liefde en een 
diep vertrouwen kunt putten. De Grote Natuur, die je ook de 
Onpersoonlijke God mag noemen, zal je liefdevol dragen en 
voeden, zelfs door de dood heen. Als je de pijn van het leven 
toelaat en onder ogen ziet dan zal deze langzaam oplossen en 
plaatsmaken voor een diepe vrede die je niet meer zal verlaten.

Nogmaals, besef dat de nacht niet slechter is dan de dag, alleen 
de kwaliteit van beiden verschilt. Aan de bron van beiden kun 
jij je laven. Zo heeft niet alleen vreugde en geluk, maar ook pijn 
en verdriet zijn betekenis voor jouw uiteindelijke ontwaken. 

Op het moment van jouw hoogste ontwaken zal je Ware 
Zelf het roer overnemen van je schijn-zelf, of ego. Vanaf dat 
moment kun jij niet meer diep worden geraakt door menselijk 
verdriet of pijn, zoals het vuur in de film ook niet in staat is 
om het projectiescherm te laten ontbranden. Vanuit een diepe 
gelijkmoedigheid zul je slechts mededogen ervaren met de 
lijdende mens en behoefte voelen om hem bij te schijnen 
met het licht van jouw verruimde bewustzijn. Heb er diep 
vertrouwen in dat je gedragen wordt door de stroom van de 
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Grote Natuur, die je ook de Allerhoogste mag noemen. Jij bent 
geen voorbijgaande schaduw, geen onbeduidend wezen. Besef 
dat je Ware Zelf, dus dat wat jij in diepste wezen bent, ouder is 
dan de Himalaya, ouder is dan de Melkweg. Heb vertrouwen!’

Ik neem mijn hand terug uit zijn warme handen en omhels de 
oude man. Ik ervaar door mijn opgedroogde tranen heen  een 
weldadige vrede en warm liefdegevoel naar hem en naar alle 
levende wezens in het majestueuze universum.

Het is al ruim over middernacht, maar ik voel op dit moment 
één diepe wens. Bij het overhandigen van de eerste steen, 
de granaat, gaf Cheng me de afgelopen avond bij het meer 
in overweging om een fundamentele beslissing te nemen. Ik 
besef nu dat het moment gekomen is. Ik wil me tegenover 
mijzelf verbinden om mijn leven vanaf nu in handen te leggen 
van de stroom van de Grote Natuur. Zodra de zon weer aan 
de oostelijke hemel zal zijn opgekomen, moeten Cheng en ik 
afscheid van elkaar nemen. Daarom vraag ik hem of hij nog 
deze nacht getuige wil zijn van mijn gelofte. Cheng glimlacht 
en knikt. 

‘Ik wil de gelofte doen door middel van een gebed, maar tot wie 
moet ik me eigenlijk richten?’ vraag ik aan Cheng. Maar deze 
legt de vraag terug en zegt dat hij dat geheel aan mij overlaat. 

‘Ik denk dat ik mij wil richten tot God,’ vertel ik Cheng en zoek 
vergeefs instemming in zijn blik. ‘Niet tot een persoonlijke 
God,’ ga ik verder, ‘maar tot de Ene onpersoonlijke en 
liefdevolle God in de vorm van de allesomvattende Grote 
Natuur.’ Cheng glimlacht slechts. 

Ik steekt het restant van het kaarsje aan dat Cheng steeds 
gebruikte tijdens zijn meditaties en zet deze op de rood geverfde 
betonnen vloer in een hoek van de kamer. Ondertussen heeft 
Cheng een takje met drie prachtige bloesems geplukt van de 
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struik naast het gazon en doet deze in een beker met water. Hij 
plaatst de bloesems naast de kaars. Tot slot haal ik de bruinrode 
granaat uit het buideltje met stenen en leg deze voor de kaars 
en de bloesems. 

Ik neem in meditatiehouding plaats tegenover de kaars en 
de bloesems. Cheng doet het licht uit in de kamer en gaat in 
lotushouding rechts naast mij zitten. Een vredige aanblik en 
serene sfeer midden in de nacht op een sobere hotelkamer in 
een dorp, ergens op het Chinese platteland. 

We vouwen onze handen voor onze borst, als teken van de 
uiteindelijke eenwording van alle tegendelen. Ik sluit mijn 
ogen en wacht op de woorden die uit mijn hart omhoog wellen.  

Lieve God, ik wil U danken voor deze zeer waardevolle 
reis die nu zijn einde nadert en voor de gids die U mij heeft 
toevertrouwd. In heb de waarheid ingezien van de woorden 
van Seattle, die zegt: ‘De mens heeft het web van het leven niet 
geweven. Hij is slechts één draad ervan. Wat hij met het web 
doet, doet hij met zichzelf.’
Lieve God, vanuit dat besef benader ik U deze nacht met 
nederigheid en diep respect.
Ik wil afgezant zijn van Uw Goddelijke Waarheid en de Dharma 
als mijn leidraad nemen.
Zoals deze kaars wil ik het licht van mijn bewustzijn laten 
schijnen, zodat ik met mijn onderscheidingsvermogen Uw Wil 
kan herkennen in de levende situaties die ik zal tegenkomen.
Ik wil beschikbaar zijn om Uw Wil tot uitdrukking te brengen 
in de wereld.
Vanaf nu leg ik mijn leven met zijn drie bloesems in Uw handen, 
mijn lichaam in Uw Lichaam, mijn geest in Uw Geest en mijn 
bewustzijn in Uw Bewustzijn. 
Ik doe dit in het vertrouwen dat Uw stroom mij, na lange 
omzwervingen, zal terugbrengen naar mijn geboortegrond, 
waar ik mij weer met U zal verenigen. 

- 264 -

Na het uitspreken van deze woorden daalt er een serene rust 
over me heen, waarin de tijd lijkt stil te staan. We moeten zo 
geruime tijd naast elkaar hebben gezeten, totdat Cheng de stilte 
verbreekt door het reciteren van een mantra. Ik voel me intens 
gelukkig. 

Dan legt Cheng zijn hand op mijn schouder en wenst mij toe 
dat ik deze innerlijke gelofte de rest van mijn leven wakker 
in mijn hart zal meedragen en hieruit, op elk moment diep 
vertrouwen kan putten.

‘Nu jij mijn eerste aanbeveling heb opgevolgd en daarmee 
tegenover je Zelf de belofte hebt gedaan om in al je denken 
en doen toegewijd te zijn aan de intenties van de Grote 
Natuur, moet je beseffen dat het echte werk nu gaat beginnen. 
Het gewone leven zal weer proberen je geheel in beslag 
te nemen, waardoor deze gelofte naar de achtergrond zal 
worden geschoven. Je zult weer blootgesteld worden aan de 
verleiding om kortstondig geluk te verwerven. Ook word je 
weer blootgesteld aan gevoelens van schuld en spijt over het 
verleden en gevoelens van angst voor de toekomst. Op elk 
moment dat jij je dit bewust wordt, keer dan terug naar het 
basisgevoel van gedragen te worden door de stroom van de 
Grote Natuur. Kijk dan weer om je heen en maak weer innig 
contact met de levende werkelijkheid in het hier en nu. 

Om jezelf te helpen deze gelofte levend te houden, geef ik je 
in overweging om ’s morgens direct na het ontwaken, dus als 
de stilte van de nacht nog niet is verbroken, je geest te voeden 
met een kort gebed, waarmee jij je gelofte opnieuw bevestigt. 
Wacht op de woorden die in je geest omhoog komen. Zo’n 
gebed kan bijvoorbeeld als volgt luiden:

Lieve God, ik verwelkom de nieuwe dag en wil deze open 
tegemoet treden. 
Alstublieft, helpt U mij om ook deze mooie dag afgezant te zijn 
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‘Onthoud van alles wat wij tijdens onze reis bespraken, slechts 
die woorden die in je hart als waarheid werden her-kend en 
vergeet de rest. Waak er voor dat de dingen die je niet begrepen 
hebt door je verstand tot denkbeelden worden gemaakt.’ 

Ik bedank Cheng voor al zijn wijze raadgevingen en voor de 
zeven stenen met een innige omhelzing. Als we elkaar in de 
ogen kijken, stromen de tranen over onze wangen, beiden 
overspoeld door een intense liefde voor elkaar. Dit moment 
lijkt eeuwen te duren. Ik ervaar deze heerlijke omhelzing als 
een bijzondere afsluiting van ons goddelijke samenzijn. 

Ik blaas het kaarsje uit en leg me in diep vertrouwen weer te 
rusten.

van Uw Goddelijke Waarheid en de Dharma te volgen. 
Wilt U mij bijstaan om vandaag steeds wakker te zijn, om Uw 
Wil in elke situatie te herkennen en om deze in mijn spreken en 
handelen tot uitdrukking te brengen, opdat alle levensvormen 
via mij door Uw Goddelijke Waarheid worden verlicht.

Ook voor ’s avond beveel ik je aan om de dag af te sluiten met 
een kort gebed. Laat dit je laatste activiteit zijn voordat je je te 
rusten legt. Ook nu weer kun je je openstellen voor de woorden 
die uit je diepste bron opwellen. 

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de volgende woorden. 

Lieve God, vergeef me de onheldere momenten van de 
afgelopen dag, waarop ik het contact met Uw Goddelijke Wil 
verloren was. 
Vergeef mij de onzuiverheden in de ‘cirkel van mijn handelen’, 
waardoor ik mogelijk leed heb veroorzaakt aan het leven om 
mij heen. 
Vertrouwende op Uw oneindige Liefde en Vergevingsgezindheid, 
geef ik mij nu over aan de rust van de nacht, opdat ik mij weer 
kan voeden met Uw Geest.  

Ook kun je er voor kiezen om op deze twee doorgangsmomenten 
van de dag enkele zinnen te lezen uit een heilige tekst. Zoals ik 
al eerder heb gezegd, hebben heilige teksten, geschreven door 
verlichte meesters, een helende werking op de geest van de 
persoon die er voor open staat.

Een kort gebed of het lezen van heilige woorden, kun je ook 
onderdeel maken van een korte of wat langere meditatie.’

Cheng zwijgt even en kijkt me nu heel serieus aan.

‘Tot slot wil ik je nog het volgende zeggen,’ en hij pakt mijn 
beide handen weer in zijn handen. 
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zijn woorden bij onze ontmoeting ‘De beek stroomt maar heeft 
geen doel.’ 

Vanmiddag vlieg ik naar Hongkong waar ik één nacht zal 
overblijven. Morgenavond gaat mijn vlucht naar Frankfurt en 
daar stap ik over op een toestel dat me naar Amsterdam zal 
brengen. Alles is geregeld en ik wacht op het taxibusje dat mij 
naar het vliegveldje van Quilin zal brengen. Ik voel ineens een 
intens verdriet. God, laat het busje nog even wegblijven, ik ben 
er nog niet klaar voor. Mijn rugzak staat naast mij en ik heb het 
buideltje met de zeven stenen in mijn hand. Ik probeer me de 
zeven aanbevelingen van Cheng in herinnering te roepen:
Bruinrode granaat: Deze stond centraal tijdens onze mooie 
ceremonie van deze nacht, waarin ik tegenover mijZelf de 
belofte heb gedaan om in al mijn denken en doen toegewijd te 
zijn aan de intentie van de Grote Natuur.

Verder vat ik bij elke volgende steen de eerdere woorden van 
Cheng in mijn hoofd kort samen.
Grijze kiezel: Vertraag en vereenvoudig je leven, onthecht van 
het niet-wezenlijke,
Hoekige bergkristal: Wees oplettend, keer steeds terug naar de 
eenheid in het ‘hier en nu’,
Oranjerode agaat: Zuiver je waarneming,
Groene jade: Zuiver je denken en voelen,
Lichtblauw gevlekte larimar: Zuiver je spreken en handelen,
Groenblauwe turkoois: Doe innerlijk onderzoek door contem-
platie en meditatie. 

Ik zal dit geschenk van Cheng mijn hele leven koesteren. 

Er draait een busje het pad van het hotel op. Ik voel een lichte 
paniek, laat het nog niet waar zijn, misschien komt hij nog om 
afscheid te nemen. 

Dan schieten zijn woorden van gisteren in mijn gedachten: 
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15.
Afscheid

Het is nog vroeg in de ochtend als ik weer wakker word. Aan 
een zwak schijnsel naast de gordijnen zie ik dat het buiten al 
licht begint te worden. De eerste gedachte die in me opkomt is: 
Vandaag is het afscheid, ik moet nu alleen verder. 

Ik voel me nog steeds wat triest, maar ook blij omdat ik weer 
naar huis ga. Ik neem me voor om met een kort gebed de dag 
te begroeten, zoals Cheng me dat vannacht heeft aanbevolen. 
Ik rek me uit en ga rechtop zitten. Als ik in de richting kijk 
van het bed van Cheng, zie ik nog geen beweging. Ik schrik, 
het bed lijkt niet beslapen te zijn. Ik spring uit bed en trek de 
gordijnen open. Ik ben alleen. Cheng is verdwenen evenals zijn 
tas en kleren. Ik trek het laken van het bed en zie aan de gladde 
lakens dat het onbeslapen is. Dit kan niet waar zijn, heb ik dan 
alles… Dat is onmogelijk! 

Wezenloos loop ik naar de balie van het hotel om uit te 
checken. Cheng vertelde me gisteren nog dat hij hier achter 
zou blijven en dat hij geen plannen had voor de toekomst. Ik 
hoefde me over hem geen zorgen te maken. Ik herinnerde toen 
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‘Hecht je niet aan materiële zaken, hecht je ook niet aan 
mensen. Elke gehechtheid belemmert je om de echte vrijheid 
te vieren die je geboorterecht is.’ 

Maar hij heeft ook gezegd dat dit niet betekent dat ik geen 
liefde mag voelen voor mensen die me dierbaar zijn.  

‘Liefde is de bindende kracht in het universum die de verloren 
eenheid herstelt. Straal liefde uit naar elke levensvorm en 
maak zo weer heel wat gebroken is’, waren zijn woorden bij 
het overhandigen van de lichtblauw gevlekte larimar.

Ik geef me over aan de situatie, leg mijn rugzak in de kofferbak 
en stap zelf achterin. Ik vraag de chauffeur of hij mij naar de 
luchthaven van Quilin wil brengen. Omdat mijn hoofd niet 
staat naar een sociaal gesprek, pak ik het boekje met gedichten 
uit mijn zak dat ik voor de terugvlucht bij me heb gestoken en 
blader er wat in. Mijn oog valt op het woord ‘afscheid’ boven 
een gedicht. Ik lees de volgende woorden.

Vandaag wil ik met jou
de oeroude drempel overschrijden.
Geen gelukwens,
geen tot ziens,
dat alles zou kinderspel zijn.
Het beste kan men zwijgen,
wat je voor je houdt is geen bedrog.
Laat de herinnering over aan de toekomst, 
zoals de droom aan de nacht toebehoort.
Laat de tranen over aan de zee,
de wind aan de zeilen.

Tot mijn verbijstering zie ik dat het is ondertekend met:

Gu Cheng (China)
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pakken, maar het was duidelijk dat het nooit meer zou worden 
zoals het geweest was. Cheng heeft mij als een liefdevolle 
vroedvrouw bijgestaan bij de geboorte van mijn diepste Zelf. Na 
de roes van de eerste dagen, heb ik, met de rode granaat in mijn 
hand, het fundamentele besluit dat ik tijdens onze nachtelijke 
ceremonie heb genomen thuis nog eens bekrachtigd. Met het 
schilderijtje van Cheng voor me, welden de volgende woorden 
in mijn geest omhoog.  

Mijn dierbare Cheng, hiermee bevestig ik mijn gelofte dat ik als 
een nederige dienaar mijn leven overgeef aan de stroom van de 
Grote Natuur.
Alstublieft, blijf mij met uw heldere licht bijschijnen op mijn 
weg, zodat ik mijn persoonlijke aard kan zuiveren van oude 
denkbeelden en loos bezit.
Help mij mijn diepste wezen, die een straal is van de Geest van 
de Grote Natuur, verder bloot te leggen.
Geef mij de kracht om te leven naar mijn oorspronkelijke 
natuur, en mijn spreken en handelen van moment tot moment af 
te stemmen op ‘dat wat is’ en dus waar de situatie om vraagt.
Help mij om op deze wijze één te worden met de Grote Natuur, 
waaruit alles voortkomt en waarmee alles zich ooit weer zal 
verenigen.
Gun mij, als de tijd daar rijp voor is, mij te voegen bij het 
gezelschap op de top van de heilige berg en de eeuwige harmonie 
en vrede van het goddelijke bestaan te ervaren.

Ik heb inmiddels ook getracht vorm te geven aan de tweede 
aanbeveling van Cheng en heb waar mogelijk en haalbaar, mijn 
leven vereenvoudigd en ook ben ik minder gaan werken om 
meer tijd te hebben voor bezinning. Verder probeer ik meer tijd 
in te ruimen voor elke activiteit en op die manier oplettender te 
leven. 

Ik doe pogingen om meer helderheid in mijn waarnemen, denken 
en handelen te brengen. Dat lukt me soms, maar ik vertoef nog 
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16.
Weer thuis

Het is alweer enige weken geleden dat ik op de luchthaven van 
Amsterdam liefdevol werd verwelkomd door mijn echtgenote 
en twee dochters. De dagen daarna heb ik in een roes geleefd. 
Lichamelijk was ik gearriveerd, maar mijn geest was nog ergens 
onderweg. De reis had veel meer met me gedaan dan ik ooit 
voor mogelijk had gehouden. Ik was grondig van slag. Zodra 
ik thuis was, heb ik mijn rugzak uitgepakt en de souvenirs die 
ik op mijn reis had gekocht op mijn bed gelegd. Als laatste 
vouwde ik het krantenpapier open waarin het schilderijtje 
was verpakt dat ik op het station in Ulan Bator had gekocht. 
Toen ik het bekeek kreeg ik kippenvel en voelde het bloed uit 
mijn gezicht wegtreken. Ik stond oog in oog met Cheng die in 
meditatiehouding was afgebeeld in een grot. Ik heb toen enorm 
gehuild en kon mijn echtgenote nog niet zeggen wat daar de 
reden van was. Wellicht doordat mijn innerlijke reis aan 
intensiteit de reis door China vele malen overtrof, maar hoe leg 
je dat in een paar zinnen die recht doen aan de betekenis uit?  

Langzaam probeerde ik weer de draad van mijn leven op te 
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is, die uit mijn herinnering of die mij vanuit een onmetelijke 
diepte aankijkt in de spiegel. Liep hij werkelijk als mijn 
reisgenoot naast me of welden zijn antwoorden slechts op uit 
mijn diepste innerlijke bron. Ach wat maakt het allemaal uit. 
Het is precies zoals het is en zo is het!
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erg veel in de sluimertoestand van de derde staat. Ik bedenk 
daarbij wel dat een ingesleten gedrag van vele jaren, niet in 
korte tijd kan worden gekeerd.    

Het beeld van de boom met de vele vertakkingen is veel in 
mijn hoofd. Het beeld dat Cheng gebruikte om de toenemende 
complexiteit van het huidige leven en daarmee het steeds 
verder verwijderd raken van de oorspronkelijke eenheid van 
het bestaan, duidelijk te maken. Bij dit beeld herinner ik me het 
verhaal van Cheng over het hervinden van de weg terug. De 
Weg van de maximale verdeeldheid in de verste uithoeken van 
de kruin en onmetelijk ver verwijderd van de eenheid, via het 
steeds opnieuw tot eenheid brengen van tegendelen in concrete 
situaties, terug naar de uiteindelijke eenheid die door de stam 
wordt gesymboliseerd. Ik heb gemerkt dat dit beeld mij helpt 
herinneren aan de fundamentele eenheid in elke levende 
situatie. Het helpt me om in te zien wat in moeilijke situaties 
heilzaam gedrag is voor het terugbrengen van eenheid in het 
grotere geheel. Ik heb mij gerealiseerd dat ik tegendelen tot 
eenheid breng wanneer ik in staat ben om in concrete situaties 
‘te zien wat is’ en van daaruit te handelen.

Ook probeer ik elke dag te beginnen en weer af te sluiten met 
een kort gebed en geniet ik van het lezen van spirituele teksten. 
Op dit moment mag de Bagavad Gita zich verheugen in mijn 
intense belangstelling. Contemplatie of innerlijke bezinning 
behoort al jaren tot mijn eerste natuur.

Daarnaast zoek ik naar momenten voor meditatie, maar dat is 
nog geen ingesleten gewoonte geworden. 

In alles, niet alleen in het schilderijtje dat ik meebracht uit 
Mongolië, maar ook in een oude boom, de vogels in mijn tuin, 
een pasgeboren kind, de vallende bladeren, zelfs wanneer ik 
in de spiegel kijk, zie ik de oude Cheng. Naarmate de tijd 
verstrijkt vraag ik me steeds meer af welke Cheng meer waar 
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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.

De 7 Mystieke Geheimen van TAO
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 vanuit zijn Innerlijke Kracht 
‘TE’ leeft in overeenstemming met TAO en daardoor 
geniet van het geluk en de harmonie in zijn hart. 

De Weg van het Stille Midden
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. 

Terugkeer naar de Oerbron
Gesprek over het kosmische wordingsproces en de 
mens en zijn verheven bestemming
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 Natuurlijke Orde der Dingen
Over de 7 Kosmische Levenswetten die op 
energieniveau al het leven binnen het universum 
regeren. Tijdens het bewandelen van ‘De Weg van het 
Stille Midden’, het open en eigentijdse spirituele pad 
voor de westerse mens dat naar bevrijding leidt, toon ik 
je de drie levels van het ‘Grote Levensspel’, elk met zijn 
eigen spelregels/wetten. Op energieniveau zijn dat de 7 
Kosmische Levenswetten.
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Meer weten en boeken

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’.

Als je contact zoekt met Jan Verhaar of meer informatie wilt, ga 
dan naar de website van: CHETANA Praktijk voor Praktische 
Spiritualiteit te Hoorn/Zwaag:  www.chetana.net
De boeken, artikelen, oefeningen en meditaties van Jan Verhaar 
zijn gepubliceerd op: www.issuu.com. Zijn mystieke lezingen 
en geleide meditaties zijn te vinden op zijn Youtube-kanaal 
‘deoudecheng’. Van Jan Verhaar zijn bij internetuitgever Blurb 
de onderstaande boeken verschenen: (bestellen via www.blurb.
com). Een gratis PDF-versie van deze boeken is ook te down-
loaden vanaf de eerder genoemde website van CHETANA.

Lessen van De Oude Cheng (spirituele 
roman)
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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De 7 Treden & de 7 x 7 Lokroepen van God
Langs de trap met 7 natuurlijke treden, komen één 
voor één de chakra’s als bewustzijncentra tot bloei. 
Dat gebeurt door op elke trede gehoor te geven aan de 
7 lokroepen van God, van de laagste aardse trilling bij 
aanvang van de eerste trede, tot de hoogste hemelse 
vibratie aan het einde van de zevende trede. En door 
het zich steeds verder openen van het innerlijke zintuig 
van de Ziel, ontvouwt zich in elk stadium een nog 
mooiere dimensie van het bestaan, totdat op de hoog-
ste trede de Zevende Hemel zich opent, waar de Ziel 
deelgenoot wordt aan ‘Sat-Chit-Ananda’, ofwel aan 
de ultieme ‘Waarheid-Helderheid-Gelukzaligheid’. En 
zo komt via ‘De Heilige Wet van Zeven’ alles tot zijn 
Goddelijke Voltooiing.’

“Mastering Yourself 
is true Power”

Lao Tse 

(Chinees mysticus 5e eeuw v. Chr.) 
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De Geestelijke Ontwikkelingsweg van de mens
In de derde grote levensfase van de mens staat de 
Geestelijke Ontwikkeling centraal. Door de vele 
cyclische levens door de twee werelden heen, zal de 
Ziel, door de omvorming van aardse ervaringen tot 
geestelijke inzichten, in een opklimmende spiraal, 
innerlijk groeien naar steeds hogere bewustzijnstreden. 
En op elke hogere trede zal voor de rijpende Ziel een 
steeds mooiere en meer harmonische ervaringsdimensie 
worden ontsloten. En uiteindelijk zal de Ziel op de 7e 
bewustzijnstrede, die met het hoogste chakra verbonden 
is, Geestelijke Volwassenheid ofwel Goddelijke 
Volmaaktheid bereiken.

Bestaat een leven zonder lijden?
Zeven inspirerende verhalen over Spiritueel Ontwaken 
“Stel dat ik je zou vragen: ‘Bestaat een leven zonder 
lijden?’ Zou je dan nieuwsgierig worden of zou je 
denken ‘Wat een onzinnige vraag’? Waarschijnlijk zul 
je zeggen dat zo’n leven niet kan bestaan, omdat jij er 
van uitgaat dat lijden nu eenmaal onlosmakelijk met 
het menselijke bestaan verbonden is. Maar stel je de 
volgende situatie eens voor...”

Een Spiritueel Licht op Creatie
Verhaal in woord en beeld over de Torus als 
grondpatroon of energieblauwdruk van elke creatie
Dit verhaal laat in woord en beeld zien dat elk 
leven ontstaat en in stand gehouden wordt door de 
wisselwerking tussen Yang en Yin, ofwel tussen geest 
en materie, tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen de 
onzichtbare geestelijke binnenwereld en de zichtbare 
materiële buitenwereld. En deze levensdynamiek toont 
zich in de torus als energetisch grondpatroon.e

Aforismen en Citaten van De Oude Cheng
Sinds Sinds onze kennismaking in die winter vele jaren 
geleden, heb ik oneindig veel woorden van wijsheden 
van De Oude Cheng mogen ontvangen. Dit boek bevat 
een bloemlezing van korte aforismen en wat langere 
citaten die ik met jou wil delen. Ik heb de teksten 
enigszins gerubriceerd en min of meer in een samen-
hangende volgorde geplaatst, maar ze kunnen uiteraard 
ook als afzonderlijke teksten worden gelezen. Ik wens 
je veel leesplezier en inspiratie!
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“Je zou kunnen zeggen dat we allemaal op deze wereld zijn geko-
men om het ‘Grote Levensspel’ te spelen, een spel waarvan niemand 
de spelregels kent. Ook werd ons nooit verteld dat het spel gespeeld 
wordt op verschillende ‘levels’ en is het onduidelijk gebleven waar het 
spel uiteindelijk toe leidt, dus wat er mee gewonnen kan worden. En 
omdat we toch behoefte hebben aan houvast, heeft iedereen zelf zijn 
eigen spelregels en zijn eigen levensdoel bedacht. Geen wonder dat 
het spelen van dit ‘Grote Levensspel’ ons zo vaak frustraties, angsten 
en verdriet bezorgt, want zonder ons dat bewust te zijn, ‘zondigen’ we 
de hele dag onbedoeld tegen de ‘geheime’ regels van het spel. 

Tijdens het bewandelen van ‘De Weg van het Stille Midden’, het open 
en eigentijdse spirituele pad voor de westerse mens dat naar bevrij-
ding leidt, toon ik je de drie levels van het ‘Grote Levensspel’, elk 
met zijn eigen spelregels. Ik laat je kennismaken met De 7 Kosmische 
Levenswetten die op het verborgen energieniveau al het leven binnen 
het universum regeren. Ook zal je duidelijk worden wat de zin van het 
spel is, dus wat er mee te winnen valt. Door deze diepe inzichten in de 
‘geheime’ regels van het spel, wordt het voor jou als speler mogelijk, 
om het levensspel voortaan zonder angst en stress en met groot plezier 
te spelen, en te klimmen naar hogere levels om uiteindelijk de over-
winning te behalen en het ‘nirvana’ te betreden.” 

De Oude Cheng

Hij is een zoeker, een zoeker naar de zin van het bestaan, naar de 
diepere waarheid over het leven, niet zwaarmoedig maar wel vol 
passie.

Dinsdagavond was hij vanuit Moskou vertrokken met de Transsiberië-
express, bestemming Peking. Hij was al jaren gefascineerd door de 
Chinese visie op het leven en het was zijn droom geweest om daar 
ooit te zijn. Wie kon vermoeden hoe deze reis zijn leven op z’n kop 
zou zetten. 

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.

Hij had tijdens de diepzinnige gesprekken op de Chinese muur 
en aan de Li-rivier een diepe vriendschap gevoeld, ja zelfs een 
bovenmenselijke liefde ervaren voor deze oude man.

In de laatste nacht op het platteland van dit immense land, had 
Cheng hem ingewijd in het mysterie van het leven en hem een 
opdracht gegeven in de vorm van 7 stenen.

Nu zit hij weer thuis en heeft de grootste moeite om de draad van het 
dagelijkse bestaan weer op te pakken. Zijn gedachten zijn bij Cheng 
en hij voelt weemoed. Hij probeert de woorden van zijn lieve vriend 
en meester in herinnering te roepen.


