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Gedachten hebben geen eigenaar
Gedachten zijn niet exclusief van iemand;
ze zijn nooit iemands eigendom.
Je krijgt een gedachte van anderen of
ze schieten je te binnen en
jij vult ze aan, vervormt ze, maakt ze helderder.
Een gedachte waar je het niet eens mee bent
roept een andere gedachte in je op.
Je meent dat het jouw gedachten zijn
maar ze worden al eeuwen ergens gedacht,
buiten jouw ‘ik-bubbel’.
Niemand had ooit een unieke gedachte,
zelfs niet de meest wijze leermeester.
Jouw gedachten zijn jouw gedachten in beperkte zin,
want je hebt je gedachten gekregen van anderen.
In het beste geval heb je ze tot de jouwe gemaakt.
Om het met een metafoor te zeggen:
Iedere gedachte komt uit de gedachten-zee,
die al tienduizenden jaren wordt gevoed
door grote gedachten-stromen.
Al die stromen worden op hun beurt gevoed
door duizenden gedachten-rivieren.
De gedachten stijgen met het water van de zee
op in de atmosfeer en na verloop van tijd
daalt het terug in de bergen
en voedt het nieuwe gedachten-bronnen.
Een knap leermeester haalt ideeën uit
een heldere gedachten-bron
zodat ideeën-rivieren kunnen blijven stromen.
De gedachten-zee vernieuwt zich zo iedere dag
en bevat zowel oeroude gedachten
als ver-nieuw-ende gedachten die komen
van de meest diverse gedachten-rivieren.
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Het schrijfsel
Dit is geen boek om te lezen. Dit is een bundel gedachten
om te overwegen, opnieuw te denken, te wikken en te wegen,
dichter bij je te nemen of gewoon even opzij te schuiven.
De tekst is bedoeld om je te verwonderen, je te doen stilstaan,
je te doen twijfelen. Er is geen volgorde waarin je ze kunt
lezen. Deze bundel gedachten bevat geen ‘waarheden’!
Wandel door de bladzijden zoals in een dicht bos, je weg
zoekend, voorzichtig, behoedzaam, aandachtig.
Wat in dit boek staat is een selectie uit de gedachten
die ik tussen 2001 en vandaag heb genoteerd in mijn
leerboekjes, al verschillende gedachten veel verder terug in
mijn leven.
Alles werd reeds gezegd, ik weet het. Ik her-formuleer wat
wijze mensen eeuwen geleden met andere of gelijkaardige
woorden al hebben geuit. Net daarin ligt mijn opdracht: de
gedachten opnieuw ervaren, ze opnieuw denken (her-denken,
na-denken), kiezen of ik ze tot mijn gedachten maak en ze
dan opnieuw verwoorden en uitdrukken. Dus de woorden in
deze tekst drukken, naar de vorm, mijn gedachten uit.
De gedachten in dit boek heb ik regelmatig herlezen,
herschreven of geschrapt en aangevuld. Ze overlappen hier en
daar of komen op andere plaatsen in een andere vorm terug.
Soms lijken ze elkaar zelfs tegen te spreken.
Ze staan niet in een chronologische volgorde, noch in een of
andere ‘logische’ schikking. Soms lijkt het dat ik van de hak
op de tak spring; wel, dat is ook zo. Het blijven ‘losse
gedachten’ die niet altijd vanzelfsprekend op elkaar volgen.
De indeling van de tekst heb ik enkel gekozen om het jou en
mezelf makkelijk te maken een thema terug te vinden.
Dit boek is geen ‘samenhangend geheel’, het is zeker niet
‘volledig’, het is niet ‘af’ en het is geen ‘leerboek’.
Ik heb bv. alle gedachten rond ‘leren’ uit dit bundel gehaald
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want die heb ik verwerkt in een ‘Korte tekst’.1 Dit geldt ook
voor een reeks gedachten rond de thema’s die in mijn andere
korte teksten zijn terug te vinden; zoals bv. taalgebruik,
grondpatronen, communicatie, gesprek en dialogeren.
Ik geniet er nog steeds van om mijn gedachten opnieuw te
lezen, te her-denken, kritisch te beluisteren, te wijzigen of
gewoon te schrappen wanneer ik er niet meer mee eens ben.
Ik verwacht dat over een aantal jaren ik het niet meer eens zal
zijn met sommige gedachten die hier nu zijn afgedrukt en dat
ik ze bij een volgende versie dus zal schrappen.
Een mens mag zichzelf honderd keer tegenspreken.
Bij het herlezen heb ik vaak het gevoel dat ik dit voor mezelf
heb geschreven, dat ik op deze manier tegen mezelf praat.
Het blijven nog steeds voor mezelf lessen om toe te passen in
mijn relaties. Daar slaag ik niet altijd in. Iedere dag zet ik wel
een stapje.

De bronnen
Mijn grote dank gaat naar mijn belangrijkste inspiratiebronnen, de teksten van twee wijze mensen: Nāgārjuna, de
boeddhistische filosoof van De Weg van het Midden, de
Mādhyamaka, (India 2e eeuw CE) en Zhuang Zi, de taoïst
(China 4e eeuw BCE). Ik ga niet voor de historische figuren.2
Ik ga wel voor de gedachten en het grondpatroon dat ik
ontdekte in en via hun teksten: het lemniscatisch
grondpatroon.3
Ze leren me tevens dat filosofie naast ‘scherp en helder
denken’ een manier vormt om in de dynamiek van ‘leven’ te
1

2

3

Lees meer in: Leerrijker worden kán!
Alle verwijzingen “Lees meer in: …” verwijzen naar teksten die je vindt op de
pagina ‘Korte teksten’ op mijn website.
Alle speculaties over wie Nāgārjuna was, en die je terugvindt in Tibetaanse
bronnen, zijn voor 90% fantasie. Voor een degelijke analyse: Walser, Joseph,
Nāgārjuna in context, Columbia Univ. Press, New York 2005
Lees meer in Drie grondpatronen om je leven te be-leven
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staan, op een natuurlijke wijze, betrokken bij alles wat mij
mee tot de mens maakt en wat ik uitdruk en doorgeef.4
Je zult in deze gedachten naast de stem van mijn
inspiratiebronnen wellicht het betoog herkennen van andere
denkers, zowel oude denkers als diverse filosofen uit de
negentiende en twintigste eeuw. We halen allemaal onze
gedachten uit de gedachten-zee. Daaruit maakt ieder zijn
selectieve keuze. Soms merk ik achteraf dat een denker
eeuwen terug een bepaalde gedachte hetzelfde heeft verwoord
als ik. Ik hoef niet eerst de teksten van alle denkers te lezen,
ik vind de gedachten in de gedachten-zee. Ik denk padvindend, niet als een academisch geschoold denker; dat is nu
eenmaal mijn ‘natuur’.5

En nu jij
Deze gedachten hebben geen enkele pretentie. Ze zijn er
enkel om jou te doen twijfelen en te stimuleren verder te
denken, door te denken. De vraag is niet of de gedachten die
hier staan ‘waar’ zijn. Het maakt mij niet uit hoe jij ze
beoordeelt. Voor jou maakt het wel uit. De vraag is, wat deze
gedachten met jou doen, tot welke andere gedachten en
handelingen ze jou inspireren. Denk de gedachten die je hier
leest opnieuw en opnieuw en voel of ze voor jou zinnig of
onzinnig zijn. Beoordeel de gedachten op hun inhoud en op
wat ze bij jou teweegbrengen, niet op wie ze voor het eerst
zou hebben uitgesproken.
Dit zijn ‘filosofische’ teksten en kunnen bij de eerste indruk
erg abstract klinken. Het is nuttig om ze tegelijk ernstig te
nemen én ze praktisch te lezen én ze te relativeren én er een

4

5

‘Over het onderscheid tussen ‘leven’ (een dynamiek, een proces) en ‘het leven’
(een door de mens gecreëerd object met grenzen) en ‘mijn leven’
lees je meer in het onderdeel Leven - Dood - Lijden - Bevrijden
Over het onderscheid tussen zoeken en vinden en over pad-vindend denken
lees je meer in het boek: Pad-vindend leiderschap
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vleugje humor aan toe te voegen. Je merkt de praktische kant
van deze gedachten wanneer je na het lezen van een paar
bladzijden, je blik rondom je heen laat gaan en je aandachtig
kijkt met wie en met wat je bent verbonden. Wie zijn er in
jouw buurt op dit moment? Wie hoort er bij jouw leven? Wie
mis je nu? Wat was je aan het doen net voor je begon te
lezen? Wat deed je gisteren? Wat plan je om morgen te doen?
Wat hebben je antwoorden op deze vragen te maken met de
gedachten die je hebt gelezen?
Maak je die gedachten eigen die jou boeien zodat het jouw
gedachten worden en een leidraad vormen voor jouw
waarnemen, denken en handelen. Zelfs al zou ik sommige
gedachten in een volgende versie van het boek schrappen
(omdat ik het er op dat ogenblik niet meer mee eens ben en
het dus niet meer mijn gedachten zijn).
Jij bent verantwoordelijk voor jouw denken, voor de
gedachten die jij leest en na-denkt en die jij je ‘eigen’ maakt.
Noch de gedachten die hier staan afgedrukt, noch de woorden
waarmee ik ze formuleer zijn verantwoordelijk voor jouw
denken. Overigens, de woorden die ik schrijf zijn niet
noodzakelijk de woorden die jij leest. Dat zijn twee
verschillende ervaringen en invullingen! Het is jouw
verantwoordelijkheid hoe je omgaat met wat je leest.
Wees meester over je lezen en over je denken.
Francis Gastmans
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Talen - Begrippen - Woorden Werkelijkheid

Het woord ‘taal’ gebruiken enkel voor de ‘woordentaal’
(de taal met woorden) verarmt je communicatie.
Er zijn vele talen naast de verbale:
non-verbale talen, beeldende talen, de taal van de
wiskunde, enzovoort.6
Al deze talen hebben veelal een eigen woordenschat
en een specifieke grammatica.

De wereld van de woorden
en de teksten
= de verbale talen, de taal van
de typografie, de poëtische taal,
de theatrale taal, de taal van
mythen, verhalen en sprookjes

De wereld van het lichaam
De wereld van de geluiden,
en de gebaren
de klanken en de stiltes
= de muzikale talen, de klank- = de lichaamstalen, de taal van het
talen, de taal van de geluiden aangezicht, de taal van de handen,
de gebarentaal, de taal van de
de taal van de stilte
ceremonies en van de rituelen

De wereld van de tekens, de
symbolen en de codes
= de tekentalen, de codetalen,
symbolische logica, de wiskunde,
de taal van de signalen, emoji’s,
de taal van de tattoo
De wereld van de beelden,
de kleuren en het licht
= de taal van foto, film, video, de
beeldende talen, de talen van de
kunsten, de taal van de belichting

Mensen leven in
verschillende ‘werelden’
(minder of meer bewust).
Mensen gebruiken meerdere
van deze talen samen,
het is geen of-of maar en-en.
Dieren hanteren ook vele
van deze talen.

© Francis
Gastmans

De wereld van de ruimtes
= de taal van openbare ruimtes,
de taal van de tuinen en de parken,
de taal van de natuur en de
natuurlijke omgeving, de taal van
de afbakening van je ‘gebied’

6

De wereld van de bewegingen
en de ritmes
= de bewegingstalen, de
danstalen, de taal van de
podiumkunsten
De wereld van de geuren en
de smaken
= de talen van smaken en
geuren, de taal van parfums
De wereld van de aanrakingen
= de aanraak-talen, de talen
van de intieme gebaren,
seksualiteit als relatietaal

De wereld van de vormen
= de taal van de architectuur,
de taal van de design en de vormgeving,
de taal van de kledij en van de mode
Versie 14.0 - 09/2021

Lees meer in Talen en taalgebruik

Talen - Werkelijkheid
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Je kunt niet niet communiceren.
Je kunt je niet niet uitdrukken.
Voor het uitdrukken heb je een taal nodig,
een van de vele talen.
Je kunt communiceren zonder woorden
maar je kunt niet communiceren zonder een taal.

Talen - Werkelijkheid
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Daarnaast zijn er de vele talen van de verschillende
vlot communicerende dieren.
Dat dit talen zijn die wij mensen
niet begrijpen en niet kunnen ‘spreken’
maakt het niet minder een ‘taal’.
De pretentieuze mens verwijst met ‘taal’
enkel naar de talen die hij kan ‘spreken’ en begrijpen.7
‘Taal’ slaat op alle gecodeerde vormen
waarmee levende organismen communiceren.
Het slaat dus niet enkel op woordentalen.
Eencelligen communiceren!
Bomen communiceren!

7

Ik zeg het even uitdrukkelijk: mensen indelen naar geslacht of gender is in de
meeste gevallen onzinnig. Waar ik ‘hij’ of ‘zij’ schrijf doe ik dat om de tekst leesbaar te houden; je kunt deze aanduidingen steeds ruilen.

Talen - Werkelijkheid
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’Taal’ (= de verschillende talen)
is niet ontstaan ‘in de hemel’ of ‘in het brein’!
Talen zijn ontstaan in de sociale interactie tussen mensen
en tussen mensen en de andere dieren.
De talen hebben zich ontwikkeld vanuit
een relationeel proces,
een relationele behoefte,
een relationele noodzaak,
een relationele dreiging,
een relationeel spel,
een relationele nieuwsgierigheid,
een relationeel ontzag.
Hoe zijn de talen ontstaan?
Via de handen?
Via de voeten?
Via de ogen?
Via gebaren?
Via kreten en klanken?
Via zingen?
Via tekenen?
Via symbolen?
Wat was er eerst?
Wie ‘klonk’ er eerst?
Welke dieren hebben de Homo Sapiens geïnspireerd?

Talen - Werkelijkheid
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De verschillende talen (verbale en non-verbale talen)
scheppen een particuliere werkelijkheid.
Als mensen scheppen wij zo
een van de vele mogelijke mensen-werkelijkheden.
Wie enkel de woordentaal als 'taal' hanteert,
die leeft in een beperkte werkelijkheid.
Er zijn vele 'werkelijkheden'
want er zijn vele talen.
Wanneer we stellen dat de verschillende talen
één en dezelfde werkelijkheid weergeven,
weliswaar op een andere manier,
nemen we waar
met oog-kleppen,
met oor-kleppen,
met hart-kleppen en
met brein-kleppen.

Talen - Werkelijkheid
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Er is
• je persoonlijke taal
• de taal van de kleine gemeenschap waartoe je behoort
• de taal van de grote groep waarvan jij jezelf lid
beschouwt: een familie, een religie, een club, een
organisatie, een bedrijf, een land, een cultuur
• de taal van jouw professioneel vakgebied.
Er is
• de concept-taal
• de verhaal-taal
De concept-taal biedt een overzicht, een schema,
een eenduidig beeld, de nodige informatie, …
Het wordt vaak ontvangen als een rationele taal.
De verhaal-taal biedt een persoonlijk verhaal.
Het is een beeldtaal die woorden gebruikt om innerlijke
beelden op te roepen. Het is een verbindende taal.
Het zorgt voor verbinding, maakt enthousiast
want anderen kunnen zich daar in herkennen.
Bij verschillende beeldende talen
is het relationele het voornaamste,
niet het inhoudelijke, niet de betekenis of de definitie.

Talen - Werkelijkheid
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Een ‘begrip’ is meer dan een woord.8
Woorden zijn elementen van de woordentaal.
Begrippen kunnen op meerdere manieren
worden uitgedrukt en gecommuniceerd,
via verschillende non-verbale en beeldende talen.
Begrippen zijn de bouwstenen van
ons denken, ons waarnemen en ons handelen.
Begrippen hebben een taal nodig
- om het even welke van de vele talen om ‘communiceerbaar’ te zijn.
Een voorbeeld
Het begrip ‘iets om op te zitten’ zou je kunnen ver-taal-en
door
- het woord ‘stoel’ te zeggen of te schrijven, of te zingen;
- een foto te nemen van een ‘stoel’;
- een ‘stoel’ te tekenen, te boetseren, te schilderen of te
beeldhouwen;
- naar iets te wijzen waar je op kunt zitten;
- via pantomime of mime of theater of dans uit te beelden
dat er iets staat waar je op kunt zitten;
- een symbool aan de muur (bv. een symbool dat zegt:
“Hier vind je stoelen.”).
Opmerking: ‘iets om op te zitten’ is ook een vertaling in
een woordentaal van het begrip.
Geen enkel woord kan een begrip volledig bevatten.
Er is geen vaste, definitieve, eenduidige, exclusieve relatie
tussen een woord en een begrip.
Zonder een uitdrukking kan er echter geen begrip zijn.
8

Meer over het onderscheid tussen een ‘begrip’ en een ‘woord’ lees je in:
Talen en taalgebruik

Talen - Werkelijkheid
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Ieder begrip is een ervaring.
Denken is een innerlijk gesprek
met behulp van begrippen,
en dat kan ook in een andere taal dan met woorden.
Denken is een antwoord op een ervaring.
Het is een activiteit waar het hele lichaam aan deelneemt.
Zelfs de meest abstracte begrippen
gaan terug op een ervaring
en verwijzen naar een ervaring.

Talen - Werkelijkheid
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Alle begrippen die mensen hanteren zijn menselijke
constructies.
Begrippen zijn geen buiten-menselijke, meta-fysische,
transcendente gegevens.
Het zijn enkel ‘begrippen’ omdat de mens ze creëert.
Een begrip ‘ontstaat’, ‘verschijnt’, ‘komt op’ …
wanneer het in een van de vele talen wordt gevat.
Zonder een ver-taal-ing in een van de vele talen
bestaat er geen begrip.
Zonder begrippen bestaat er geen communicatie,
noch met anderen noch met zichzelf.

Talen - Werkelijkheid
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Begrippen geven ons de ruimte
en de mogelijkheid om ons uit te drukken.
Ze bieden de instrumenten om te kunnen denken.
Begrippen helpen ons waarnemen
en tegelijkertijd beperken ze het waarnemen.
Wanneer we begrippen vastzetten in definities
beperken we onze denkruimte.
Definities zetten ons gevangen in een enge wereld
van conventies, tradities, vooroordelen, ...
Woorden en definities zijn nuttig
om te communiceren over begrippen.
Wanneer we echter meer talen hanteren,
andere dan de woordentalen,
krijgt een begrip maar ‘volume’, meer ‘ruimtetijd’.
Definities zijn vooral nuttig voor diegenen
die ‘zekerheid’ willen;
de zekerheid dat ze juist worden begrepen,
de zekerheid dat hiermee het juiste idee, gevoel,
fenomeen of ’ding’ wordt aangeduid.

Talen - Werkelijkheid
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Alle begrippen zijn steeds deel van
een ruimer kader, waarbinnen ze passen.
Begrippen zijn steeds gekaderd,
ze zweven niet rond, ze zijn nooit kaderloos.
Begrippen zijn steeds contextueel.
Begrippen zijn steeds verbonden met andere begrippen.
Ze staan nooit helemaal op zich, alleen.
Ze leven in een specifiek ‘begrippennetwerk’.9
Bv. bij het begrip ‘schuld’ hoort ‘persoonlijke
verantwoordelijkheid’ en ‘straf’ en
de meeste termen uit de Westerse recht-spraak.
Ze vormen een specifiek begrippennetwerk.
Bij deze begrippen horen bv. niet de begrippen
‘interafhankelijheid’ en ‘mededogen’.

9

Lees het hoofdstuk ‘Kenmerken van begrippen’ in de tekst Talen en taalgebruik

Talen - Werkelijkheid
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Een begrip is een gevuld omhulsel.
Er bestaat geen omhulsel zonder vulling.
De vulling maakt het omhulsel én omgekeerd.
Vergelijk het met hoe celwand en cel zich tot elkaar
verhouden.
Toch denken sommigen dat er begrippen-omhulsels
bestaan die niet gevuld zijn,
‘iets’ dat inhoudelijk leeg is.
Omhulsels alleen kunnen niet bestaan.
Niet in een taal gevatte begrippen bestaan niet.
Zhuang Zi: "Een naam is de gast van de realiteit."

Talen - Werkelijkheid
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Alle woorden hebben steeds drie aspecten
die met elkaar zijn verbonden:
• woorden hebben een betekenis,

veelal gevat in een definitie
of in afgelijnde afspraken,
• woorden drukken een beleving uit,
die ontdek je via de woordenwolk
die in jou leeft wanneer je een woord gebruikt,10
• woorden roepen een beeld in je op,
dat veelal onbewust blijft maar
dat je vlot voor je oog kunt krijgen.
De meeste mensen hebben slechts aandacht
voor de definitie van woorden
en dit zorgt voor de nodige misverstanden.
Dan gaan ze lekker discussiëren
en trachten tot eenzelfde definitie te komen.
Liever een gemeenschappelijke enge definitie
dan verder gaan zonder de éne definitie.
“Ik kan maar helder met jou communiceren
als we dezelfde definitie hanteren.”
is een beperkend uitgangspunt!
Je kunt beter communiceren
wanneer je bij een kernwoord in jullie contact
de drie tot vijf belangrijkste associaties
uit ieders woordenwolk kent.
Deze drie aspecten (betekenis, beleving, beeld)
zijn ook terug te vinden in de vele andere talen,
niet alleen in de woordentaal.

10

Lees meer. in: Wat is een woordenwolk?

Talen - Werkelijkheid
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Geen enkel woord is verbonden met één begrip.
Enkele voorbeelden:
Wanneer we “stoel” zeggen denken we spontaan aan
‘een object om op te zitten’.
In een andere context kan het echter iets anders betekenen.
Op zoek naar een tafel op een camping pakt iemand een
stoel: “ik neem dit.” = ‘iets als steun om iets op te zetten’
Kinderen gebruiken makkelijk een ‘stoel’ als een tekentafel
= ‘iets om op te tekenen’
Op zoek naar wat hout voor het kampvuur, wijst iemand
op een oude kapotte stoel: “Ik neem deze stukken hout.”
= ‘brandhout’
Na een inbraak ondervraagt de politie hem en vraagt
waarmee hij de overvaller heeft neergeslagen.
“Met deze stoel.” = ‘een wapen’
In het museum voor hedendaagse kunst zag ze een stoel
maar het was er geen want bij het kunstwerk stond
“Lanceerbasis” = ‘kunst’
Zolang de muis rondliep in de keuken was de vrouw hier
veilig … op die stoel = ‘een vluchtheuvel’
Op oude prenten van een circus staat een leeuwentemmer.
In de ene hand een zweep in de andere iets om de leeuw op
afstand te houden en zich mee te beschermen, een stoel
= ‘afscherming’

Talen - Werkelijkheid
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Het woord 'maan' is de maan niet.
Het woord "maan" heeft niets, helemaal niets van doen
met datgene wat je waarneemt aan de hemel.
De mens heeft de pretentie dat hij de werkelijkheid vat
door namen te geven.
Voor de mens is er geen werkelijkheid
buiten de werkelijkheid die hij noemt.
Voor de mens bestaat er enkel
de 'menselijke-werkelijkheid'.
Kan er een werkelijkheid zijn zonder naam,
zonder dat de mens het in de een of andere taal ver-taalt?
Over de 'niet-mensen-werkelijkheid'
kunnen we niet communiceren
en er zelfs niet naar ver-wijzen,
want we kunnen die niet waarnemen!
We kunnen er enkel over zwijgen.
Zodra we van iets een beeld vormen
en er over communiceren
hebben we een menselijke taal ingezet en
creëren we zo de ‘menselijke werkelijkheid’.

Talen - Werkelijkheid
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Het begrip ‘werkelijkheid’
Zoals alle begrippen wordt ‘werkelijkheid’ verbaal anders
ingevuld en gehanteerd in westerse culturen dan in vele
andere culturen. ‘Werkelijkheid’ is contextueel.
Het begrip ‘werkelijkheid’ kan je ook in vele non-verbale en
beeldende talen uitdrukken of weergeven.
Daarnaast krijgt het begrip een andere betekenis afhankelijk
van het grondpatroon dat je hanteert; het lijnig, het
systemisch of het lemniscatisch grondpatroon.11
Ik gebruik vaak de woorden ‘menselijke werkelijkheid’ of
‘mensen-werkelijkheid’ om aan te geven dat wat mensen
‘werkelijkheid’ noemen enkel slaat op datgene wat mensen
(slechts) kùnnen waarnemen en voor ‘waar’ aannemen.
Wat mensen niet kunnen waarnemen behoort niet tot hun
‘werkelijkheid’. Wat voor iemand ‘werkelijkheid’ is is niet
alleen afhankelijk van zijn waarneming maar tevens van zijn
geloof dat hij ziet wat hij ziet èn dat hij dat juist interpreteert.
De gedachte dat een mens álle ‘werkelijkheden’ kan
waarnemen is vreselijk pretentieus.
Wie systemisch kijkt ziet reeds meer verbanden dan wie lijnig
kijkt en denkt. Je kunt dan trachten je de ‘systemische
werkelijkheid’ voor te stellen; maar ook dan zal je je
bescheiden dienen op te stellen. Het is voor geen enkel mens
mogelijk alle verbanden waar te nemen in hun totale
driedimensionale interafhankelijkheid en hoe ze elkaar
beïnvloeden. De mens kan zich dit zelfs niet voorstellen of
denken.
Uitspraken over ‘dè werkelijkheid’ zouden steeds moeten
worden aangevuld met “voor zover ik kan waarnemen en
begrijpen” èn met de respectvolle openheid dat anderen met
evenveel recht op ‘waarheid’ het begrip ‘werkelijkheid’
anders beleven en hanteren.

11

Lees meer in de korte tekst Drie grondpatronen om het leven te be-leven
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Het begrip ‘de mens’
Wanneer ik deze uitdrukking gebruik verwijs ik naar de
diersoort Homo Sapiens. Ik verwijs dan naar die evolutionaire
grondkenmerken - fysiek, mentaal en emotioneel - die alle
mensen gemeen hebben.
Ik weet het, op verschillende plaatsen in de tekst klinkt
‘de mens’ als een veralgemening; alsof elke mens terug te
brengen is tot de grondkenmerken van de Homo Sapiens en
enkel tot die kenmerken. Niet dus, iedere mens is meer, maar
alle mensen hebben wel de grondkenmerken van de Homo
Sapiens als basis.
Het is een beetje een abstract begrip en soms is het moeilijk
om jezelf helemaal te herkennen in iets wat wordt beweerd
over ‘de mens’.
Hoe je naar ‘de mens’ kijkt en het begrip invult hangt af van
het grondpatroon dat je hanteert.12 In deze tekst gebruik ik de
‘gewone’, lijnig wijze van invullen van het begrip ‘de mens’.
Het lijnig grondpatroon is ontstaan samen met de Homo
Sapiens. Het is de overlevingsmodus van de mens. Het wordt
ondermeer gekenmerkt door de zoektocht naar ‘oorzaken’ en
door de neiging de fenomenen in te delen. Het lijnig
grondpatroon levert iedere dag nuttige resultaten af.
’De mens’ vandaag hanteert dit grondpatroon nog steeds als
basisopstelling. Alle mensen voelen, denken en handelen op
de eerste plaats lijnig.
Sommigen hebben inmiddels het systemisch grondpatroon
geleerd. ‘De mens’ is dan een interafhankelijk wezen.
Weinigen hanteren het lemniscatisch grondpatroon. ‘De
mens’ is een interafhankelijk proces.

12

Lees meer in Drie grondpatronen om je leven te be-leven
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‘Lineair’ betekent ‘lijnig’.
In het dagelijks taalgebruik staat ‘lineair’ voor ‘recht-lijnig’
en wordt het geplaatst tegenover ‘circulair’ (cirkel-lijnig).
Dit is een volkomen ten onrechte tegenstelling.
Alle patronen die rekening houden met een begin,
een verloop en een einde zijn lijnig.
‘Lijnig’ slaat op alle patronen die met een lijn worden
weergegeven!
Dus zowel op recht-lijnige weergaven als op alle kromme
lijnen, zoals:
circulair, spiraalsgewijs, met feedback lussen, zig-zag,
golvend of U-vormig.
Al lijnige denkwijzen hanteren
een begin, een verloop, een einde of
een herhaling van dezelfde beweging.
We denken lijnig wanneer we spreken over:
oorzaak - effect - gevolg /
geboorte - leven - dood /
lente - zomer - herfst - winter /
ontstaan - ontwikkelen - verval /
these - antithese - synthese /
concept - ontwikkeling - uitvoering - controle / enz. 13

13

Lees meer in: Drie grondpatronen om je leven te be-leven
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Dit is een lijn, één lijn.

Dit is lineair, ’lijnig',
de lijn heeft een begin en een einde.
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Alle beelden die je gebruikt of die je ontmoet
verschijnen in een vorm.
Soms is dat een fysieke vorm,
tweedimensionaal (bv. een tekening) of
driedimensionaal (bv. een bronzen of stenen beeld).
Soms is dat een mentale vorm, zoals in je dromen of
wanneer je een boek leest of een verhaal hoort
en er beelden in je opkomen
Daarnaast vertonen alle beelden nog andere eigenschappen:
ze klinken, ze hebben een klank;
ze hebben geur, je kunt ze ruiken;
ze hebben een of meer kleuren;
je kunt ze voelen, ze zijn meer of minder ‘voelbaar’ of
‘aanraakbaar’.
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Je gebruikt beelden en beeldende talen
op verschillende manieren.
Er is een duidelijk onderscheid tussen
het gebruik van beelden
als ‘symbool’
als ‘metafoor’
als ‘analogie’
als ‘representatie’
als ‘allegorie’
als ‘schematische voorstelling’
als ‘emanatie’
als ‘ver-ding-lijking’
als ‘ver-persoon-lijking’
als ‘abstrahering’
als ‘een op een gelijkenis’
als ‘overdracht’
als ‘illustratie’.
Vooral in het Westen is men erg arm en ongeschoold
wat dit onderscheid betreft.
Men begrijpt niet de emotionele reactie van
bv. moslims, hindoes, Sikhs, Tibetanen, Chinezen en
West-Afrikanen
omdat men geen oog heeft
voor de totaal verschillende manier
waarop men in elk van die culturen omgaat met
‘het in beeld brengen’ van wat wordt beleefd als
‘God’ of ‘goden’ of ‘duivels’ of ‘avatar’ of ‘geesten’ of
‘voorouders’ of ‘deugd’.
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Wanneer je een uitspraak doet
dat iets niet bestaat,
dien je duidelijk aan te geven wat je afwijst.
“God bestaat niet”
zou de overweging kunnen oproepen
dat deze stelling alleen geldt
indien er een God kàn of zou kunnen bestaan.
Duidelijker is bijgevolg:
“Mijn uitspraak: ‘God bestaat niet’
wijst jouw uitspraak af dat God bestaat.
Ik wil hiermee niet bewijzen dat er geen God bestaat.
Er valt hier niets te bewijzen.”
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Het begrip ‘bestaat’
Het werkwoord ‘bestaan’ is een westers filosofische begrip,
gecreëerd door de oude Grieken. Het wordt synoniem
gebruikt met ‘zijn’; iemand of iets ‘is’. Beweren dat iemand
of iets bestaat, betekent dat je het fenomeen begrenst, zelfs
object-iveert (= tot een object maken). ‘Bestaan’ verwijst dan
naar een waarneembare of denkbare vorm, en iedere vorm
heeft eigenschappen. Dit is noodzakelijk om de autonomie
van mensen, dieren en planten te kunnen vaststellen en ze te
behandelen als autonome wezens.
De woorden ‘bestaan’ en ‘zijn’ passen bij de westerse manier
om het lijnig grondpatroon te hanteren: iets bestaat of iets
bestaat niet, er is geen derde mogelijkheid.
De denkers in Azië hanteerden dit begrip niet. Bv. voor hen
‘bestaan’ de goden niet zoals christenen, joden en moslims
het ‘bestaan’ van hun God opvatten. Voor de Boeddha is er
noch ‘bestaan’ noch ‘niet-bestaan’; er ‘bestaat’ geen ‘zelf’ en
evenmin een ‘niet-zelf’. Voor Zhuang Zi ‘bestaat’ de Tao niet
en toch werkt ze. Voor Nāgārjuna ‘bestaat’ er niets, wanneer
dit zou inhouden dat iets een intrinsieke ‘kern’ heeft, een
volledig onafhankelijk element van zichzelf alleen. Niets ‘is’.
Voortdurend verschijnen en bewegen de fenomenen die we
waarnemen interafhankelijk, zonder evenwel een ‘stroom’ te
vormen! Met het beeld van een ‘levensstroom’ heb je de
beweging weer tot een object gemaakt! Niets heeft een begin,
een verloop of een einde. De vraag naar het werkelijke
‘begin’ of ‘einde’ is voor de Boeddha, Zhuang Zi en
Nāgārjuna een zinloze vraag. Wijzen op een ‘begin’ is een
willekeurige, conventionele afspraak; weliswaar sociaal en
technisch nuttig, handig en vaak noodzakelijk.
In deze tekst gebruik ik het westers-lijnig begrip ‘bestaat’ en
kan hiermee dan ook aangeven dat wat zo wordt beweerd dat
bestaat in werkelijkheid niet bestaat … in de westerse zin van
het woord.
Talen - Werkelijkheid
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Waarover we niet kunnen communiceren,
op geen enkele manier, via geen enkele taal,
'is' er niet, ‘bestaat’ niet … voor de mens.
Het is echter een brug te ver om te stellen
dat het er dan helemaal niet 'bestaat'.
We kunnen bv. vaststellen
dat sommige dieren 'iets' kunnen horen of ruiken
wat wij als mensen helemaal niet kunnen horen of ruiken.
Voor de mens bestaat dit ‘iets’ echter niet.
Hij kan er niet over communiceren.
Hij kan enkel verwijzen naar datgene
wat hij merkt bij de dieren en daaruit concluderen
dat er ‘iets’ bestaat
dat hij niet rechtstreeks kan kennen.
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"Je kunt niet iets waarnemen
wat je niet in een taal kan vatten.
Taal schept de werkelijkheid", schreef de filosofe14,
"Niets bestaat indien het geen woord heeft gekregen,
indien het niet werd ver-taal-d."
Ze vergat even de zorgvuldigheid:
“Niets bestaat voor de mens
indien het geen woord heeft gekregen.”
Wanneer je als mens 'iets' waarneemt,
heb je het reeds in een taal gevat.
Er zijn vele talen om je uit te drukken.
Je kunt echter niet waarnemen zonder een taal.
De talen scheppen de mensen-werkelijkheid
tegelijk met onze waarneming.
Waarnemen en ver-talen zijn niet te scheiden,
enkel te onderscheiden. Ze scheppen elkaar.

14

Patricia de Martelaere in: Taoïsme, De weg om niet te volgen, Ambo, Amsterdam 2006
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Je ziet wat je ziet.
Je ziet niet wat er ‘is’.
Je ervaringen zijn je persoonlijke waarnemingen
want je bent begrensd en beperkt.
Dit geldt voor al je ervaringen, met al je zintuigen.
Het verhaal dat je samenstelt op basis van je persoonlijke
ervaringen is een persoonlijk verhaal, niets meer.
Een wetenschappelijk instrument meet wat het meet.
Het meet enkel wat het kan meten,
enkel datgene waarvoor het werd ontworpen.
Het meet niet wat er ‘is’.
Het kan niet alle meetbare dingen meten,
nog minder alle ’bestaande’ dingen,
en al zeker niet allemaal tegelijkertijd.
Nochtans, wat er ‘is’ bestaat allemaal tegelijkertijd,
inclusief alle verbindingen, beïnvloedingen en
interafhankelijkheid.
Het verhaal dat je kunt vertellen
op basis van wat een wetenschappelijk instrument meet
is een interpretatie-verhaal.
De vraag naar wat er dan wél allemaal ‘is’, is onzinnig.
Je kunt als mens enkel datgene waarnemen
wat een mens kan waarnemen en
dat is per definitie beperkt.
De wereld 'is' zoals wij hem waarnemen
omdat we hem waarnemen
zoals wij hem kunnen waarnemen.
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Waarnemen is geloven ...
dat je ziet wat je ziet,
dat je hoort wat je hoort,
dat je ruikt wat je ruikt,
dat je proeft wat je proeft,
dat je voelt wat je voelt,
dat je denkt wat je denkt.
Om het even hoe vaak je het hebt getest en herhaald.
Scherper waarnemen is:
eveneens de oren, de ogen, de neus, de tong, de huid
en de hersenen van anderen gebruiken.
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Je mist niet datgene
wat je niet kunt waarnemen,
wat je niet kent,
waar je geen informatie over hebt.
Je kunt niet op zoek gaan naar iets wat je niet mist.
Je kunt het wel vinden.15

15

Voor het onderscheid tussen zoeken en vinden, lees het gratis boek
Pad-vindend leiderschap
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Waarnemen, ver-talen van de waarnemingen,
begrippen hanteren, denken en communiceren
zijn interafhankelijke processen.
Geen waarnemen zonder een taal en begrippen,
geen begrippen en taal zonder waarnemen,
geen denken zonder begrippen,
geen taal zonder begrippen.
Onze talen
(beter: de wijze waarop we begrippen vormen en omzetten
in een van de talen en de wijze waarop we de verschillende
talen gebruiken)
geven mee vorm aan onze gedachtengang
en bepalen mee hoe we denken.
Je kunt niet anders denken
dan jouw taalgebruik je toelaat.
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Waarnemen
zonder daarbij een begrip te vormen,
zonder daarbij een gedachte verder te denken,
zonder daarbij een gevoel verder te voelen,
... is dat mogelijk?
... is dat het begin of het einde?
Voor de meesten van ons is het een onmogelijkheid.
Voor een mens die niet-weet is het
streven dat zij haar doel niet bereikt,
haalbaar of niet,
en steeds nieuwe vragen stelt en verder onderzoekt.
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Wat we geloven dat bestaat, bestaat,
zelfs al bestaat het niet.
Wat we niet geloven dat bestaat
of wat we geloven dat niet bestaat, bestaat niet,
zelfs al bestaat het.
Wanneer we geloven dat iets bestaat,
kunnen we niet meer zien dat we het niet zien
of hebben gezien.
We zien datgene wat we geloven dat bestaat.
Wanneer we geloven dat iets niet bestaat,
kunnen we het niet zien.
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Iets kan niet bestaan
zonder een ander 'iets'.
Toch is geen enkel 'iets'
oorzaak van een ander 'iets'.
En geen enkel 'iets' is eerst.
Er is geen ‘eerst’,
er is geen ‘oorzaak’ en geen ‘gevolg’.
Alles wat bestaat beweegt, onafgebroken.
Alles wat bestaat,
bestaat op dit moment,
materieel of niet-materieel,
door de mens waarneembaar of niet waarneembaar.
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'Dé Natuur' bestaat niet.
Het begrip ‘dé natuur' is een creatie van de mens.
‘Natuur-lijk' is een begrip
dat ieder naar eigen vermogen, voelen en denken invult.
Alles wat een mens doet, denkt en zegt
is menselijk en dus steeds
contextueel, tijdelijk en beperkt.
‘Dé Natuur' valt voor veel mensen niet samen
met ‘menselijk’.
Het slaat voor hen op alles wat ze kunnen waarnemen en
ervaren rondom zich.
Voor hen is ‘dé natuur’ hun context.
‘Natuur’ wijst op een voortdurend proces.
‘De natuur’ of ‘De Natuur’ is een tot een object gemaakt
fenomeen (ge-object-iveerd).
Indien ‘de mens’ en hun gedoe
geen integraal deel zijn van ‘natuur’
is dat begrip waardeloos.
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Wanneer we spreken over de ‘rivier’,
waar slaat dit woord op? Op het water?
Maar dat water is voortdurend in beweging,
het is nooit één seconde hetzelfde ‘water’.
In werkelijkheid verwijzen we met het woord ‘rivier’
naar de oevers niet naar het water!
Het water dat uit de vele bronnen opborrelt
en vele riviertjes vormt, krijgt een naam
afhankelijk van de plek in het landschap.
Kleine riviertjes vormen een grote rivier
en grote rivieren vormen een stroom.
Afhankelijk van de plaats heeft het water op zijn route
vele namen gekregen.
Vanaf welke plek noemt men de rivier in India ‘Ganges’?
Nochtans komt het water van de Ganges van de bronnen
hoog in de bergen.
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De plek waar in het droge seizoen geen water meer stroomt
noemen we nog steeds ‘rivier’,
namelijk de ‘uitgedroogde rivier’.
Gek is dat, want er is geen water.
Niet gek want het gaat niet om het water
maar om de plek in het landschap.
Soms wordt verteld dat
‘de rivier buiten haar oevers is getreden’.
Wanneer het woord ‘rivier’ op het water zou slaan
is dit een onzinnige uitspraak want ‘rivier’ is het water,
om het even hoe de stroming verandert.
Het water bepaalt waar de oevers zijn, niet omgekeerd!
Een ‘rivier’ kan nooit buiten haar oevers
want waar het water stopt is er de oever.
De mens bouwt wel ‘onnatuurlijke’ oevers.
(Een overeenkomstige gedachte:
het begrip ‘tijd’ slaat op de ‘oevers’
van de ervaring van de beweging,
niet op de beweging of de ervaring zelf!
De ‘vierde dimensie’ is echter ‘beweging’
waar tijd slechts één element van is.
Bij ‘beweging’ is er naast tijd en duur sprake van
ritme, intervallen, snelheid, tempo, breuken, stilstand,
richtingen, onderbrekingen, enz.)16

16

Lees meer in het hoofdstuk ‘Werkelijkheid - Tijd’
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Water (H2O) heeft van zichzelf geen kracht.
het enige wat water doet, is glijden
naar het laagst gelegen punt in zijn omgeving.
Water krijgt ‘kracht’
wanneer de omgeving daar voor zorgt.
De ‘kracht’ van water
komt van de vorm van zijn ‘omgeving’.
Die zorgt er voor
dat water stilstaat of stroomt.
Wanneer mensen veel water samenbrengen
lijkt het alsof de massa water ‘kracht’ krijgt.
Wanneer er dan nog wordt gezorgd voor hoogteverschil
‘stormt’ het water naar beneden.
Maar water ‘stormt’ niet vanuit zichzelf,
dat doet de omgeving met het water!
In heel veel gevallen is de omgeving van water
het werk van mensen.
Het klimaat zorgt er voor dat water bevriest en de
moleculen stilstaan en meer ruimte willen of
dat bij warmte de moleculen dansen.
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Er bestaat niets zonder context.
'Iets' en context zijn te onderscheiden,
doch 'iets' kan niet 'iets' zijn zonder context.
'Context' kan echter evenmin bestaan zonder 'iets'.
'Iets' is tegelijk steeds context voor een ander ‘iets'.
Het is steeds ‘iets in context’ en
tegelijk ‘context voor iets’.
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Je kunt maar datgene doen
wat je context je toelaat.
Je kunt nooit tegen je context in handelen.
Je kunt wel binnen je context
die context innovatief aanpakken.

Talen - Werkelijkheid

39

Versie 15.3

De mens wil 'de wereld' begrijpen
maar stelt tegelijk eisen aan dat begrijpen.
Hij wil de wereld begrijpen
op een manier dat hij het nu kán begrijpen,
‘menselijk begrijpen’.
Het ‘begrijpbaar zijn’ hangt af
van wat hij nu, vandaag kán begrijpen
met zijn beperkte ‘begrijp-vaardigheden’.
Hij wil zich de dingen zoveel mogelijk kunnen voorstellen
in een fysiek waarneembare of denkbare vorm
en liefst nog eenvoudig mechanisch bewegend.
De mechanische fysica.
Hij wil de nieuwe fysica begrijpen
met een voorstellingsvermogen
dat past bij de oude fysica.
Dit voorstellingsvermogen beperkt het begrijpen
tot het 'lijnig begrijpen'.
Om het lemniscatisch grondpatroon te kunnen vatten
heb je het voorstellingsvermogen
van de nieuwe fysica nodig.17

17
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Alles binnen de mensen-werkelijkheid
kán gekend worden en worden begrepen,
maar
niet vanuit jouw standpunt,
en niet vanuit het standpunt van één mens.
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De betekenis van de fenomenen
is geen 'natuurlijk' of ‘onafhankelijk’ gegeven
maar een menselijke constructie.
Hetzelfde geldt voor iedere beoordeling
over de fenomenen.
Er is geen oordeel.
De mens oordeelt.
Moraliteit is een oordeel.
Er is geen moraliteit.
Moraliteit toont een aspect van het mens-zijn
dat werd ontwikkeld en
verder aan het ontwikkelen is.
(Tegelijk met de ontwikkeling van ‘de mens’)
De ontwikkeling van ‘de mens’
verloopt niet rechtlijnig, niet gradueel,
niet doelgericht, niet intentioneel,
niet ‘vooruit’ zonder ‘achteruit’.
De ontwikkeling van ‘de mens’ verloopt
zoals de zonnestelsels ‘bewegen’ in het universum.
Die ‘bewegen’ (vanuit menselijk en aards perspectief)
enkel omdat we ze vergelijken met bepaalde
referentiepunten.
Zo ook ontwikkelt ‘de mens’.
Zo ook ontwikkelt moraliteit.
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Wanneer je zegt dat iets niet bestaat
heb je dat 'iets' tegelijk gecreëerd
en dus bestaande gemaakt,
al is het slechts in je verbeelding.
Wanneer iets werkelijk niet bestaat
kan je ook niet beweren dat het niet bestaat.
Over iets dat werkelijk niet bestaat
kan geen enkele uitspraak worden gedaan.
Iedere uitspraak
betekent het creëren of het hanteren van begrippen.
Iedere uitspraak
creëert een werkelijkheid,
een woorden-werkelijkheid of
een uitdrukkings-werkelijkheid
waar de mens in leeft.
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Concepten en kaders zijn nodig
om te ontwikkelen en te leren.
Het blijven echter menselijke constructies.
De mens heeft voortdurend de neiging
om zijn kennis te verheffen tot dé kennis
en om zijn concepten te vereenzelvigen met
dé ‘werkelijkheid'.
Die kleine mens toch, lief toch?
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Een uitleg over verveling moet erg vervelend zijn
of ze sluit niet aan bij het onderwerp.
Indien de uitleg niet saai en vervelend is
gaat het gesprek in feite over niet-verveling!
Niet-verveling leidt ergens naartoe,
wordt ervaren als zinvol, gericht, functioneel.
Verveling leidt - ogenschijnlijk - nergens naartoe.
Het is de opdracht om
‘verveling’ niet functioneel te beleven
en toch de kracht ervan te ervaren in het leven.
Verveling, het niet-functionele, het niet-zinvolle,
het niet-resultaatgerichte, enz. … beleven
is vervelend, niet functioneel, zinloos, frustrerend
én tegelijk schept het een open ruimte voor creativiteit.

Talen - Werkelijkheid

45

Versie 15.3

Wanneer je niets meer gelooft
kan je vrij leven.
Dan is niets meer waar of waarheid
en doet het er ook niet toe
of iets wel of niet waar of waarheid is.
Om welke reden blijven we hopen
en er naar streven, zelfs voor vechten
dat iets waar of waarheid is?
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Beweren dat datgene wat je ervaart
reeds een betekenis bezit,
dat je in feite betekenissen waarneemt,
is een aanname in dezelfde orde
als de aanname van het bestaan van een ziel.
Het is sacraal-lijnig denken.18

18
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De mens is een begrensd wezen.
Jij kunt niet alles en niet onbegrensd waarnemen,
aanvoelen, begrijpen, verklaren, denken, kennen,
uitdrukken, communiceren en controleren.
Er zijn ‘harde, onwrikbare grenzen en
er zijn ‘zachte’ grenzen
die je - in meerdere of mindere mate - kunt verleggen.
Je waarnemen is begrensd, en dit geldt voor alle zintuigen.
Je herinneren is begrensd.
Je verklaren en kennen is begrensd.
Je begrijpen en aanvoelen is begrensd.
Je uitdrukken is begrensd, en dit geldt voor alle talen en
uitdrukkingswijzen.
Je controle, je overzicht en je macht is begrensd.
Net omdat de mens zo begrensd is,
ontwikkelde hij zich tot zo’n sterke figuur in de natuur.
Een wezen met honderd begrensde kwaliteiten samen
is sterker dan een wezen met één enkele sterke,
onbegrensde kwaliteit.
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Je creëert een werkelijkheid door te benoemen.
Woorden scheppen een werkelijkheid,
een woorden-werkelijkheid.
Dat is heel wat, doch verder niets.
Woorden openen poorten naar inzicht
en geven je een gevoel van vrijheid.
Je kiest je inzichten en betekenissen.
Woorden sluiten poorten naar inzicht,
ze beperken je sterk
en zetten je in een onzichtbare gevangenis
van een beperkt aantal woorden,
beperkte talen en beperkte betekenissen.
Is vrijheid het kiezen van je gevangenis?
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Nauwkeurig taalgebruik heeft vele voordelen:19
filosofen kunnen hun redeneringen en discours verfijnen,
psychologen kunnen nauwkeuriger beschrijven,
artsen kunnen exactere diagnoses stellen,
wetenschappers kunnen zeer kleine verschillen benoemen,
dichters kunnen met meer kleur verwoorden.
Nauwkeurig taalgebruik is echter niet
het gebruik van meer woorden,
nieuwe woorden of variaties op woorden.
Nauwkeurig taalgebruik draait om
de wijze waarop woorden worden gebruikt.
Het slaat op het scherp, consequent en congruent gebruik
van woorden, termen, uitdrukkingen, gebaren, beelden, …
ook op meta-niveau.

19

Lees meer over de tien kwaliteiten van taalgebruik in: Talen en taalgebruik
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Waarden - Essentie - Existentie

‘Waarde’ is niet een gegeven eigen aan de fenomenen.
Iets krijgt waarde door een mens, door jou.
‘Waarde’ is een menselijke maat
die berust op vergelijkingen:
meer dan, minder dan … een andere menselijke maat.
Een ‘waarde’ geven is vergelijken en onderscheid maken,
tussen ervaringen, gevoelens,
waarnemingen, interpretaties, gedachten,
handelingen en gevolgen;
tussen ontmoetingen met mensen, dieren en planten.
Iets dat je niet kent kan je geen ‘waarde’ geven.
Iets dat je wel kent krijgt een ‘waarde’
omdat je het kent … zoals jij het kent,
enkel omdat en zoals jij het kent.
Er zijn vele mensen, dieren, planten en fenomenen
die je geen waarde hebt gegeven
omdat je ze niet kent of
niet kent zoals ze voor zichzelf zijn.
Een ‘waarde’ geven werkt beperkend.

Waarden - Essentie

52

Versie 15.3

Wat voor jou waarde heeft gekregen,
kan je koesteren, verzorgen, beschermen.
Wat je koestert, verzorgt en beschermt
geef jij daarmee impliciet waarde.
Wat waarde heeft gekregen door jou, is begrensd.
Je hebt het begrensd in ruimte en tijd
en in zijn relationele verhouding tot
en zijn verbinding met andere fenomenen.
Wat waardevol is voor jou,
kan aanvoelen als essentieel.
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Het essentiële is waardeloos.
Wat een waarde heeft gekregen,
heeft nu een mensenmaat
en is daardoor niet meer essentieel.
Waarden zijn niet de essentie,
ze zijn niet essentieel
zelfs al beleef je ze als existentieel
en heb je het idee dat je niet zonder kunt.
Het existentiële is niet essentieel.
Het ‘existentiële’ is voor een mens
louter menselijk existentieel.
Andere levende wezens kunnen
hun eigen ‘existentiële’ beleven.
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Het essentiële is de ‘grondbeweging’
(niet de grondoorzaak, er is geen causaliteit!)
van alle materiële en
alle niet-materiële verschijningen (bv. begrippen 20),
alle waarneembare en kenbare en
alle niet-waarneembare en niet-kenbare verschijningen.
Toch ‘bestaat’ het essentiële niet
zoals alle verschijningen voor jou ‘bestaan’.21
Je kunt het dus niet vinden
bv. door naar het allerkleinste element te zoeken
of naar de ‘eerste oorsprong’ te verwijzen
of het als ‘het fundament’ te hanteren.
Het essentiële kan je niet objectiveren
(tot een ‘iets’ maken dat op de een of andere manier
meetbaar en kenbaar is).
Het essentiële heeft geen vorm.
Het essentiële is geen na te streven of te volgen ideaal.
Het essentiële houdt geen ethisch of esthetisch oordeel in.
Het essentiële kan je misschien enkel af en toe ervaren.

20
21

Lees meer in het onderdeel ‘Talen - Begrippen - Woorden’
Hoe vul jij het woord ‘bestaan’ in? Hoe gebruik jij het? In welke context gebruik
je het anders? Wat is voor jou de betekenis, de beleving en de beelding van het
begrip ‘bestaan’? Welke begrippen zitten er in jouw woordenwolk rond het
begrip ‘bestaan’? → Lees meer in de tekst Wat is een woordenwolk?
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Het essentiële is niet de zin van het leven.
De zin van ‘leven’, van ‘het leven’ en van ‘mijn leven’22
is je eigen constructie
en dus per definitie menselijk en beperkt.
De zin van ‘het leven’ hangt vast aan jouw existentie.
Het essentiële is niet beperkt,
noch ruimtelijk, noch in tijd.
Het heeft geen menselijke kenmerken.
Jezelf en anderen definiëren is een menselijke behoefte
maar daarmee heb je niet het essentiële te pakken.
Toch willen mensen het essentiële
binnen de menselijke sfeer trekken
en het een naam geven:
ziel, zin van het leven, God, essentie,
allereerste oorzaak, onvoorwaardelijke liefde, enz.

22

Lees over dit onderscheid in het gedeelte ‘Leven - Dood - Lijden - Bevrijden’
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Het essentiële blijft waardeloos
om het even hoeveel waarde jij geeft
aan jouw existentie.
Het essentiële is er en is er niet.
Het essentiële is tegelijk volkomen leeg
en volkomen gevuld.
Het essentiële heeft het niet nodig
dat een mens zegt dat het er is.
In de stilte klinkt het essentiële even luid
als wanneer ik tracht er iets over te zeggen
of te schrijven of het anders tracht uit te drukken.
Het essentiële is grenzeloos,
zonder tijd en ruimte
en vrij en open in zijn verbindingen
met om het even wat.
Het essentiële is tao
zoals tao wordt beschreven
in de Laozi (Tao Te Ching) en in de Zhuangzi.23
Het ‘essentiële’ is zoals tao,
en dus geen theorie of kader
waar je je kunt aan vastklampen.

23

Bv. in Laozi 1 en in Zhuangzi 22 VI en 22 VIII
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Wat kan je concreet doen met het begrip ‘essentieel’?
Niets
Het helpt je wél,
om te beseffen dat het existentiële niet het essentiële is
en omgekeerd.
Daardoor krijgt het menselijk existentiële,
jouw existentie,
zijn diep-menselijke vorm.
Dat maakt het zinvol
om het begrip ‘essentiële’ te hanteren
zonder het als ‘objectief’ te zien of
als het ‘fundament’ van alle verschijningen.
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Een existentie geeft waarde aan ‘leven’ 24
door de wijze waarop het verschijnt
en aanwezig is via jou.
Jouw existentie geeft waarde aan ‘jezelf’
en aan alles wat jij ontmoet.
Waarde is daardoor beperkt en begrensd.
Doordat ‘existentie’ een menselijk, leeg begrip is
kan je het invullen zoals jij wilt,
kan je er een betekenis aan geven zoals jij wilt,
kan je het iedere vorm geven die jij wilt.
Jij geef het jouw vorm
en zo is jouw existentie jouw waarde.
De existentie zoals jij ze leeft
maakt tegelijk jou,
ze maakt jouw existentie.

24

Over het verschil tussen ‘leven’ en ‘het leven’ en ‘mijn leven’ lees je in het
onderdeel ‘Leven - Dood - Lijden-Bevrijden’
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Je geeft waarde aan jouw existentie
en aan de existentie van de ander.
De ander geeft waarde aan haar existentie
en waarde aan jouw existentie.
Er is geen minimum en een maximum waarde.
Er bestaat geen universele waarde-meter.
Jouw existentie kreeg zijn eerste waarde van anderen,
op het moment dat je moeder merkte dat ze zwanger was
en vervolgens op het moment van je geboorte
en iedere dag die nog volgde.
De waarde van jouw existentie
is afhankelijk van
waar, hoe, wanneer en bij wie je werd geboren en
hoe en in welke mate de personen rondom jou
sindsdien jou bevestigen: ‘Jij bent waardevol, voor mij.’
Dat maakt ‘waarde’ relatief
en waardeloos voor het essentiële
maar wel zeer waardevol voor het existentiële,
in het bijzonder voor jouw existentie.
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Waarde geven aan je leven is noodzakelijk
want het zorgt voor een innerlijke drijvende kracht.
Je druk hiermee tevens uit
wat de zin en de betekenis is die je geeft aan je leven.
De waarde die je toekent aan ‘leven’
geeft jouw leven zijn specifieke kleur.
Waarde geven aan je leven is belangrijk
maar niet absoluut.
Jouw waarde is niet waardevoller
dan de waarde die een ander geeft aan haar leven.
De waarde die jij geeft aan je leven
hoeft een ander niet te geven aan haar leven.
De waarde die jij geeft aan je leven
hoeft een ander niet te geven aan jouw leven.
De waarde die een ander geeft aan haar leven
hoeft jij niet te geven aan jouw leven.
De waarde die een ander geeft aan haar leven
hoeft jij niet te geven aan haar leven.
Vanuit het essentiële bekeken
is ieder mensenleven even waardeloos en waardevol
als het leven van elk ander ‘levend’ wezen.
Toch is het waardevol om de begrippen
‘waarde’ en ‘waardevol’
te be-leven, leven te geven.
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Praten over waarden heeft een beperkte waarde.
Enkel in datgene wat je doet
en de wijze waarop je dat doet
wordt duidelijk welke de waarden zijn
die werkelijk in jou en via jou 'werken'.
Jij beïnvloedt anderen
niet met de waarden waarover je praat
maar met de waarden die je vorm geeft
in je dagelijks handelen en vooral
in je wijze van ‘aanwezig zijn’.
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De ‘prijs’ die jij moet betalen wordt niet bepaald
door wat ik of zij goed kan of graag doe
maar door wat jij
verlangt (denkt te verlangen),
nodig hebt (denkt nodig te hebben),
mist (denkt te missen),
en daar voor wilt betalen.
Dit geldt voor
geluk
vrijheid
veiligheid
orde
wetten
politici
beleid
vlucht (uit de ‘werkelijkheid’)
ontspanning
sex
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De vele fouten die je maakt,
de dagelijkse misstappen die je begaat,
de ongelukken die je veroorzaakt,
de pijnen bij jezelf en
bij anderen die het gevolg zijn van jouw keuzes,
…
ze maken het niet minder waard
om jouw leven een sterke waarde te geven.
Je bent daardoor niet minder waardevol als mens.
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Je wilt wel graag dat jouw belangrijkste waarden
voor iedereen gelden.
Vaak verklaar je ze zelfs ‘universeel’.
Indien dit niet zo zou zijn
moet je aanvaarden dat jouw waarden
erg belangrijk zijn voor jou
maar niet boven die van anderen staan en
dat jouw waarden niet zo waardevol zijn
als jij zou willen en
dat ze relatief of contextueel zijn.
Het is niet omdat 85% van de landen
een verklaring over waarden onderschrijven
dat die waarden daarom ‘universeel’ zijn.
Ze kunnen ‘internationaal’ worden genoemd
maar niet universeel.
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Het begrip ‘universeel’
‘Universeel’ is een verkracht begrip.
Het universum valt niet samen met
wat de mens denkt of vindt van het ‘universele’.
Het begrip ‘universeel’ is in het dagelijks taalgebruik
beperkt tot ‘vanuit veel standpunten’ of
‘op veel terreinen’ of ‘voor veel doeleinden’.
Bij nauwkeurig taalgebruik is het begrip ’universeel’
zeer ongepast.
Wellicht correcter zijn begrippen als
- afhankelijk van de context en de uitdrukkingswijze:
‘wereldwijd erkend’ of
‘internationaal erkend’ of
‘door de meerderheid van de landen aanvaard’ of
‘cultuur-overschrijdend’?
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Wanneer ethiek en esthetiek
zouden werken met
‘meerderheid tegen minderheid’,
verdwijnt uit het samenleven:
de liefde,
de creativiteit,
de speelsheid,
de zachtheid,
de vindingrijkheid,
het vinden van duurzame oplossingen,
het mededogen, … 25

25

Over het onderscheid tussen ‘medeleven’ en ‘mededogen’ lees je meer in de
tekst Medeleven Empathie Mededogen
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Indien mededogen een gevoel is
werkt het niet.
Enkel wanneer het werkt,
is er mededogen,
zelfs indien er geen gevoel is.
Mededogen is een werkwoord.26
De bijzonderste persoon om mededogen
aan aan te bieden ben jijzelf.
Zelf-mededogen is de basis om op de juiste manier
mededogen aan anderen te kunnen bieden.

26

Lees meer over wat mededogen kan zijn in: Medeleven Empathie Mededogen
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De oude man werd 'verward' genoemd
en 'onwijs', zelfs 'dom'
omdat hij zichzelf tegensprak.
Zichzelf tegenspreken is écht dom, toch?
Wanneer een 'meester' zichzelf tegenspreekt
reageren de 'leerlingen' met onrust of onmacht.
Nog liever het oude verhaal blijven vertellen
en (blijvend) erkend worden als ‘meester'
dan het oude verhaal overboord gooien
en 'dom' worden genoemd.
Een wijs mens mag zichzelf niet één keer tegenspreken.
Hij mag zichzelf duizend keer tegenspreken,
met de glimlach en
met de verwondering
weer iets bijzonders te hebben ontdekt.
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Duizendvoudig en duizendjarig
zijn de consequenties van iedere daad.
Zelfs een piepkleine daad
kan groot zijn door zijn effecten, gevolgen en
consequenties.
Iedere daad nu
is één van de duizend mogelijkheden
die beïnvloed werden
door een van de tienduizend vorige daden.
Iedere daad nu
beïnvloedt tienduizend fenomenen
in de toekomst.
De beïnvloeding van één daad
strekt zich uit over tientallen generaties.
Even ter illustratie:
Tot waar en hoe lang reiken de gevolgen
van de vrijpartij tussen de vader en de moeder
van Napoleon Bonaparte?
Uiteraard wisten ze niet wat hun kind
allemaal zou uitrichten.
Wat zijn vandaag nog steeds de gevolgen
van de daden van Napoleon Bonaparte
en van de daden van diegenen
die op zijn daden hebben gereageerd?
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Mijn aanwezigheid en mijn gedrag
is steeds mede-conditie voor
de aanwezigheid
en het gedrag van anderen.
Ik kan niet aanwezig zijn
zonder tegelijk anderen aanwezig te maken.
Ik kan niet niet aanwezig zijn.
Indien ik niet wil worden gezien
kan ik wel trachten
me zo goed mogelijk te verbergen.
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Niet datgene wat zo dadelijk kan gaan gebeuren
is belangrijk
maar wel datgene wat ik nu doe
(en wat ‘zo dadelijk’ tot gevolg kan hebben).
Nù kan ik de 'huidige toekomst' wijzigen,
straks is er een andere toekomst.
Iedere toekomst is verbonden met het verleden
in het nu.
Het nu verandert voortdurend.
De toekomst staat nooit vast.
Ze is ieder moment nieuw.
Ze wordt nu gemaakt,
in een nu dat ieder moment nieuw is.
Het verleden staat nooit stil,
ze verandert voortdurend in het nu.
Ieder moment is er een nieuwe herinnering en
een nieuw verleden.
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Je kunt het oude verleden niet veranderen.
Je kunt het oude nu niet veranderen.
Je kunt de oude toekomst niet veranderen.
Je construeert voortdurend verder.
Steeds is er een nieuw verleden,
een nieuw heden en
een nieuwe toekomst.
In werkelijkheid is er geen verleden, heden en toekomst.
Die hebben we als mens ‘uitgevonden’
om ons veilig te voelen en geborgen
in tijd en ruimte.
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In datgene wat je beleeft als je ‘nu’
zit gans je verleden geborgen,
vanaf je conceptie,
en zelfs de geschiedenis van je ouders.
In je ‘nu’ zit niet alleen
datgene wat je hebt gedaan,
niet alleen je keuzes en je acties,
tot op dit ogenblik.
In je ‘nu’ zitten tevens
de mogelijkheden die je bent voorbijgegaan,
de keuzes die je niet hebt gemaakt,
de beslissingen die je niet hebt genomen,
de mensen die je bent voorbijgelopen
maar niet hebt ontmoet.
Wat je niet hebt beslist
is even vormend voor jou en je ‘nu’
als datgene
wat je wél hebt beslist en uitgevoerd.

Waarden - Essentie

74

Versie 15.3

Door het lijnig grondpatroon
kijk je enkel naar datgene wat - voor jou werkelijk heeft plaatsgevonden
als het ‘verleden’.
Je ziet niet wat je op dat moment
niet hebt gekozen en
wat je hebt beslist om niet te beslissen,
dat wat net niet plaats heeft gevonden.
Nochtans heeft dat evenveel invloed gehad
op wat uiteindelijk is gebeurd.
Je kunt niet niet beslissen,
je kunt niet niet doen.
Wanneer je iets beslist zit datgene
wat je niet beslist er mee in.
Je bent je meestal niet bewust van wat je niet beslist
op het moment dat je iets beslist.
Bekijk je het leven met het systemisch grondpatroon
dan bestaat de kans
dat je die elementen wél in rekening brengt
en dus ziet als deel van het ‘verleden-nu’.
Met het lemniscatisch grondpatroon weet je
dat zowel datgene wat je doet
als datgene wat je niet doet
bepalend is voor ‘verleden-nu-toekomst’.27

27

Over het belang van het grondpatroon en het onderscheid tussen het lijnig, het
systemisch en het lemniscatisch grondpatroon lees je meer in:
Drie grondpatronen om je leven te be-leven
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Met het lijnig grondpatroon
deel je het eeuwig doorlopende proces in
met een menselijke tijdsindeling.
Je maakt tijd-hokjes met een begin en een einde.
Daarmee zonder je een stuk ruimte-tijd af.
Ten onrechte, want in werkelijkheid
is er niets af te zonderen.
Het lijnig grondpatroon maakt het wel eenvoudig
om bepaalde fenomenen waar te nemen
door ze af te zonderen,
maar doet tegelijk onrecht aan de fenomenen
omdat die ook door de elementen die jij niet ziet of waar jij
geen rekening mee houdt
worden bepaald.
Het lijnig grondpatroon stimuleert je
om jezelf te zien als een individu los van het geheel.
Je meent dat je individueel leeft
los van alle andere mensen,
de dieren en de planten.
Vanuit het lemniscatisch grondpatroon bekeken
zie je dat er in jouw ‘nu’
ook het ‘nu’ van alle mensen, dieren en planten
rondom jou begrepen zijn.
Wat je beleeft als jouw ‘nu’
is verbonden met het ‘nu’ van alle mensen, dieren en
planten.
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In datgene wat je beleeft als je ‘nu’
zit de dynamiek van je toekomst geborgen,
niet de concrete voorspelbare gebeurtenissen,
wel hoe je zult reageren op wat op je af komt.
Om het even wat je volgende stappen zullen zijn
ze bouwen verder op waar je nu staat,
én hoe je hier bent geraakt én
wat je nu doet.
Je ‘toekomst’ staat niet los van je ‘verleden-nu’.
Al kan je door je keuzes
je weg ogenschijnlijk zelf kiezen,
al je keuzes maken deel uit van het patroon
dat nu reeds ‘werkt’ in jou.
Welke keuze je ook maakt
ze is ’nu’ reeds deel van je ik-systeem
(het systeem dat jij beleeft en aanduidt met ‘ik’).
Dit betekent niet dat je fatalistisch afhankelijk bent
van een of ander ‘lot’.
Je kunt wel degelijk kiezen.
Het betekent echter wel
dat al je keuzes ingebed zijn
in het eeuwig proces waarvan jij onderdeel bent.
Ieder mens is deel van het ‘grote proces’.
Je kunt je als mens nooit buiten dat proces plaatsen,
je kunt niet kiezen om buiten dat proces te stappen.
Elk van je keuzes en beslissingen passen
binnen het ‘grote proces’.

Waarden - Essentie

77

Versie 15.3

Het is als mens onmogelijk om een blik te hebben
op alle elementen van jouw ik-systeem
(het systeem dat jij beleeft en aanduidt met ‘ik’)
én op alle elementen van jouw ik-systeem
binnen de grotere systemen
waar jouw ik-systeem één element van is.
Je kunt enkel op ieder moment kiezen
in welke richting je je volgende stap zet
… vanop de plaats waar je ‘nu’ staat.
De plek waar je ‘nu’ staat
wordt mede bepaald door het ‘nu’
van alle andere mensen, de dieren en de planten.
Zij zijn elementen van jouw ik-systeem
binnen de grotere systemen.
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Het begrip 'wijsheid' is een oordeel!
Echt wijze mensen bezitten geen wijsheid.

Waarden - Essentie

79

Versie 15.3

Reizen is steeds
vele interessante plaatsen voorbijgaan
en bij slechts enkele plekken even halt houden.
Reizen is steeds
vele interessante mensen voorbijlopen
en bij slechts enkele personen op bezoek gaan.
Reizen is steeds
vele interessante ideeën aan je laten voorbijgaan
en bij slechts enkele gedachten verwijlen.
Een mens is een reiziger.
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Werkelijkheid - Tijd

Je kunt niet bewegen
als je niet kunt stilstaan.
Je kunt niet stilstaan
als je niet kunt bewegen.
Je kunt maar volledig stilstaan
wanneer je zachtjes in alle richtingen beweegt.
Je kunt maar echt stil zitten
als je beweging toelaat, zachtjes, onmerkbaar,
in alle richtingen.
Je kunt maar echt rustig worden
als je zachte twijfel toelaat.
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Je zult je hand slechts uitsteken
en je arm strekken
wanneer je overtuigd bent
dat er ruimte is voor je arm.
Je zult je voeten slechts verplaatsen
en een stap vooruit zetten
wanneer je overtuigd bent
dat er ruimte is voor je voeten
en die op een vast oppervlak terechtkomen.
Hetzelfde geldt voor
je denken en je gedachten,
je ontmoetingen en je interacties,
je dromen en je intenties.
Wees overtuigd dat er ruimte is voor ...
en je kunt het doen.
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Om een volgende stap te zetten (letterlijk)
is het onvoldoende dat je voldoende vaste grond ziet
waarop je voet kan steunen.
Je voet plaatsen op stenen in een rivier
is best spannend, zeker wanneer het kleine stenen zijn.
Het blijft nog steeds veilig omdat in je inschatting
de stenen op hun plek zullen blijven liggen
en de omgeving als geheel jou bekend is.
Indien de stenen in de lucht zouden zweven,
indien er rond de stenen geen water
maar enkel lucht zou zijn,
zou je de stap niet wagen.
Een gedachte-experiment:
je wandelt op straat
en je ziet dat telkens je je voet verplaatst
de grond verdwijnt
daar waar je net je voet hebt opgelicht.
Je gaat je erg onzeker voelen.
Je zult wellicht gewoon verstijfd stil blijven staan.
Of misschien beginnen hollen en schrik hebben
dat de leegte onder je vorige stap
je zou inhalen.
Je hebt de grond van het ‘verleden’
èn de grond van de ‘toekomst’ nodig,
zelfs al zijn ze nu abstract,
om te stappen met een gevoel van veiligheid.
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Wanneer je overtuigd bent dat iets niet bestaat,
kan je niet op zoek gaan met de vraag
of ‘het’ ergens is.
‘Ongelovigen’ zullen ‘het’ nooit vinden.
Wie gelooft, kan ‘het’ vinden.
Doch wat er gevonden wordt
en voor de vinder bestaat,
is niet wat er allemaal te vinden is.
Wie in iets gelooft,
ontmoet soms ‘iets’ wat voor hem niet bestaat
en daardoor vindt hij dat niet.
Wie gelooft, vindt wat hij gelooft.
Daarna gelooft hij nog sterker wat hij heeft gevonden.
Wie gelooft in het ongelooflijke
vindt wat een ‘gelovige’ niet kan vinden.
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Wie gelooft of overtuigd is
dat er een ziel bestaat
zal vroeg of laat de bevestiging krijgen
door ‘de ziel’ te ervaren.
Ervaringen zijn op zichzelf geen bewijs
dat bestaat wat je ervaart
(of beter, meent of denkt te ervaren).
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De 'werkelijkheid' is een 'mensen-werkelijkheid',
een conventionele werkelijkheid,
het is de werkelijkheid die we zelf samen construeren.
In de conventionele werkelijkheid
kan je diverse niveaus onderscheiden:
van oppervlakteniveau naar verschillende diepteniveaus.
We communiceren hoofdzakelijk op oppervlakteniveau.
De diepteniveaus zijn die niveaus die we bereiken door
verder te kijken dan we gewoon zijn te doen
of door op meta-niveau te communiceren,
op meta-meta-niveau, op meta-meta-meta-niveau, enz.
Wanneer je praat over de diepteniveaus,
(met meta-communicatie)
heb je het nog steeds over
de menselijke, fysieke wereld
en de ‘menselijke werkelijkheid’.
Het is een totaal andere gedachte
om te menen dat je overstapt
naar de metafysische wereld!
De conventionele werkelijkheid blijft steeds
de conventionele werkelijkheid
hoe diep je daarin ook doordringt
en zoekt naar datgene wat
‘daaraan voorbij gaat’ of ‘daaraan vooraf gaat’.
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Zonder de mens is er geen ‘werkelijkheid'
die een mens kan aanvoelen, waarnemen,
vooronderstellen, denken, verwoorden, begrijpen.
Wat er zou zijn zonder de mens
kan geen enkel mens zich voorstellen
want alles wat een mens kan voorstellen,
bespreken, bedenken, tekenen, inbeelden, enz.
blijft deel van het menselijke.
De mens is niet het 'allerhoogste schepsel' in de ruimte
dat alles kan waarnemen en meten en
alles kan omzetten in begrippen en
alle begrippen kan vertalen in een begrijpbare taal.
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Naast de ‘menselijke werkelijkheid’ is er
de ‘olifanten werkelijkheid’,
de ‘muizen-werkelijkheid’,
de ‘poezen-werkelijkheid’,
enz.
Er zijn vele ‘werkelijkheden’.
De menselijke wetenschapper kan niet meten
wat de vleermuis waarneemt en
hoe ze innerlijk reageert op de waarneming.
Hij meent wel dat hij dat
(toch alleszins ten dele) kan waarnemen
wanneer hij niet beseft dat zijn waarneming
via allerlei technische middelen
steeds een ‘menselijke waarneming’ blijft.
Kan een wetenschapper meten
wat ik (een mens) waarneem?
Neen, enkel het resultaat, niet de waarneming zelf
op het moment dat ik waarneem.
Een ‘werkelijkheid op zich’ bestaat niet.
Een ‘ding op zich’ bestaat niet.
Een ‘ding op zich’ is een veronderstelling,
een abstracte voorstelling.
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Het idee van twee werelden,
de profane en de spirituele,
is zo oud als de mensheid.
Veel mensen vertalen het begrip 'ultieme werkelijkheid'
van boeddhisten ook in die zin.
Voor Nāgārjuna ligt de 'ultieme werkelijkheid'
echter niet in de tegenstelling
tot de 'conventionele werkelijkheid’!
De 'ultieme werkelijkheid' is niet het spirituele
tegenover het conventionele of het profane.
De 'ultieme werkelijkheid' is geen werkelijkheid
zoals de conventionele taal dat begrip hanteert.
De 'ultieme werkelijkheid' is
dat alle begrippen en fenomenen menselijk zijn
en leeg zijn van ieder inherent bestaan.
Dit geldt ook voor het begrip 'ultieme werkelijkheid'!
Het begrip 'ultieme werkelijkheid'
is een conventioneel begrip
en hoort bij de 'conventionele werkelijkheid'!
Naast de 'conventionele werkelijkheid' is er ...
stilte.
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Het onderscheid tussen een 'profane' wereld
en een 'spirituele' wereld
is een creatie van het sacraal denken.
Het sacraal denken schept tegenstellingen.
Het sacrale denken is een variant van het lijnig
grondpatroon.28
Het sacraal denken heeft
- voor de Westerse mens het denkbeeld nodig van
twee tegengestelde werelden.
Het sacraal denken wordt niet alleen
in de religieuze en spirituele sfeer gehanteerd.
De profane wereld hanteert evenzeer
het sacraal denkpatroon.29

28
29

Lees meer in: Drie grondpatronen om je leven te be-leven
Voorbeelden zijn het bijgelovig en ‘sacraal’ gedrag van sporters, politici,
coachen, e.d.
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Wie gelooft in een God
kan niet (meer) buiten dat kader denken.
Wie niet gelooft in een God
kan niet (meer) buiten dat kader denken.
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De interpretatie dat datgene wat hij waarneemt er 'is',
is voldoende voor de mens om de vraag te stellen
naar het doel en de zin van dat 'iets'
dat volgens hem er 'is'.
Op die manier zoekt de mens een kader
waarbinnen hij dat ‘iets is' kan plaatsen.
Niets ‘heeft’ een doel.
Niets ‘heeft’ een intentie.
Niets ‘heeft’ betekenis.
Niets ‘heeft’ een zin.
Voortplanting heeft geen doel.
Voortplanting is gewoon voortplanting ...
om voort te planten.
Voor wie klassiek evolutionair denkt
is voortplanting er omdat het nuttig is,
omdat het een voordeel oplevert.
Dit is een eng denkkader.
De mens is de grote en enige zin-gever en doel-gever.
Wie denkt in 'oorzaak en gevolg'
denkt ook in termen van
'doel', 'zin', 'richting', 'nut', 'voordeel', ...
Denken in ‘oorzaak en gevolg’ is deel van
het lijnig grondpatroon.30

30

Lees meer in: Drie grondpatronen om je leven te be-leven
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Een mysticus die beweert ‘iets’ te ervaren
dat hij niet kan verwoorden of uitbeelden
dient innerlijk wel een begrip te hanteren
anders is het ‘iets’ er gewoon niet.
De ‘stilte’ of de ‘leegte’
of de ‘oneindige ruimte’
of de ‘onvoorwaardelijke liefde’
zijn allemaal menselijke concepten en begrippen.
Een mysticus die iets beweert
dient begrippen te creëren en te hanteren
om iets te kunnen beweren.
Het ‘onnoembare’ is gewoon niet-noembaar,
het ‘onuitspreekbare’ of het ‘onuitdrukbare’ is gewoon
niet uit te drukken … in een conventionele taal,
in een van de vele talen,
via een communiceerbare uitdrukking.
Indien de mysticus innerlijk ‘iets’ ervaart
dient hij dat ‘iets’ te vatten in een begrip.
Hij kan bv. het ‘niet-iets’ hebben ervaren.
‘Niet-iets’ is een begrip (bv. in de Tao)!
Indien er door de mysticus werkelijk
geen begrip wordt gecreëerd,
wordt er ‘niets’ waargenomen,
hoe subtiel ook, en kan er niets worden gecommuniceerd,
ook innerlijk niet.
Dan kan de mysticus geen innerlijk gesprek voeren
met zichzelf, ook niet over het onuitsprekelijke!
Hij kan het misschien wél beleven.
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Het onnoembare onnoembaar laten
is zeer moeilijk.
Dit betekent dat je
je zelfzeker voelt bij onzekerheid,
dat je je zeker voelt bij
het ervaren en onaangeroerd laten
van gevoelens van onzekerheid,
dat je met zekerheid en kracht
kunt omgaan met gevoelens van onmacht en twijfel,
dat je je zelfzeker voelt zonder dat je
bevestiging kunt krijgen van anderen.
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Als mens ervaar je dagelijks dat je geen controle hebt.
Heb je controle over je dromen? Niet het minst.
Van wie zijn je dromen? Wie droomt er?
Waar heb je wél controle over?
Je gevoelens? Neen
Je gedachten? Weinig of niet.
Je adem? Neen (enkel een beetje, na flink wat training)
Je leeft wel met de illusie
dat je controle kunt hebben
over je gevoelens, je denken en je ademen.
Hoe leef je zonder controle?
Je vertelt jezelf verhalen.
Verhalen over jezelf,
hoe je voelt wat je voelt
en wat de aanleiding was voor je voelen
en wat je voelen veroorzaakt;
hoe het komt dat je denkt wat je denkt
en hoe knap je bent in het denken;
wat je doet handelen, enz.
Je verhaal over jezelf is tegelijk
een verhaal over anderen,
over je interacties met hen en
over de gemeenschap waarin jullie leven.
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Het ultieme verhaal voor een mens
is het verhaal
dat jouw verhaal over je ‘zelf’ en over je leven
geen verhaal is maar
‘een verwijzing naar de werkelijkheid’.
De mens zoekt reeds tienduizenden jaren
een ‘allesverklarend verhaal’.
De mens heeft een mythe nodig
en het (mythisch) verhaal moet ‘waar’ zijn
en mag voor de betrokkene zelf geen ‘mythe’ zijn!
Zoals iemand een placebo nodig heeft
maar je hem niet mag zeggen dat het een placebo is
wil het kunnen werken.
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Niets is blijvend,
niets vergaat,
omdat er geen grenzen zijn,
noch in ruimte, noch in tijd.
Dingen zijn verschijnend, blijvend of bezig te vergaan
omdat mensen grenzen creëren
en daarmee de begrippen
‘verschijnend’, ’blijvend' en 'vergaan'.
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'Tijd' is een menselijke constructie,
het is een menselijk begrip.
De 'tijd' is per definitie de 'tijd van de mens'.
De 'tijd van de mens' kent grenzen, mijlpalen,
een begin en een einde,
een verleden, heden en toekomst,
een verhaal.
'Tijd zonder de mens’ bestaat niet … voor de mens.
De 'tijd van de mens' is meetbaar.
De 'tijd van de mens' is nuttig … voor de mens.
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Er is geen tijd zonder ruimte en zonder beweging.
Er is geen ruimte zonder tijd en zonder beweging.
Er is geen beweging zonder tijd en zonder ruimte.
We kunnen ‘tijd’ en ‘ruimte’ en ‘beweging’ onderscheiden.
We kunnen ze echter niet scheiden,
het gaat steeds om een en hetzelfde fenomeen.
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Eens je een begrip hebt gecreëerd
is het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk
om er weer vanaf te geraken.
Welk ander begrip kan ik vooropstellen
voor het begrip ‘tijd’?
Het begrip ‘tijd’ is volkomen leeg, het bevat niets.
Het slaat - voor de sociale mens op een aangeleerde beleving.
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Het onzorgvuldige van het menselijke denken
toont zich wanneer hij met veel poeha beweert
dat er een onderscheid is tussen
een lineaire en een circulaire tijd.
Met de lineaire tijd bedoelt hij
dat de tijd recht-lijnig wordt uitgebeeld.
Met het circulair uitbeelden van de tijd
verandert er echter niets
aan de wijze waarop hij zich de tijd voorstelt en
er mee omgaat.
Nog steeds is er een lijnige opeenvolging van momenten,
een verloop in een bepaalde richting.
Nog steeds verloopt de tijd chronologisch.
Denk aan de seizoenen.
De circulaire tijd is nog steeds lijnig.31

31

Ik geef voorbeelden in het hoofdstuk ‘Lijnig grondpatroon’ in het gratis boek:
Drie grondpatronen om je leven te be-leven
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De mens beleeft het verloopt van vele fenomenen
als herhalend en circulair (de zon, de maan, enz.).
De mens creëert het begrip ‘tijd’
op basis van zijn belevingen.
Dat doet hij vanuit een lijnig grondpatroon.32
Het begrip ‘tijd’ hoort bij het lijnig
en bij het systemisch grondpatroon.
Met het lemniscatisch grondpatroon,
zoals je die terugvindt in de Tao en in Zen,
valt ieder begrip van ‘tijd’ weg.

32

Lees meer in: Drie grondpatronen om je leven te be-leven
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We kennen de vier dimensies
om een object te lokaliseren in de ruimte-tijd:
links en rechts, voor en achter, boven en onder en het
verloop in de tijd.
Op dezelfde manier ben jij als individu
op ieder moment te situeren in de wereld.
Eigenlijk is de vierde dimensie ‘beweging’
waarvan tijd een onderdeel is.
‘Tijd’ wordt klassiek opgevat als:
een ononderbroken doorlopende beweging
aan dezelfde snelheid in één richting.
Vandaar het begrip ‘pijl van de tijd’.
Bij ‘beweging’ is er naast tijd en duur sprake van
snelheid, ritme, intervallen, tempo, stiltes, richting,
breuken, stilstand, obstakels, onderbrekingen, enz.
Het verloop van een muziekstuk is een prachtig voorbeeld.
Bij ‘beweging’ kan het alle richtingen uit gaan.
Het begrip ‘tijd’ slaat op de ‘oevers’
van de ervaring van de beweging,
niet op de beweging of de ervaring zelf!
(lees het stukje over het begrip ‘rivier’ p.35)
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Naast de Chronos-tijd is er de Kairos-tijd.
Kairos (de beleefde tijd, het moment beleven)
staat niet tegenover
Chronos (de gemeten tijd, de lijnig verlopende tijd)!
Bij het eerste gaat het om de ‘beleving’
en in het tweede geval om de ‘meting’.
Kairos is de jongste zoon van Zeus.
Kairos en Chronos tegenover elkaar stellen
is lijnig denken, denken in tegenstellingen.
Dat is in strijd met Kairos!
Kairos is 'het ‘moment om te handelen’
op het juiste ogenblik,
los van het verloop dat er aan voorafging en
los van wat gaat volgen.
Kairos kent geen verloop, geen ritme,
geen uitdrukkelijk ‘begin’ en geen welomschreven ‘einde’.
Kairos ‘overkomt’ je en ‘verdwijnt’
even plots als het is gekomen.
Kairos kan je daarom niet ‘willen’,
je kunt het niet onder controle houden,
je kunt niet beslissen om het te starten
of het te doen ophouden,
je kunt het niet bezitten en dus ook niet verliezen.
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Bij Kairos gaat het om de innerlijke nu-beleving.
Het gaat om het vatten van het moment in het moment.
Hiervoor is aandacht, rust en concentratie nodig
én tegelijk het loslaten van het begrip ‘tijd’.
Kairos heeft geen meetbare duur,
geen meetbare ‘tijd’.
Het ‘nu’ kan je beleven in enkele seconden,
maar uren beleving kunnen eveneens
een ‘nu-beleving’ geven
(bv. tijdens een meditatie of
wanneer je helemaal opgeslorpt wordt door een activiteit
of bij de vraag hoe lang een droom duurde).
Indien je bij deze ervaring toch het woordje ‘tijd’ wilt
gebruiken zou je het
de Kairos-tijd of de ‘tussentijd’
kunnen noemen.
Het is hoe dan ook fout die Kairos-tijd
‘circulair’ te noemen.
Want dan zou die ‘tijd’ nog steeds lijnig verlopen.
De ‘tijd’ van uurwerken loopt ook circulair!
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Etymologisch zou Kairos teruggaan naar het moment
waarop de pijl de boog verlaat,
het moment waarop er de ‘juiste’ spanning is
èn het ‘juiste’ loslaten van spanning.
‘Ont-spanning’ is wat gebeurt ná dat moment!
Een zen-meester in het boogschieten:
“Het juiste schot op het juiste moment blijft uit,
omdat u niet van uzelf loskomt.”
“De ware kunst,” riep toen de Meester uit,
“is zonder doel, zonder opzet!
Hoe hardnekkiger u erbij blijft
het afschieten van de pijl te willen leren
teneinde met zekerheid het doel te treffen,
des te minder zal het eerste lukken en
des te onbereikbaarder zal het tweede worden.
Het is voor u een obstakel,
dat u een veel te gewillige wil hebt.
U denkt, dat wat u niet zelf doet, ook niet gebeurt.”33

33

Eugen Herrigel beschrijft zijn beleving in Zen en de kunst van het boogschieten,
De Driehoek, Amsterdam 1953 (p.39)
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Met het begrip ‘tijd’ is het zoals met het begrip ‘rivier’.
Waar slaat het woord ‘rivier’ op? Op het water?
Maar het water van een rivier
is nooit één seconde hetzelfde water.
In werkelijkheid verwijzen we met het woord ‘rivier’
naar de oevers niet naar het water!
Het water dat uit de vele bronnen opborrelt of uit de
wolken naar beneden valt en vele riviertjes vormt
krijgt een eigen naam
afhankelijk van de plek in het landschap.
Zo krijgt het water op zijn route vele namen.
Vanaf welke plek noemt men de rivier in India ‘Ganges’?
Nochtans komt het water van de Ganges van vele plekken
hogerop gelegen en heeft de rivier daar andere namen.
De plek waar in het droge seizoen geen water meer stroomt
noemen we nog steeds ‘rivier’,
namelijk de ‘uitgedroogde rivier’.
Gek is dat, want er is geen water.
Niet gek want het gaat niet om het water
maar om de plek in het landschap.
Soms zegt men ‘de rivier is buiten haar oevers getreden’.
Wanneer het woord ‘rivier’ op het water zou slaan
is dit een onzinnige uitspraak
want ‘rivier’ is dan het water,
om het even hoe de vorm van de stroming verandert.
Het water bepaalt waar de oevers zijn, niet omgekeerd!
Een ‘rivier’ kan dan nooit buiten haar oevers want
waar het water stopt daar is er de oever.
Het begrip ‘tijd’ slaat op de ‘oevers’ van de ervaring
van de beweging, niet op de beweging of de ervaring zelf!
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‘Eeuwig’ is een zeer vaag, abstract begrip.
Je kunt het niet meten,
je kunt het je niet voorstellen,
zeker niet aanvoelen of beleven.
Bij het begrip ‘eeuwig’ kijkt de mens in de toekomst
vanop de plaats waar hij nu staat.
Indien iets werkelijk ‘eeuwig’ is
dan is het er ook steeds geweest
in wat de mens ‘verleden’ noemt.
‘Eeuwig’ heeft geen begin en geen einde.
Voor ‘eeuwig’ is er
geen verleden, geen heden en geen toekomst.
Ieder moment is bijgevolg ‘eeuwig’.
‘Eeuwig leven’ is absurd èn verwaand!
Alsof ‘eeuwig leven’ begint na jouw overlijden.
Voor je geboorte was ‘leven’ ook ‘eeuwig leven’.
Ik leef eeuwig, nu, op dit moment.
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De grote verwaandheid van de mens:
een oordeel uitspreken over
of iets nuttig is of niet,
of iets waardevol is of waardeloos,
of iets 'op tijd komt' of niet.
Alles komt ‘op zijn tijd’ en
is op haar manier ‘nuttig’ of ‘niet-nuttig’.
De ‘blinde mens’ kan dit niet zien
en dus oordeelt hij dat het er niet is.
Dom en verwaand
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Een oog kan niet naar zichzelf kijken.
Opdat het oog zichzelf zou kunnen zien en onderzoeken
heeft het een spiegel nodig.
Taalfilosofie is het kijken naar verbale taal
met verbale taal.
Maar met verbale taal lukt het niet.
Taalfilosofie heeft een spiegel-taal nodig,
ze kan nooit rechtstreeks
naar verbale taal kijken of
verbale taal onderzoeken op ‘verbale taal’.
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Blind - Kleurenblind - Communicatie

Een blinde ziet niet beter of meer
wanneer je tegen haar zegt
dat zij niet kan zien.
Een mens die domme dingen doet
wordt niet verstandiger
wanneer je tegen hem zegt
dat hij dom doet.
Een mens die tegen een ander mens zegt
dat hij dom doet wordt niet verstandiger
wanneer je tegen haar zegt
dat de ander niet verstandiger wordt
wanneer ze tegen hem zegt
dat hij dom doet.
De hierboven genoteerde opmerkingen
maken geen enkel mens verstandiger.
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Een blinde die blind werd geboren
kan niet oordelen hoe goed een ziende kan zien.
Wanneer een blinde toch een oordeel uitspreekt
en ik me door dat oordeel laat leiden
ben ik mezelf aan het misleiden.
Menige blinde speelt met de verschillende associaties
van het begrip ‘zien’.
Je kunt het begrip ‘zien’
immers ook magisch, sacraal of metaforisch gebruiken.
Vaak wordt het daardoor juist verhullend
en echt ‘verblindend’.34

34

Lees meer in Talen en taalgebruik
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Een blinde die blind is voor zijn blindheid
kan niet ‘zien’ dat er mensen zijn die kunnen zien
zoals hij nooit zal kunnen zien.
Een blinde kan niet op het eerste zicht oordelen
of een ander mens, een fysiek ziende mens,
kan ‘zien’ zoals hij ‘ziet’ in metaforische zin.
Een blinde kan niet ‘zien’
dat een fysiek ziende mens
vaak niet kan zien wat er te zien is.
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Je kunt een blinde niet leren zien
zoals zienden zien.
Hij kan wel leren fijnzinnig aanvoelen,
ruiken, voelen, horen, proeven
en deze zintuigen zeer efficiënt inzetten
om een beeld samen te stellen
van wat er zich rondom hem afspeelt.
Het beeld dat een blinde samenstelt
van wat er rondom hem gebeurt
is daardoor niet minder accuraat
dan het beeld dat een ziende samenstelt.
Zienden die beweren dat ze beter kunnen waarnemen
omdat ze kunnen zien met hun ogen
lijden aan een andere vorm van blindheid:
ze kunnen zichzelf niet zien in de juiste verhouding
tot wat er in hun context allemaal
‘aanwezig’ en ‘waarneembaar’ is.
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Van iemand die kleurenblind is
mag je niet verlangen dat zij uit eigen ervaring
bevestigt dat zij kleurenblind is.
Een kleurenblind mens ziet namelijk kleuren!
Weliswaar andere kleuren
dan een niet-kleurenblind mens.
Toch ziet zij uit eigen ervaring kleuren.
Van iemand die reflecteren-blind is
mag je niet verlangen dat zij uit eigen ervaring
bevestigt dat zij reflecteren-blind is.
Een reflecteren-blind mens meent namelijk
dat ze reflecteert.
Iemand die niet kan reflecteren
gaat niet een beetje kunnen reflecteren
wanneer je tegen haar zegt
dat zij niet kan reflecteren.
Iemand die niet kan reflecteren
kan niets beginnen met jouw reflectie
dat zij niet kan reflecteren.
Iemand die reflecteren-blind is
kán nooit reflecteren en
kán niet aanvaarden dat ze niet reflecteert.
Het heeft geen zin om met haar te praten over
datgene wat er gebeurt wanneer je hier en nu reflecteert.
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Reflecteren is soms erg inefficiënt.
Het is soms beter gewoon te zwijgen,
innerlijk te zwijgen (edel zwijgen), 35
of te reflecteren op datgene wat jou aanzet
om nu te gaan reflecteren
(= reflecteren op meta-niveau)
of niet-denkend in de actie te gaan,
vertrouwend op de 'kennis in de actie’.

35

Lees meer in: De kunst van het edel zwijgen
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Wie gewoon zwijgt
spreekt nog steeds van binnen.
Edel zwijgen is volledig zwijgen.
Edel zwijgen is volledig stil.
Edel zwijgen hoor je zelfs van binnen niet.
Edel zwijgen wacht niet op iets.
Voor edel zwijgen komt er niets
en is alles helemaal voorbij.
Edel zwijgen is van binnen zwijgen.36

36

Lees meer in de tekst De kunst van het edel zwijgen
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Wat baat het om tegen een dove te zeggen
dat hij je niet kan horen?
Wat wil je bereiken met de opmerking
aan een dove dat hij doof werd geboren?
Wat baat het om tegen om het even wie
die ‘dit’ niet zou kunnen
te zeggen dat hij ‘dit’ niet kan
of dat hij zonder ‘dit’ werd geboren?
Er zijn mensen die niet niet kunnen verwijten.
Ga jij haar dat verwijten?
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Wat helpt het om iemand te verwijten
dat hij het vroeger niet wist …
nadat hij tot inzicht is gekomen?
Wat baat het om iemand te verwijten
dat hij het vroeger niet kon …
nadat hij een vaardigheid heeft verworven?
Wat baat het om iemand te verwijten
dat hij toen geen liefde kon tonen …
nadat hij heeft ontdekt hoe echt lief te hebben
en dit ook doet?
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Wit kan op zichzelf niet weten wat wit is.
Wit heeft een andere kleur nodig
om te weten wat wit is.
Geen mens kan zichzelf kennen
door introspectie alleen.
Men heeft een ander mens nodig
om het ‘kleurverschil’ te zien.
Ik kan mezelf het best leren kennen
via iemand die helemaal niet op mij lijkt.
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Blauwe oren horen enkel blauwe woorden.
Rode oren horen enkel rode woorden.
Blauwe ogen zien enkel blauwe gebaren.
Rode ogen zien enkel rode gebaren.
Mijn gele, oranje, zachtgroene, paarse en lichtbruine
woorden en gebaren blijven onopgemerkt.
Iemand met rode ogen en oren
kan ze niet zien en ze niet horen.
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Een boodschap uitgezonden (verbaal of non-verbaal)
zonder dat er eerst een verbinding werd gelegd
bereikt nooit de bestemmeling.
Sommige verbindingen zijn zo dun en fragiel
dat ze bij de minste 'stroomstoot' doorbranden.
In alle relaties zijn 'stroomstoten' een normale zaak,
zowel in liefdesrelaties,
in zakelijke relaties als
in politieke relaties.
Een stevige verbinding staat los van het feit
of je het eens bent met elkaar of niet,
of je elkaar liefhebt of niet,
of je dezelfde ambities hebt of niet.
Een stevige verbinding wil enkel zeggen
dat je contact houdt met elkaar … wat er ook gebeurt,
zelfs na een stevige ‘stroomstoot’.
Een stevige verbinding staat los van de inhoud,
het gaat in de eerste plaats om de verbinding zelf.
Wie de verbinding verbreekt
omdat men het niet eens is met elkaar
had vóór het conflict reeds
een zwakke verbinding.
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‘Intentie’ slaat op datgene
wat je diep in je hart echt wilt bereiken,
los van de schone schijn,
los van wat anderen daar van zullen vinden,
los van wat er van jou wordt verwacht,
los van angst voor het resultaat.
‘Intentie’ plaats je vooraan,
alvorens te handelen
niet nadat je hebt gehandeld.
(“Dat had ik niet zo bedoeld!”)
Je start met je bewust te zijn van je intentie.
Je intentie geeft de juiste kleur, de juiste toon,
de juiste geur aan je actie en je woorden.
Anderen kunnen je intentie voelen en ruiken
terwijl je handelt.
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Alle wonden kunnen worden geheeld.
Littekens zijn herinneringen
en blijven pijnlijk zolang je de pijn koestert.
Littekens verdwijnen vanzelf
in de rimpels van een ouder wordend lichaam.
Pijnlijke littekens blijven wachten op een teken
dat je de pijn loslaat.
Littekens die blijven pijn oproepen
wanneer je er naar kijkt,
geven aan dat ze gevormd worden door oude emoties.
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”Wat haalt het uit dat je dit onderneemt!?
Dit is een druppel op een hete plaat!”
Tienduizend druppeltjes op een hete plaat
koelen die plaat wél af.
Wanneer het eerste druppeltje niet durft te vallen
omdat het bang is te verdampen,
(en het zal verdampen!)
zullen er nooit tienduizend druppels vallen.
Wanneer ik niet met vreugde
het eerste koele druppeltje op de hete plaat verwelkom,
ook al zal het verdampen,
zal de hete plaat nooit afkoelen.
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Wanneer je een leerzame houding hebt
en je iedere dag bewust bent van je leerwinst
(bv. door enkele steekwoorden of beelden te noteren),
hoef je niet zoveel meer te herinneren.
Dan is alles wat ‘nuttig’ is om te worden herinnerd
opgeslagen en aanwezig op ieder moment
in je lichaam.
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Wanneer je het begrip ‘lot’ of ‘noodlot’ inzet
geef je je eigen macht over je leven uit handen,
verminder je je eigen kracht en
verberg je je verantwoordelijkheid.
Daarmee hoef je ook niet te oordelen
of iets voor jou en voor anderen
een vruchtbaar of een onvruchtbaar effect heeft.
‘Noodlot’ lijkt geen oordeel in zich te hebben.
“Het is zo” en “Ik kan er niets aan doen. Ik kan het niet
beïnvloeden.”
Het begrip ‘noodlot’ is wel degelijk een oordeel!
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"De sprong in het duister wagen"
geldt enkel voor wie zijn ogen gesloten houdt.
Er is geen 'duister'.
Er zijn enkel ogen die niet kunnen of niet willen zien.
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De begrippen ‘goed’ en ‘kwaad’ hanteren
is noodzakelijk om als gemeenschap te kunnen
samenleven.
De begrippen ‘goed’ en ‘kwaad’ zijn een oordeel.
Het zijn geen feiten, geen vaststellingen.
Dat je oordeelt en kiest wat voor jou
(binnen jouw gemeenschap)
‘goed’ inhoudt en wat ‘kwaad’,
maakt je tot mens.
Oordelen is noodzakelijk
zelfs al bestaat er op het diepste niveau van wijsheid
geen ‘goed’ en geen ‘kwaad’
en zeker niet ‘Het Goede’ en ‘Het Kwade’.
Dit laatste hebben we gecreëerd
om meer gewicht te geven
aan ons persoonlijk oordeel en
het oordeel binnen onze gemeenschap.
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In de natuur is er geen sprake van ‘goed’ en ‘kwaad’.
Dat is er niet en dat is ook niet nodig.
Dieren noch planten hanteren het.
Enkel op het ogenblik dat een wezen
tegen de ‘natuurlijke gang van zaken’ kan ageren,
is er nood aan dit onderscheid.
De mens is zo’n wezen.
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Bij iedere uitspraak, bij iedere uitdrukking,
bij iedere mening,
dien je de vraag te stellen:
Op welke vraag is deze uitspraak een antwoord?
De meeste uitspraken zijn als
‘een gat in de lucht slaan’.
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Waar - Waarheid - Zekerheid

Hoe weet je dat je weet?
Wanneer weet je zeker dat je het weet?
Wanneer hou je op met twijfelen of je het weet?
Wat is het voordeel van het niet zeker weten
dat je het weet?
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Welk onderscheid maak jij tussen:
waarnemen (voor ‘waar’ nemen),
kennen,
weten,
verklaren,
begrijpen,
verbanden zien,
kunnen kaderen,
inzicht hebben,
het geheel overschouwen,
de betekenis vatten,
de zin ervan herkennen?
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De (filosofische) zoektocht naar
zekerheid
is niet dezelfde als de (filosofische) zoektocht naar
de ‘waarheid’.
‘Zekerheid’ is voorwaardelijk, tijdelijk,
beperkt in ruimte en tijd,
beperkt tot het persoonlijk perspectief.
‘Waarheid’ zou steviger moeten zijn dan ‘zekerheid’:
eeuwig, voor alle tijden en plekken, onbeperkt,
‘waar’ vanuit elk perspectief.
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Net zoals je een onderscheid kunt maken tussen
de vier soorten feiten, 37
net zo dien je een onderscheid te maken tussen
vier soorten ‘waarheid’:
- de persoonlijke ‘waarheid’
- de ‘waarheid’ van een groep of een gemeenschap
- de ‘waarheid’ die de praktijk toont
- de streng onderzochte ‘waarheid’.
De gelijkenis met de vier waarheden van Albie Sachs
is niet toevallig. 38
De vraag is of het niet correcter is
om het begrip ‘waarheid’ hier te vervangen door
‘grootst mogelijke zekerheid’.

37
38

Lees meer in Hoe je zelf feiten creëert - Vier soorten feiten
Lees meer in Albie Sachs en de vier waarheden - Op zoek naar de waarheid
die verzoent
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Noch ‘persoonlijke kennis’,
noch ‘kennis van een gemeenschap’,
noch ‘kennis uit de praktijk’,
noch ‘algemeen aanvaarde, onderzochte kennis’,
is ‘waarheid’.
Het waarheidsgehalte gaat nooit verder dan
de steun die deze ‘kennis’ krijgt
van wie in die verklaring of die theorie gelooft.
Met een claim van ‘waarheid’ (“Dit is zo!”)
zet jij je boven de ‘kennis’ en de verklaring
van diegenen die er een andere visie op nahouden dan jij
over dezelfde vaststellingen.
Ernstige weten-schap werkt niet met ‘waarheid’
maar met de ‘actueel hoogste waarschijnlijkheid’
én ze verwelkomt daar kritische vragen over.
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Vanuit welke plek kan jij zien dat alles relatief is?
Waar bevindt zich die plek?
Vanuit welke plek kan jij zien dat iets absoluut zeker is?
Waar bevindt zich die plek?

Waarheid - Zekerheid

140

Versie 15.3

”Het is waar of het is niet waar!"
Dit lijnig39 uitgangspunt is een obstakel
om 'waarheid' los te kunnen laten.
Waarheid bestaat niet
los van een mens die beweert dat iets ‘waarheid’ is.
(De uitspraak "Waarheid bestaat niet" is geen waarheid!)
Het begrip (en het woord) 'waarheid'
hebben we gecreëerd
en op deze manier bestaat het.
Waarheid is een menselijke uitvinding, een conventie!
Waarheid is een boei
waar de mens zich aan vastklampt,
voor de mens die niet kan leven met niet-weten.
Binnen de conventie zijn dingen waar of niet waar.
Wat is er buiten de conventie te zoeken?
Alles!

39

Lees meer in: Drie grondpatronen om je leven te be-leven
Lijnig, systemisch, lemniscatisch
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‘Waarheid’ is niet louter een zaak van ‘feiten’
maar is verbonden met verantwoordelijkheid dragen,
met menselijke relaties en met ethisch handelen.

Waarheid - Zekerheid

142

Versie 15.3

De vraag is niet:
"Is dit waar?" of "Is dit waarheid?”
De vraag is veeleer:
"Hoe construeer jij jouw gedachten
zodat die voor jou 'waar' zijn?"
Wat 'onwaarheid' is,
is even ‘waar'
als wat - voor jou - 'waarheid' is.
(Is deze uitspraak wel ‘waar’?)
Vanop de plek in je levensgeschiedenis dat je nu staat
oordeel jij wat ‘waar’ is en wat niet.
In het verleden stond je op een andere plaats
en had je een ander oordeel over wat ‘waar’ is en wat niet.
Je kunt echter niet ergens gaan staan
waar iets meer 'waar' is
dan op alle andere plekken.
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De mens is er niet op uit
om de 'waarheid' te kennen.
Dat is een leugentje dat we elkaar vertellen
en waar we het allemaal mee eens zijn …
omdat ons dat past.
De mens is er op uit
om iets te vernemen of te denken
dat 'van pas komt', nu,
iets dat past bij zijn bestaande 'waarheid' nu.
De mens zoekt voortdurend bevestiging
voor zijn ‘waarheid’.
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”De waarheid komt altijd boven drijven.”
is een naïeve gedachte.
De waarheid op zich ’werkt’ niet.
De waarheid op zich bestaat gewoonweg niet.
Wat werkt is datgene wat ‘werkt'.
Dat datgene wat 'werkt'
in mindere of meerdere mate
bedrog zou zijn
doet niets af aan het feit dat het 'werkt'.
Dat datgene wat
in mindere of meerdere mate
'waarheid' zou zijn ook 'werkt'
heeft het niet te danken aan het feit
dat je het als 'waarheid' behandelt.
Wat werkt is datgene wat ‘werkt’.
Wat werkt is datgene wat je doet
om iets tot ‘waarheid’ te maken
en waarmee jij jezelf overtuigt dat het ‘waar’ is.
Wat werkt is datgene wat je doet
om anderen ervan te overtuigen
dat wat jij beweert de ‘waarheid’ is
en dat zij aanvaarden of geloven dat het ‘waar’ is.
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Wanneer iemand zegt dat voor hem iets ‘waar’ is,
hoef je daar niet verder op in te gaan.
Je kunt het gewoon in het midden laten liggen.
Tenzij ..
jij wenst uit te maken
of dat ook voor jou ‘waar’ is,
of dat je wilt onderzoeken of jouw ‘waarheid’
misschien iets minder ‘waar’ zou kunnen zijn
of iets meer.
Alles hangt af van de mate
waarin jij je voelt aangesproken door de ander
en door wat hij zegt.
Alles hangt af van welke relatie jij wilt,
niet van de mate van ‘waar’ zijn van een waarheid.
Strijd voeren over het gehalte aan ‘waar’ zijn
van zijn of jouw ’waarheid’,
is strijd om jullie relatie.
Meestal is het louter strijd om macht,
om bovenaan te staan in de relatie.
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Wanneer iemand gelooft in iets
waarvan jij met zekerheid meent
dat het volkomen onjuist is,
heb je de neiging dat wat de ander gelooft
als ‘onwaar’ te bestempelen
en jouw ‘waarheid’ voorop te stellen.
Wanneer zijn geloof hem dingen doet doen
die jij als juist en rechtvaardig ervaart,
lijkt het me verstandiger
om de ander te steunen in zijn geloof dat
datgene wat hij gelooft waar is.40
Jouw 'waarheid' zou dan veel stuk kunnen maken.

40

Hiermee geef ik Spinoza niet gelijk en steun ik niet zijn basisopstelling
Kal, Victor, De List van Spinoza - De grote gelijkschakeling, Prometheus
Amsterdam 2020
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Wanneer een placebo het leven van jouw kind redt,
ga je je kind dan vertellen
dat het een placebo was?
Nee toch.
Het gevaar is immers groot dat het kind
dan (later) op een andere manier ziek wordt.
Een placebo werkt zolang we geloven
dat het een écht medicijn is
en niet weten dat het een placebo is.
Voor veel mensen is hun verklaring
voor de zin van hun leven en hun ‘waarheid’
een placebo.
Laat hen gelukkig leven.
Begraaf jouw 'waarheid' uit liefde voor de ander.
(De anderen doen dat ook voor jou.)
Wat win je er bij dat anderen zien
dat wat zij geloven voor jou dit niet ‘waar’ is
en dat je iets anders als ‘waarheid’ beleeft en verdedigt.
Wat win je er bij te roepen
dat hun ‘waarheid’ een placebo is?
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En toch,
soms zijn er situaties waarin je niet mag zwijgen
en dat het jouw verantwoordelijkheid is
om jouw ‘waarheid’ te spreken.
Wanneer je het leven van een kind kunt redden
door jouw ‘waarheid’ te laten klinken
mag je niet zwijgen
ook al wil de ander jouw ‘waarheid’ niet aanvaarden
al wil hij er zelfs niet naar luisteren
al wil hij jou zelfs agressief de mond snoeren.
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Het ‘ware’ en het ‘waarachtige’
hoeft geen ‘waarheid’ te zijn
om jou of anderen positief aan het werk
te zetten of te houden.
Het ‘ware’ en het ‘waarachtige’ wijzen
op iets praktisch,
op steeds opnieuw ontdekken,
op flexibel handelen,
op ontwikkelen.
‘Waarheid’ daarentegen wijst op een oordeel,
op een vast gegeven, op een eindpunt.
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‘Leven’ beweegt 41
zonder waardering,
zonder maatstaf,
zonder oordeel,
zonder voorgeschreven richting,
zonder 'zekerheid'.
Wie zekerheid wil, creëert tegelijk onzekerheid.
Wanneer niets zeker is,
wanneer er geen zekerheden zijn,
valt ook de onzekerheid weg.
Zonder zekerheden zijn er geen onzekerheden.
Zonder zekerheden is er pas echt rust.

41

Ik heb het hier over ‘leven’, niet over ‘het leven’.
‘Leven’ is een proces, een dynamiek, ’het leven’ is een object of een structuur.
Meer in het onderdeel ‘Leven-Dood-Lijden-Bevrijden’’
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Veel mensen reageren op onzekerheid
met onrust.
Zekerheid willen hebben
is de rechte weg naar
innerlijke onrust en lijden.
Zoeken naar 'strikt betrouwbare gegevens’
of 'definitieve antwoorden’
is onzekerheid creëren.
Het lijkt er op dat voor veel mensen
innerlijke onrust en onzekerheid
erg nuttig zijn
want ze blijven zoeken naar
de ‘ultieme zekerheid’.
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'Zekerheid' en 'onzekerheid'
zijn je eigen creaties, ze bestaan niet,
ze bestaan niet zonder de mens, niet zonder jou.
Onzekerheid - die je zelf hebt gecreëerd kan nooit volledig worden weggewerkt,
met geen enkele 'informatie'.
De onzekerheid begrenzen levert
een 'begrensde onzekerheid' op,
die noem je dan 'zekerheid'.
Anderen zijn er om je aan te reiken
hoe jij best je eigen onzekerheid (en zekerheid) creëert,
hoe je die kunt begrenzen en
hoe je die kunt veranderen.
Zelfzekerheid groeit dankzij de anderen.
Zelfzekerheid groeit dankzij het omarmen van
zelfonzekerheid.
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Besluiten is een voornemen, een conclusie.
Besluiten is wensen dat je iets gaat doen.
Beslissen is doen.
Wanneer je beslist (en dus iets doet)
neem je tegelijkertijd de beslissing om iets niet te doen
(bv. het tegenovergestelde).
Het is meer dan nuttig om naast de bevestigende vragen
(Wat beslis ik? Wat beslissen we?)
de niet-bevestigende vraag te stellen
(Wat beslis ik daardoor niet? Wat beslissen we dus niet?).
Enkel zo wordt het helder wat je wél hebt beslist.
Wat wil ik niet beslissen?
Wat beslis ik nu dat ik niet doe (ga doen) door te beslissen
wat ik beslis?
Wat is nu niet meer mogelijk door de beslissing die ik nu
neem?
Wat wil ik niet dat er gebeurt?
Wat wil ik niet bereiken met mijn beslissing?
Welke weg kies ik niet
of sluit ik af (kies ik om af te sluiten)
door de weg die ik nu kies?
Welke consequenties bij mijn beslissing
ken ik reeds en welke ken ik niet?
Welke gevolgen wil ik niet dat er bij mijn beslissing horen?
Zal ik dan mijn beslissing wijzigen?
Hoe dan ook ben ik bij iedere beslissing verantwoordelijk
zowel voor de gevolgen die ik nu reeds ken,
als voor de gevolgen die ik nu niet ken,
én voor de gevolgen die ik nu niet kàn kennen.
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Ieder beslissing is een beslissing binnen de context
van een begrensde onzekerheid.
Van geen enkele beslissing kunnen alle gevolgen
tot in alle details worden voorzien of worden voorspeld.
Alle beslissingen zij steeds 'voorlopige beslissingen'.
Op het einde van de rit naar een beslissing
wacht een nieuwe vraag.
Gezonde twijfel en een gevoel van onzekerheid
zijn de voedingsbodem van groeien en leren. 42
Gezonde twijfel en een stevig gevoel van onzekerheid
zijn de grondslag van een goede beslissing.

42

Meer in het. hoofdstuk ‘We ontwikkelen tussen rust en onrust’ in: Leerrijker
worden kán!
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Iedere beslissing is een 'beslissing in onzekerheid'.
We kunnen de onzekerheid zo klein mogelijk maken
maar niet volledig doen verdwijnen.
Velen kunnen niet beslissen
wanneer ze zich nog onzeker voelen.
Ze kunnen niet leven met een voortdurende onzekerheid
hoe klein die ook is.
Ze zitten met vele vragen
en willen er een antwoord op krijgen, nu.
Eigenlijk verlangen ze naar het onmogelijke,
naar 'absolute zekerheid'.
Indien ze dat niet kunnen krijgen
willen ze 'garanties' (liefst 'absolute garanties')
dat hen geen 'kwaad' wordt gedaan of
dat zij niet verantwoordelijk zullen worden gesteld
na het nemen van een beslissing.
In feite zijn ze bang om te leven.
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'Absolute zekerheid' is een gevoel,
niet een verifieerbaar of falsifieerbaar gegeven.
Wat zijn de voorwaarden om 'absolute zekerheid' te kunnen
bereiken?
- Beperk het aantal factoren waar je rekening mee houdt.
- Bekijk de zaken louter causaal en lijnig43
(rechtlijnig of circulair of spiraalsgewijs).
- Hou geen rekening met de mening van diegenen die
een ander belang hebben dan jij en
een andere waardering geven aan de gegevens.
- Gebruik een verhullende of verbloemende taal.
- Als ultiem 'wapen': voer een autoriteit in die buiten
het wetenschappelijk kader staat
(bv. een God, een profeet, een guru, een traditie, een
filosofisch of ethisch principe, een politiek of strategisch
principe).

43

Lees meer over lijnig, systemisch en lemniscatisch in: Drie grondpatronen om je
leven te be-leven
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'Zekerheid' wordt niet gebouwd op feiten.
'Zekerheid' wordt achteraf geïllustreerd
met feiten die passen bij
de zekerheid die men wenst of nodig heeft.
'Zekerheid' is een gevoel, een innerlijke ervaring.
We gaan vervolgens op zoek naar externe 'gegevens'
om die te bewijzen.
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Leer op een positieve, constructieve, boeiende,
spannende manier te twijfelen.
Geniet van gezonde twijfel
en je leert zoveel meer.
Zonder gezonde twijfel is er geen gezonde zekerheid.
Ongezonde twijfel is de tweelingzus
van ongezonde zekerheid.
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Zelf - Bewustzijn - Identiteit - Ik

Een mensenleven betekent:
tijdelijk mogen deelnemen
aan de dynamieken in het universum.
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”Ken jezelf” betekent niet
dat je jezelf op je eentje kunt ontdekken.
Je hebt anderen nodig.
De constructie van je ‘zelf’ (of ‘Zelf’)
is slechts kenbaar door
een kennen van binnenuit door jezelf
èn een kennen van buitenaf door interacties met anderen.
Zowel het beeld van binnenuit
waarbij jij de observator van bent,
als het beeld van buitenaf
waarbij de ander de observator is,
is een constructie
door diegene die observeert
en zich een beeld vormt.
Noch wat jij van jezelf ziet,
noch wat de ander van jou ziet,
noch het beeld dat jullie samen zien,
is het volledige beeld.
Het is de vraag of we ooit
onszelf volledig kunnen kennen.
Is het vervelend of erg
indien we dit niet kunnen?
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Er wordt vanuit drie perspectieven
naar jou gekeken
en op de waarnemingen gereflecteerd:
Eerste-persoon perspectief =
je eigen visie; je kijkt intens
naar wat er nu gebeurt in jou en met jou
of je kijkt vanop een afstand
naar wat er op dit moment gebeurt en
naar wat er in het verleden is gebeurd.
Enkel jij kunt rechtstreeks
in je hoofd en in je hart kijken.
Tweede-persoon perspectief =
iemand die voor jou als ‘mijn tweede persoon’ fungeert
kijkt op een empathische wijze naar jou.
Je ontvangt van die persoon
een beeld van jezelf dat lijkt op
‘een beeld van een heldere spiegel’.
Derde-persoon perspectief =
een buitenstaander doet ‘objectief’ vaststellingen
die betrekking hebben op jou en jouw gedrag.
Het beeld van jou dat ‘objectieve’, afstandelijke
buitenstaanders geven is hoe dan ook fragmentair,
want zij kunnen slechts een deel van jou waarnemen.
Zelfs al is de buitenstaander
een professioneel gevormde deskundige.
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Je ‘zelf’ is het beeld dat je construeert,
het verhaal dat je nu vertelt,
over jezelf.44
Je kiest welke ervaringen je opneemt
in je verhaal over je ‘zelf’,
en hoe dramatisch jij je verhaal vertelt of net niet.
Je kunt kiezen dat er in je verhaal over je ‘zelf’
dat je vandaag vertelt weinig of geen plaats meer is
voor gebeurtenissen of ervaringen uit het verleden.
Je kunt er voor kiezen dat die voor jou
geen deel meer uitmaken van je ‘zelf’.
Je kunt ook kiezen om het verhaal van je ‘zelf’
wel te vullen met herinneringen.
Hoe dan ook zitten de gevolgen van je ervaringen
vandaag in je lichaam.
Je bent vrij om te kiezen welke elementen
de ‘vaste kern’ uitmaken van je ‘zelf-verhaal’.

44

Lees meer in: Hoe beleef jij je ‘ik-wand’, je ‘ik’, je ‘identiteit’ en je ‘zelf’?
en in: Hoe vertel je je levensverhaal? Je leven in beeld brengen
en in: Ontmoetingen met je ‘zelf’ - Wat kunstenaars je aanbieden
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Je ‘zelf’ is een constructie
die voortdurend verandert
al zie je die verandering maar na een tijdje of na een crisis.
Het is gezond om een helder beeld te hebben
van wie je ‘bent’ … op dit moment.
Het is echter ongezond
om je vast te klampen aan dat beeld.
Je ‘bent’ niet iemand,
je ‘vormt’ iedere dag je ‘zelf’
door wat je doet.
Je ‘zelf’ is geen uniek ‘iets’ dat bij de conceptie
of bij de geboorte als een vast gegeven verschijnt.
Het unieke zit in het levenslange zelf-wordings-proces,
het levenslang transformeren.
Ja, je ervaart in je ‘zelf’ elementen
die reeds bij de geboorte aanwezig waren en
die je gedurende je leven tracht te verwerkelijken:
je talenten, je ‘eigen kracht’, een grondhouding,
iets als een ‘kern’ of een ‘uniek wezen’.
Het verwezenlijken van je mogelijkheden
lukt makkelijker of moeilijker
afhankelijk van de context waarin je opgroeit.
Je bent identificeerbaar
maar niet definieerbaar!
Je ‘bent’ niet je genetische gegevens,
je ‘wordt’ wat je er mee doet, van bij de eerste dag.
‘Zelf’ is niet iets dat verandert,
‘zelf’ is verandering.
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Een leerrijk mens is zoals iedereen
een wezen met beperkingen.45
In de beperkingen schuilen echter
de ‘duizend mogelijkheden’.
Je liefde om te leren en
tot aan je grenzen te gaan,
duwt iedere beperking een beetje voor je uit.
Jij bepaalt mee je grenzen.
Een leerrijk mens leeft met een gevoel
van ‘grenzeloosheid’.
Zij ontdekt de ‘grenzeloze leegte’
die haar uitnodigt om door haar gevuld te worden.

45

Lees meer in: De Held met de Duizend Grenzen en Uitdagingen
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Ontdek en zie je eigen-aard.
Aanvaard je eigen-aard.
Waardeer je eigen-aard.
Handel vanuit je eigen-aard en dus
verraad je eigen-aard niet.
Leer dan verbindend om te gaan
met de eigen-aard van de ander.
Leer de ander hoe ze verbindend kunnen omgaan
met jouw eigen-aard.
Om uiteindelijk te komen tot het inzicht:
dat je zelf-aard gelijk is aan geen-aard.46
Je hebt geen concept van ‘zelf’ of ‘zelf-aard’ nodig
om jezelf te zijn.

46

Met dank aan zen-meester Hakuin Ekaku (1686-1768)
Stevens, John, Drie zen meesters: Ikkyu, Hakuin, Ryokan, Uitg.Karnak Amstersam 1993
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Een eik heeft de potentie om ‘eik’ te worden.
Welke eik het wordt hangt af van duizend factoren
die de plant beïnvloeden,
Hoe hij daar op reageert
en van zijn levensgeschiedenis
binnen zijn context.
Een eik ontwikkelt zijn ‘basisgegevens’ en zijn potentie.
Van bij de eerste celdeling in de eikel
start zijn persoonlijke geschiedenis.
Bij iedere invloed-impuls
kiezen zijn cellen een bepaalde deling.
Er leven miljoenen eiken.
Toch bestaan er geen twee identieke eiken.
Iedere eik is perfect zichzelf zoals hij is.
Elke eik is perfect ‘eik’.
Er bestaat geen ideaalplaatje
waar de boom moet aan voldoen.
Een eik kan enkel een eik worden.
Een eik is niet onvrij omdat hij geen beuk kan worden
of een rozelaar of een den of een treurwilg.
Enkel een eik heeft de potentie om ‘eik’ te worden.
Een mens heeft de potentie om ‘mens’ te worden.
Er bestaat geen ideaalplaatje
waar hij moet aan voldoen.
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Je creëert jouw ‘identiteit’ in inter-relatie
met diegenen die je met ‘zij’ en ‘wij’ aanduidt,
met de groep waartoe jij wilt behoren.
Er zijn meerdere ‘wij’-en waarmee je in relatie staat.
‘Ik’ man, ‘wij’ mannen.
‘Ik’ homo, ‘wij’ homo’s.
‘Ik’ vader, ‘wij’ vaders.
‘Ik’ Nederlander, ‘wij’ Nederlanders,
enzovoort.
Je creëert jouw ‘identiteit’ in inter-relatie met diegenen
die je met ‘wij’ aanduidt.
Mensen waar je verbinding mee hebt worden een ‘wij’.
Mensen waar je geen verbinding mee hebt
worden een afstandelijk ‘zij’, ‘die daar’.
Er zijn meerdere ‘zij’-en waarmee je in relatie staat.
Indien je wilt ontdekken wat je ‘identiteit’ is
dien je te onderzoeken wie er voor jou
allemaal ‘wij’-en en ‘zij’-en zijn.
Wie duidt jij aan met ‘wij’ en wie met ‘zij’?
Op basis van welke gelijkenissen en welke verschillen?
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Steeds opnieuw wordt je uitgenodigd
door de interacties, de ontmoetingen en de context
om jezelf terug ‘uit te vinden’.
Een nieuw begin is geen nieuwe geboorte
indien je dat zou begrijpen als
volledig opnieuw kunnen beginnen.
Jezelf heruitvinden betekent
dat je een volgend hoofdstuk kunt schrijven
in het verhaal dat je vertelt over jouw ‘zelf’.
Is er een ‘kern’, een ‘ik’
dat door gans het verhaal onveranderd blijft?
Een ‘nieuwe geboorte’ is geen onveranderde kern
die een ander avontuur beleeft.
Het is een verandering van de ‘kern’!
Het verhaal van het ‘zelf’
gaat over de voortdurende verandering.
Dit is de rode draad:
Wat, waar, hoe, wanneer, in welke mate, op welke plekken
verander je?
Wat, waar, hoe, wanneer, in welke mate verandert er iets in
de interacties?
Een nieuw hoofdstuk betekent een grote, diepere (?)
verandering dan de dagelijkse veranderingen
(dat zijn de paragrafen in je verhaal).
Misschien komt er zelfs een moment dat het zinniger is
jezelf een nieuwe naam te geven
en zo het verhaal een totaal andere wending te geven.
Misschien is iedereen wel een ‘trans …’.
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Een gebeurtenis in je leven
kan je het gevoel geven
dat je opnieuw geboren wordt.
Je kunt echter je conceptie niet overdoen.
Bij een ‘hergeboorte’ doe je het zelf
al zijn er vaak meerdere mensen bij nodig.
Bij een conceptie zijn slechts twee mensen nodig.
Je was al ‘aanwezig’ als potentie
voor de conceptie.
Eicel en zaadcel waren er reeds.
Er was slechts één eicel die vertrok.
Er waren tienduizenden zaadcellen
maar dé zaadcel die uiteindelijk
jou vormde was de ‘geaccepteerde’,
de ‘aanvaardbare’, de ‘gewenste’
… op dat moment.
Hoe past dit verhaal
wanneer je praat over
‘opnieuw geboren worden’?
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Het is niet omdat er geen uniek ‘zelf’ (of Zelf) bestaat
(iets dat op zich bestaat, inherent, eeuwig,
volledig los van ieder ander fenomeen)
dat het niet je plicht is
om een ‘zelf’ te ontwikkelen.
Het is niet omdat er geen eeuwig ‘Ik’ bestaat
dat het niet jouw verantwoordelijkheid is
om een sterk en helder ‘Ik’ te vormen.
Het is niet omdat we allemaal interafhankelijk zijn
dat het niet jouw taak is
om je zelfstandigheid en onafhankelijkheid
te versterken en in te zetten,
om zelf te staan.
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Geen gedachte zonder menselijk lichaam.
Geen menselijk lichaam zonder gedachten.
Het begrip 'ziel' is een menselijke gedachte.
Het begrip 'zelf' is een menselijke gedachte.
Alle begrippen zijn menselijke creaties.
Door zo sterk op je ‘ik’ te wijzen
en er over te spreken,
maak jij ‘jezelf’ en ‘ik’ tot een object!
Alsof je tegen je ‘ik’ kunt aankijken.
Alsof het beeld in de spiegel je ‘ik’ of je ‘zelf’ is
en jij zo je ‘zelf’ of je ‘ik’ kunt aanspreken.
Alsof je door introspectie
je ‘ik’ kunt zien, horen, voelen.
Stop de ik-illusie en ontdek je ‘zelf’ als
de voortdurend veranderend proces
dat zich vandaag uitdrukt
zoals het dat vandaag doet
op basis van het veranderingsverhaal
dat het proces tot op vandaag kan vertellen.
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In mijn lichaam huist geen ziel,
geen uniek ‘ik’ en geen geest
die onderhuids mee vorm geeft
aan mijn ‘persoonlijkheid’.
Mijn lichaam zoals ik het vandaag vormgeef,
mijn handelen zoals ik dat vandaag uitdruk,
mijn uitdrukkingen zoals ik die vandaag vormgeef,
tonen mijn persoon-lijkheid.
Dát is mijn ‘actueel zelf’.
Iedere dag ben ik opnieuw uniek.
Ik ben uniek omdat ik vandaag meer ben
dan wie ik gisteren was.
Wanneer ik wil doen zoals ik gisteren deed
om een unieke bestendige persoonlijkheid te zijn,
om als een unieke persoonlijkheid over te komen,
of om als ‘authentiek’ te worden gezien,
zal ik falen.
Wanneer ik zonder meer herhaal
wat ik gisteren deed,
zal dat geen authentieke persoonlijkheid
van mij maken.
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De mens is mens
omdat hij leeft met een menselijk lichaam,
met menselijke beperkingen.
Velen willen dat niet aanvaarden
en poneren een geest die bestaat buiten of
zonder het beperkend lichaam.
Ze ‘vinden’ een geest of een ziel
zonder die beperkingen.
Een ‘verlicht’ persoon glimlacht en weet,
je blijft een mens in een menselijk lichaam,
in al je menselijke gedachten en beschouwingen.
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Je kunt niet van buitenaf naar jezelf kijken.
Je kunt niet even buiten je lichaam gaan staan
en van daaruit naar jezelf kijken.
Je kunt niet van buiten je
fundamentele overtuigingen kijken.
Je kunt wel de denkoefening doen
dat je vanuit een andere overtuiging kijkt en reageert
maar dit doe je nog steeds vertrekkend vanuit je
fundamentele overtuigingen!
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Je kunt niet vanuit een positie buiten je lichaam
waarnemen.
Je bent steeds helemaal betrokken bij het waarnemen
ook al ben je er je niet van bewust
en zou je stellen dat je enkel waarneemt als
een ‘onafhankelijk waarnemer’.
Zoals een wetenschappelijk onderzoeker beweert
dat hij enkel waarneemt … als wetenschapper;
wat ook onmogelijk is!
Neen, elk onderzoek,
hoe wetenschappelijk ook verricht,
doe je met je ganse wezen = al de voortdurend
veranderende aspecten van je totale leven tot nu.
Je kunt nooit iets waarnemen
zoals ‘het’ zou zijn ‘op zich’,
maar enkel zoals jij waarneemt vanuit je beperkingen.
Dit geldt ook voor het waarnemen van je ‘zelf’
bv. via introspectie of meditatie.
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Bewustzijn is geen ‘onderwerp’ van onderzoek.
Het is geen ‘object’ dat ik vanop een afstandje
kan bekijken.
Bewustzijn is steeds tegelijk
‘onderzoekend bewust zijn’.
Een beetje zoals mijn oog mijn oog niet kan zien
en onderzoeken.
Uiteraard kan ik een spiegel gebruiken
om naar mijn oog te kijken.
Maar dan nog ziet mijn oog niet hoe mijn oog ziet.
Mijn bewustzijn kan mijn bewustzijn niet waarnemen.
Uiteraard kan ik de ‘spiegels’ van anderen gebruiken
om mijn bewustzijn waar te nemen.
Maar dan nog neemt mijn bewustzijn niet waar
hoe ik me bewust kan zijn hoe mijn bewustzijn waarneemt.
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Bewustzijn zijn processen.
Om ‘bewustzijn’ te beschrijven, er over te praten
en te onderzoeken hoe de werking verloopt
maken we er ‘hét bewustzijn’ van.
“Emoties, gevoelens, bewustzijn, zelf en autobiografisch zelf
zijn processen, interafhankelijke processen, geen ‘dingen’.
De ontwikkeling daarvan startte bij het eerste leven op aarde,
bij de eerste neuronen. Een autobiografisch zelf ontwikkelde
als laatste bij de mens en bestaat niet buiten deze
ontwikkelingsstroom.47
Deze processen omvormen tot objecten is een kunstgreep
ontstaan uit de behoefte van de ‘moderne mens’ om snel en
effectief complexe ideeën over te dragen; processen zijn
evenwel géén objecten of autonome fenomenen.”48

Er is geen sprake van ‘het’ bewustzijn,
alsof het een te onderzoeken object zou zijn.
Bewustzijn zijn betekent processen (werkwoord),
het ‘is’ geen proces.
Door het woord ‘is’,
door te beweren dat iets ‘is’ of ‘bestaat’,
hebben we het dynamisch processen (werkwoord) gestopt
en er de dynamiek van processen van gemaakt,
dus van meetbare ‘dingen’, ‘objecten’.

De neuronen in onze hersenen hebben dezelfde vorm en kenmerken als de
eerste neuron die honderden miljoenen jaren geleden verscheen in de kwallen!
48 Damasio, Antonio, Het zelf wordt zich bewust. Hersenen, bewustzijn, ik.
Amsterdam, Wereldbibliotheek 2010 (A.Damasio is hoogleraar neurowetenschappen)
47
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Nog te vaak associëren we ‘bewustzijn’ (een proces)
met een activiteit in het hoofd (ons brein): ‘het bewustzijn’.
We missen daardoor de mogelijkheid
om gebruik te maken van
de kracht van het bewust zijn.
Bewustzijn zit niet enkel in ons hoofd
maar in het hele lichaam.
Bewustzijn is een complexe toestand van
ons denken, ons voelen en ons handelen samen,
tegelijkertijd,
in het hele lichamelijke systeem.
Dit ‘tegelijkertijd’ is niet meetbaar.
Wil je het meten
dan mis je enkele elementen
want je kunt niet alle elementen van
bewust zijn (werkwoord)
op het moment zelf kennen en beschouwen.
Indien bewustzijn er enkel zou zijn
wanneer we tijd maken om na te denken
missen we de vele momenten om
bewust te handelen
zonder dat alle aspecten op dat ogenblik helder zijn.
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Eens we van processen (werkwoord)
een ‘object’ hebben gecreëerd - een proces, het proces (bv. ‘het bewustzijn’),
gaan we op zoek naar een duidelijke lokalisatie
van dat object, een omschrijving, de kenmerken,
de begrenzingen en de effecten van zijn aanwezigheid.
Andere processen waarmee we dit doen zijn bijvoorbeeld:
leven, onbewust zijn, zelf, geest, ziel, ziek zijn, liefde,
willen, enz.
We zetten deze processen om in in een ‘object’:
hét leven, hét onbewuste, hét zelf, dé geest, dé ziel, dé
ziekte, dé liefde, dé wil (al of niet vrij), enz.
Waar situeert zich ‘het bewustzijn’? Wat doet het?
Hoe kunnen we het manipuleren?
Het is een kenmerk van het lijnig grondpatroon
om processen te ‘object-iveren’ (tot een object maken).49

49

Lees meer over het lijnig grondpatroon in: Drie grondpatronen om je leven te
be-leven

Zelf - Bewustzijn

181

Versie 15.3

‘Mens zijn’ betekent
mens-processen zijn aan het werk
Wanneer je het verhaal doet:
‘een mens is’
heb je van ‘mens’ een object gemaakt.
Dan volgt ook de nood om ‘de mens’
te identificeren als ‘déze mens’,
haar of hem een ‘identiteit’ te geven.
We zijn immers geen onzichtbaar, vervangbaar,
bundel processen! Toch?
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Het gevoel een uniek 'zelf' te zijn is leeg,
zo leeg als het gevoel van pijn.
(Wat?! Ik voel toch pijn! Dus die pijn ‘is’ er.)
Beide gevoelens (zelf en pijn) zijn
èn complexe samenstellingen
èn vernuftige constructies
van een zich voortdurend construerend
en in stand houdend menselijk systeem.
Het procest dynamisch.
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Alles beweegt en verandert steeds en voortdurend,
op ieder ogenblik.
Niet alleen de miljarden cellen
die mijn fysiek lichaam
voortdurend opbouwen en vormen,
komen en vergaan.
Ook de impulsen
die mijn gevoelens en mijn denken
voortdurend opbouwen en vormen,
komen en gaan.
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De ik-wand die je zelf creëert is noodzakelijk
om een autonoom wezen te kunnen zijn
èn je te kunnen verbinden met anderen,
net zoals de cel haar celwand gebruikt.50
Het is deel van ‘leven’ van een cel
om een celwand te creëren.
Het is deel van ‘leven’ van een mens
om een ik-wand te creëren
èn die weer te laten oplossen!
‘Leven’ is niet:
een eeuwige, onverwoestbare ik-wand creëren.

50

Lees meer in: Hoe beleef jij je ‘ik-wand’, je ‘ik’, je ‘identiteit’ en je ‘zelf’?
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Een ‘cel’ is een ‘cel met een celwand’.
Zonder celwand is er geen sprake van een cel.
Je ‘ik-wand’ en je ‘ik’ zijn niet te scheiden.
Je ‘ik-wand’ toont je ‘ik’
voor de andere ‘ik’-ken.
Meercelligen bieden een rijkere vorm van ‘leven’.
‘Ik-netwerken’ bieden een rijkere vorm
van ‘menselijk leven’.
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Je ik-wand kan je niet op je eentje creëren.
Die ontstaat enkel in interactie met anderen.
Je ‘ik-wand’ is niet alleen een grens,
het is tegelijk hét contactmiddel om
met andere autonome wezens te communiceren.
Je ‘ik-wand’ is niet louter een afgrenzing,
nodig voor je autonomie,
het is een communicatiemiddel,
nodig voor je verbondenheid
zonder dewelke je niet in leven kunt blijven..
Je beschikt zelf over de kracht
om je ik-wand meer of minder doorlaatbaar te maken,
je meer of minder open te stellen voor
de inbreng van andere levende wezens
(mensen, andere dieren, planten, enz.).
Je kunt niet leven
zonder de inbreng van andere levende wezens.
Je kunt niet leven zonder de zuurstof
die je van de planten en via het plankton ontvangt.
Je kunt niet leven zonder het voedsel
dat je van andere levende wezens moogt nemen.
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Je ‘ik-wand’ is geen hard gegeven, het is flexibel.
Met je wand geef jij de ruimte aan
van wat jij beleeft als je ‘ik’.
Die ruimte maak je zelf groter of kleiner
en pas je voortdurend aan
aan de hier-en-nu situatie.
Je maakt zelf je wand meer of minder doorlaatbaar,
meer of minder naar binnen of naar buiten geopend.
Je kunt je wand dus ook ondoorlaatbaar en hard maken,
toch blijf het je communicatiemiddel
en het blijft deel van je ‘ik’,
Je kunt nooit uit je ‘ik-wand’ stappen
want je wand is deel van je ‘ik’.
Je wand volgt jouw stappen, waar je die ook zet.
Je ‘ik-wand’ krijgt de vorm
van je handelen en bewegen.
Jij bent verantwoordelijk voor je ‘ik-wand’,
voor de wijze waarop je die vormgeeft en hanteert.
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“Ik ervaar mezelf als 'ik'.
Ik ervaar mezelf - mijn zelf - als 'uniek',
los van de anderen,
anders dan de anderen.”
Dit gevoel en deze aannames
zijn noodzakelijk om als autonoom wezen te overleven.
In deze zin is het een ‘juiste kijk’ op de zaken.
Tegelijk kan ik waarnemen
dat wat ik aanduid als
mijn ‘ik’, mijn ‘zelf’ of mijn ‘persoon-lijk-heid’
bepaald wordt door
duizend elementen in mij en
duizend elementen buiten mij.
Zonder die duizenden elementen is er
geen ‘ik’, geen ‘zelf’ en geen ‘persoon-lijk-heid’.
Mijn ‘ik’ is niet mijn eigendom!
Ik ‘bezit’ niet mijn ‘ik’.
Mijn autonoom ‘ik’ binnen mijn ’ik-wand’
leeft maar dankzij het deel zijn van
het inter-relationeel en interafhankelijk netwerk
dat ‘leven’ is.
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Ik ben vaak blij dat 'ik' niet 'jij' ben.
Ik kan heel makkelijk de verschillen waarnemen
tussen mij en jou.
De punten die we gemeenschappelijk hebben,
lijken daarentegen erg verborgen
(ergens in onze genen of zo?)
of zijn bij nader inzien - voor mij - minder belangrijk.
Of maak ik mezelf belangrijk
door uitsluitend naar de verschillen te kijken
en de gelijkenissen niet te willen zien?
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Het onderscheid maken tussen
een 'ik' dat handelt en
een 'ik' dat reflecteert op een 'ik' dat handelt,
ligt voor de hand.
Het is echter een klassieke manier
om jezelf om de tuin te leiden.
Alsof er in je lichaam een 'ik' zit dat
onafhankelijk van het lichaam kan reflecteren.
Op ieder ogenblik is er slechts één ‘ik'
volledig één met het lichaam
en met je ‘ik-wand’.
Dit is het oude verhaal van de homunculus,
het ‘mannetje’ in het lichaam
dat kan kijken op meta-niveau
en reflecteert en oordeelt en uiteindelijk beslist.
Dit verhaal wordt verteld in vele culturen
en op vele manieren uitgebeeld
tot op de dag van vandaag.
Dit ‘oude verhaal’ zit vaak verborgen
in het ‘nieuwe verhaal’ van
therapeuten, psychiaters, psychologen en coachen.
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Wanneer je naar 'jezelf' kijkt,
is er op dat ogenblik geen afzonderlijk ‘zelf’,
geen tweede 'zelf', geen tweede ‘persoon'.
Alles gebeurt binnen een en hetzelfde lichaam
binnen een en dezelfde ‘zelf'.
Je ‘zelf’ is geen ijl iets los van je lichaam.
Zelfs indien je gelooft in het bestaan van een ziel
dan kan die ziel niet naar jou kijken
en op jou reflecteren
zonder dat je eerst jouw ‘ziel’
tot een object hebt gemaakt
en kunstmatig buiten je lichaam hebt geprojecteerd.
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Een spiegelbeeld
kijkt niet naar de persoon
die in de spiegel kijkt.
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Gaat het bij jouw ‘ik’ en je ‘zelf’
om identiek dezelfde gegevens?
Waar en hoe maak jij een onderscheid tussen:
ik,
zelf,
ego,
persoon,
identiteit,
persona,
sociale rol?51
‘Identiteit’ kent verschillende sociale rollen.
‘Ik’ kent verschillende persoonlijkheidsaspecten.
‘Zelf’ wijst op een netwerk of een samenvattend verhaal.

51

Lees meer in: Hoe beleef jij je ‘ik-wand’, je ‘ik’, je ‘identiteit’ en je ‘zelf’?
en in: Hoe vertel je je levensverhaal? Je leven in beeld brengen
en in: Ontmoetingen met je ‘zelf’ - Wat kunstenaars je aanbieden
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’Ik' is het beeld dat ik van mezelf maak
en dat anderen van mij maken, of beter,
het beeld dat ik samen met anderen opbouw
binnen de specifieke context van onze interacties.
Afhankelijk van de verschillende personen
met wie ik contact heb en
de verschillende contexten waarbinnen dat gebeurt
ontwikkel ik andere aspecten rond dat ‘ik’.
Tegelijk verandert mijn ‘ik’ iedere dag
omdat ik groei, ontwikkel, keuzes maak,
crisissen doormaak, enz.
Soms zijn er kleine veranderingen,
soms zijn er fundamentele wijzigingen
(zoals mensen getuigen na een
nabij-de dood-ervaring).
Een 'ik' groeit, verandert en ontwikkelt voortdurend.
Een 'ik' is een 'ik' omdat het voortdurend verandert.
Voortdurend groeien en veranderen
is een essentieel kenmerk van een ‘ik’.
Indien het stilstaat, is het dood
en leeft er geen ‘ik’ meer.
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Ik kan bewust mijn ‘ik’ mee vormgeven en veranderen.
Soms is de verandering zo groot dat je van
‘een geheel andere versie’ zou kunnen spreken.
Zoals je van een nieuwe versie van een tekst spreekt
wanneer de tekst grondig wordt gewijzigd.
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"Ik leef verder in de herinnering van mijn kinderen
en kleinkinderen.", zei de oude vrouw.
Soms wil je de herinnering zo scherp mogelijk houden
via allerlei herinneringsmateriaal.
Dan versteent dat 'ik' echter.
Een versteend 'ik' is geen echt 'ik' meer.
Ik ‘ben’ niet de herinnering.
Wie beweert mij te herinneren,
heeft het niet over mij
maar over een bevroren beeld
dat hij of zij zich eens heeft gevormd.
Laat dat los, bekijk me bij iedere ontmoeting opnieuw.
Wanneer ik dood ben
hoef je niet een oud beeld te blijven herhalen,
tenzij het jou troost geeft of
jij je gramschap daarmee kwijt kunt.
Dan heb jij een beeld gecreëerd
dat jij nodig hebt voor jezelf.
Maar dat beeld ‘ben’ ik niet meer!
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Indien een 'ik' zou verder leven in de herinnering
zou dat ‘ik’ voortdurend verder veranderen.
Dat kan echter niet.
Wat wél verandert zijn de herinneringen,
bv. jouw herinneringen over mij.
Wat verder leeft in de herinnering van anderen
is niet mijn ‘ik’.
Het is hun beeld dat tot stilstand is gekomen
en dat geen verband meer houdt met
het ‘ik’ dat is gestorven.
Wat anderen zich ‘herinneren’
is een daad van reconstructie van het verleden,
een reconstructie van ‘oude ik-ken’
die reeds lang geen ‘ik’ meer zijn.
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Ik ‘draag’ een naam en een identiteit.
Ik ‘ben’ niet een naam en een identiteit.
Ik loop rond op deze wereld
met een onzichtbare badge
met daarop mijn naam en mijn identiteit.
Ik kan kiezen om me te gedragen
naar de naam en naar de identiteit die ik draag.
Ik kan ook kiezen om dat niet te doen.
O.K. dat is communicatief niet handig.
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Ik kan met mezelf praten
zonder mezelf met een naam aan te spreken.
Ik kan kiezen tot wie ik me richt,
tot welk aspect van mijn ‘ik’,
wanneer ik met mezelf praat.
Ik kan verschillende namen geven aan mezelf,
of aan diverse aspecten van mezelf,
wanneer ik de verschillende aspecten
afzonderlijk wil aanspreken,
al weet ik dat dit alles binnen één lichaam gebeurt.
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Een naam kreeg ik van diegenen die voor mij zorgden.
Zij waren de eersten om op mij een ‘identiteit’ te kleven.
Al vrij snel is het geven en aanvaarden
van een naam en een identiteit
deel van het ‘relationeel-communicatieve spel'
met al diegenen die ik ontmoet in mijn leven.
Sommige mensen willen een grote invloed hebben
in dat spel en willen mee kunnen bepalen
welke naam ik draag
en welke de invulling is van mijn identiteit.
Ik kan kiezen hoeveel invloed ik geef aan de anderen
bij het bepalen van de inhoud van mijn naam
en van mijn identiteit.
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Iedere ochtend kijk ik in de spiegel.
Er zijn veranderingen,
ik weet het, maar ik zie ze meestal niet onmiddellijk.
Mijn uiterlijke verandert,
iedere dag, traag maar zeker.
Mijn innerlijke verandert,
iedere dag, traag maar zeker.
Mijn geest verandert,
iedere dag, traag maar zeker.
Mijn denken verandert,
iedere dag, traag maar zeker.
Mijn gevoelens veranderen,
iedere dag, traag maar zeker.
Ik merk ze pas op
wanneer de veranderingen voldoende groot zijn.
Dan zie ik dat ik uiterlijk ben veranderd,
innerlijk ben veranderd,
mijn geest en mijn denken zijn veranderd,
mijn gevoelens zijn veranderd.
Dat gebeurt ook wanneer ik naar anderen kijk.
Ik neem de veranderingen bij de anderen slechts waar
wanneer de veranderingen bij hen
voor mij voldoende groot zijn.
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Voor de anderen mag ik veranderen,
echter ... niet te snel en niet te bruusk.
Ze moeten me nog kunnen herkennen.
We moeten nog kunnen samenleven.
Sommigen wensen dat ik zeer traaaaag verander
omdat ‘vandaag anders' te snel gaat voor hen.
Soms is het voor mij niet makkelijk
om me te gedragen zoals 'gisteren'.
Soms voelt dat aan dat ik doe alsof ik nog dezelfde ben.
Soms doe ik alsof
omdat ik de ander niet wil verontrusten.
Soms doe ik gewoon ‘een beetje nieuw’
en is de ander in het beste geval verbaasd,
in het slechtste geval is hij bang.
Dat kan gaan om details
“Jij droeg toch altijd witte hemden?!”
“Je deed het altijd op die andere manier. Hou het zo.
Ik vind het erg onaangenaam dat je het nu anders doet!”
Pubers en adolescenten krijgen vaker zulke opmerkingen.
Van hen wordt verwacht dat ze veranderen.
Toch mogen ook zij niet te snel veranderen
en niet opnieuw veranderen.
Ze moeten wel leren en ontwikkelen.
Hoe kan dat zonder te veranderen?
Eens boven de vijftig wordt dit van mij
niet verwacht, vaak zelfs niet gewenst.
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Hoe ouder mensen worden
hoe minder ze willen veranderen,
hoe aangenamer het voor hen is dat ze gewoon
herkend worden.
Toch … veranderen is onvermijdelijk
zelfs op oudere leeftijd.
Al tracht je jezelf tegen te houden, het lukt je niet.
Ik verander nog iedere dag
en oefen om dat te zien en te laten zien.
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Klamp je niet vast aan je ‘zelf'.
Je gaat toch vallen, ... eens.
Vallen is een bevrijding.
Laat je vallen.
Je zult vliegen.
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Menigeen heeft een naam of een identiteit nodig
om te weten wie ze zijn,
om naar zichzelf te kunnen wijzen als
‘ik ben …’.
Zich een 'boeddhist' noemen,
is zich vastklampen.
De onthechting is dan ver weg.
Vandaag ben ik een wippedoe.
Morgen zal ik een doorepiet zijn.
Gisteren was ik een vervelend ventje,
nu ja, vandaag doe ik voor velen nog steeds vervelend.
Ooit heeft iemand me een wijze genoemd.
Daar ben ik gelukkig van af.
Net door me alle dagen anders te noemen,
blijf ik herkenbaar als 'dé Francis’
die iedereen meent te kennen:
Francis is
“diegene die zich iedere dag anders mag noemen.”
“diegene die beeldhouwt maar zegt dat hij geen
beeldhouwer is.”
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Ik ben nu waar ik ben.
Ik hoef alleen maar aanwezig te zijn,
er alleen maar volledig te zijn.
Mijn ‘ware zelf’ leeft nu, op dit moment,
ik hoef ‘mezelf’ enkel beter waar te nemen.
Mijn denken heeft de neiging
om te treuzelen,
om achterop te blijven hangen
of om vooruit te lopen.
Gelukkig is er mijn lichaam
dat kan enkel in het nu zijn, hier.
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De mens blijft naarstig op zoek naar zijn ‘uniek zijn’.
De wetenschap ontdekt echter hoe langer hoe meer
wat de mens gemeen heeft met de dieren,
en omgekeerd.
Het terrein van ‘uniek’ te zijn wordt steeds kleiner.
Het begrip ‘uniek’ is een boei
waar de angstige mens zich aan vastklampt.
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Ik hoor het zo vaak:
“Het ‘Ik’ moet uniek zijn anders is het geen ‘Ik’.
Ik moet uniek zijn anders
kan ik geen zin geven aan mijn leven.
Ik heb een unieke taak in de wereld.
Ik ben een uniek wezen met een unieke opdracht
die niet door iemand anders kan worden opgepakt.
Daardoor heeft mijn leven zin.
Indien ik zomaar door iemand anders
kan worden ingeruild,
iemand met dezelfde kenmerken als ik,
dan …"
Wat maakt dat je zo bang bent
dat er tien of meer exemplaren zoals jij
op de wereld rondlopen?
Dat je niet uniek zou zijn?
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“Indien ik geen zin kan geven aan mijn leven
heeft leven geen zin.
Indien ik geen unieke plaats heb in de wereld
heeft het geen zin dat ik hier ben, op deze plaats.
Indien het er niet toe doet dat ik er ben
kan ik er even goed niet zijn.
Indien het geen verschil maakt dat ik er ben
waarom zou ik dan nog blijven?”
(Wellicht omdat je niet durft weg te gaan?)
Indien ik niet …
dan …
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'Identiteit' is vasthouden aan iets dat jij (en de anderen)
wil zien als 'blijvend' en 'stabiel'.
Subtiele veranderingen zijn dan niet belangrijk.
Zelfs een 'levenscrisis'
kan je beeld van je 'identiteit' dan niet verontrusten.
Je past de 'crisis' wel binnen je 'identiteit'.
'Identiteit' is een sociaal constructieve handigheid.
Het maakt het communiceren met de ander makkelijker.
Zelfs al ervaar je een verandering voor jezelf als
'fundamenteel' en wil je vanaf dat punt
anders worden bekeken, dan nog
zien ze jou als dezelfde ‘identiteit’.
Ik 'ben', jij 'bent', wij 'zijn'.
Daar hoef je dan niet meer bij na te denken.
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Er is alleen een 'identiteit' en een ‘ik'
zolang ik mezelf zo beschouw
en de anderen mij daarin blijven bevestigen.
Iemand beschouwen als een ‘unieke persoon'
is een sociaal constructieve aangelegenheid.
Zolang we dat allemaal blijven doen,
dreigen er geen vervelende vragen
die er alleen maar op uit zijn om twijfel te zaaien.
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Hoe maak je van jouw ‘ik’ een ‘wij’?
Ik bedoel niet
het praten met een ‘koninklijke wij’.
Ik bedoel
jezelf zien in meervoud.
Je hebt vast en zeker de ervaring
dat je meerdere stemmen in je hoort,
dat meerdere ‘figuren’ een rol vervullen
bij de dynamiek binnen je ‘ik-wand’.
Dit is één manier om tot een ‘wij’ te komen.
Een andere manier is om vast te stellen
dat in alles wat je doet, in iedere in- en uitademing,
in iedere gedachte die in je opkomt,
in ieder gevoel dat je gewaarwordt,
je dit maar kunt ervaren
omdat je verbonden bent
met andere mensen, met andere dieren en met planten.
Het gaat niet om een vrijblijvende ‘beïnvloeding’
maar om ‘deelgenootschap’.
De anderen maken deel uit van ‘jou’,
ze vormen mee het ‘wij’ dat leeft via jouw ‘ik-wand’.
En jij - een stukje van wat jij beschouwt als jouw ‘ik’ leeft ook binnen de ‘ik-wand’ van anderen.

Zelf - Bewustzijn

213

Versie 15.3

'Reïncarnatie'
is een goed bedoelde oplossing
om niet te moeten aanvaarden
dat er geen blijvende ‘persoon’ is.
Er is geen ‘ik’ of geen ‘zelf’ voorbij de dood.
Niets is blijvend.
Bij de dood transformeert alles wat fundamenteler
dan bij al de vorige (dagelijkse) transformaties.
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Hij was niet bang voor de dood.
Hij was bang voor het leven,
hij zag geen ‘leven’
en daarom pleegde hij zelfmoord.
Sommigen plegen een zeer langzame zelfmoord
vanaf hun dertigste,
via hun levensstijl.
Tenslotte komen ze, oud geworden
- op dat ogenblik reeds voor 90-95% ‘dood’ aan een zielig einde.
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Op mijn zestiende schreef ik in een van mijn eerste
leerboekjes:
“We zijn niet bang voor de ‘dood’.
We zijn bang voor
de manier waarop we zullen sterven.
We zijn bang om te sterven.
Niemand wil sterven na een lange marteling,
maar als redelijk gezonde negentigjarige
wegglijden in een zalige slaap waar je niet uit ontwaakt,
dat zien we wel zitten.
Iedereen is blij met de dood
van wie we het einde wensen.
Wie wil er dat Hitler
voor eeuwig had kunnen leven?”
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‘Leven’ (werkwoord) is voortdurend construerend
bewegen dat nooit ophoudt,
zonder evenwel een ‘stroom’ te vormen (!).
Wanneer je je een ‘levensstroom’ verbeeldt
heb je het proces weer tot een object gemaakt.
Je verandert voortdurend
je gedachten over het verleden.
Je verandert voortdurend
je gedachten over het nu.
Je verandert voortdurend
je gedachten over de toekomst.
Je verandert voortdurend
je gedachten over jezelf in het verleden,
jezelf in het heden en
jezelf in de toekomst.
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Zolang we 'het' met onze menselijke geest
willen begrijpen,
zullen we 'het' nooit begrijpen.
De menselijke geest kan 'het' niet begrijpen.
Als mens kan je niet buiten de menselijke geest stappen.
De mens is zo koppig / dom / pretentieus
dat hij wil begrijpen
wat hij per definitie niet kán begrijpen.
Zelfs dit onbegrijpelijk gedrag
is deel van de menselijke geest.
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‘Hét bewustzijn’ (= het tot object gemaakt proces)
is voor ons existentieel
om onszelf als zinvolle en zingevende wezens te ervaren.
Het geeft ons tevens de illusie van controle
en van het in de hand hebben van zaken
die we voor onszelf en voor anderen
als belangrijk beschouwen.
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Verwondering voor het onbekende,
voor het niet onmiddellijk verklaarbare,
voor het onuitsprekelijke, ... dat is zeer mooi.
Er is echter ook de verwondering voor het bekende,
voor het verklaarbare,
voor datgene wat je meent te kunnen verklaren,
voor datgene wat je vlot kunt verwoorden.
Deze verwondering moet je leren
door op-nieuw te kijken naar het bekende,
te kijken alsof het bekende onbekend is,
onverklaarbaar, onuitsprekelijk.
Het is de verwondering 'uit het hart',
een hart dat steeds opnieuw 'verliefd' wordt
op de mensen en de dingen
die je reeds zo goed kent.
Het is de verwondering
omdat de dingen zo zijn,
omdat ze zijn zoals ze zijn voor jou.
Het is verwondering voor
de zo-heid van de dingen,
zoals voor jou de zo-heid van de dingen zich uitdrukt,
zoals jij de zo-heid ontmoet.
Je kunt niet 'overvallen' worden
door een wonder
indien je alles weet en
alles aankunt.
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Hij was voortdurend bezig om te voorkomen
dat hem iets goeds zou overkomen
waarvan hij dacht
dat hij het niet zou aankunnen.
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Denk er aan,
het gaat niet om jou!
Niets van wat er gebeurt gaat om jou.
Je meent dat je het middelpunt van je wereld bent
maar dat is enkel een gebrek aan in-zicht.
Waar gaat het dan wél om?
Om niets.
De dynamiek van het universum
met alle sterren en planeten
waaronder ook onze planeet
draait om een dynamisch spel.
Dat is niet veel, maar heeft wel enorm mooie effecten.
Je tracht jezelf alleen maar belangrijk te maken
door te denken dat het om jou gaat,
of om ‘de mens’
of om ‘de schepping’.
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Je vastklampen aan je lichaam
is als proberen je staande te houden
in een snel stromende rivier
door je vast te klampen
aan een aantal waterdruppels.
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Tijdens het handelen
uitkijken naar het resultaat van je acties
beïnvloedt de mentale kracht
waarmee je handelt.
Handel vanuit het niet-weten,
omdat je ‘weet’
dat je nu zo dient te handelen.
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Denken - Grondpatronen

Gedachten zijn niet exclusief van iemand;
ze zijn nooit iemands eigendom.
Je krijgt een gedachte van anderen of
ze schieten je te binnen en
jij vult ze aan, vervormt ze, maakt ze helderder.
Een gedachte waar je het niet eens mee bent
roept een andere gedachte in je op.
Je meent dat het jouw gedachten zijn
maar ze worden al eeuwen ergens gedacht,
buiten jouw ‘ik-bubbel’.
Niemand had ooit een unieke gedachte,
zelfs niet de meest wijze leermeester.
Jouw gedachten zijn jouw gedachten in beperkte zin,
want je hebt je gedachten gekregen van anderen.
In het beste geval heb je ze tot de jouwe gemaakt.
Om het met een metafoor te zeggen:
Iedere gedachte komt uit de gedachten-zee,
die al tienduizenden jaren wordt gevoed
door grote gedachten-stromen.
Al die stromen worden op hun beurt gevoed
door duizenden gedachten-rivieren.
De gedachten stijgen met het water van de zee op
in de atmosfeer en na verloop van tijd daalt het terug
in de bergen en voedt het nieuwe gedachten-bronnen.
Een knap leermeester haalt ideeën
uit een heldere gedachten-bron
zodat ideeën-rivieren kunnen blijven stromen.
De gedachten-zee vernieuwt zich zo iedere dag
en bevat zowel oeroude gedachten
als ver-nieuw-ende gedachten die komen
van de meest diverse gedachten-rivieren.
Denken - Grondpatronen
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Het denken situeren in het hoofd
is zoals het wandelen situeren in je voeten.
Gedachten krijgen een woordelijke uitdrukking
in je hoofd.
Ze hebben hun belevings-uitdrukking in je gevoelens;
die je vaak in je hart situeert, doch die je even goed
in je buik of in je schouders of in je rug of in je bekken
of in je voeten kunt ontwaren.
Ze hebben hun beeld-uitdrukking
zowel in je wakker handelen, in je creëren
als in je dromen.52
Gedachten hebben hun ‘poort’ in gans je lichaam,
zowel in de bewuste als de onbewuste processen
die ‘leven’ in alle cellen van je lichaam.
Gedachten denken is een dialoog tussen
wat er in jou leeft en naar ‘buiten’ wil
met datgene wat er naar jou toekomt
en naar ‘binnen’ wil.
Je mentale openheid, je ontvankelijkheid,
je luisterbereidheid én
je kritisch de juiste afstand houden,
zijn cruciaal om helder te kunnen denken.
Daarbij is de vraag waar ‘buiten’ en
waar ‘binnen’ zich voor jou situeren.
‘Helder denken’ is deel van
de dynamiek van je ‘ik-wand’.53

52

53

Over de drie aspecten van taal betekenis, beleving en beeld lees meer in
Talen en taalgebruik
Over ‘ik-wand’ lees je meer in: Hoe beleef jij je ‘ik-wand’, je ‘ik’, je ‘identiteit’ en
je ‘zelf’?
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Denken is innerlijk spreken,
een dialoog met jezelf, in stilte.
Sommige mensen doen dat hardop
alsof ze tegen iemand spreken.
Dat helpt hen om hun gedachten te vormen.
Het innerlijk gesprek is onderworpen
aan alle kenmerken van ‘een gesprek’
en van ‘communiceren’.
Deze kenmerken gelden voor alle soorten communicatie,
ook voor je denken:
denken heeft een thema want het gaat écht ergens over,
denken heeft een inhoud, al of niet gefocust op het thema,
denken heeft relationele aspecten,
denken heeft een vorm, een structuur,
denken kent een verloop, een dynamiek,
denken is steeds contextueel.

Denken - Grondpatronen

228

Versie 15.3

Denken is een innerlijk spreken met jezelf,
om het even hoe je dat gesprek voert
en er verslag van maakt.
Hoogdravend, gecompliceerd, intellectueel gewrocht,
volgestouwd met intellectualistische begrippen en jargon?
Filosofen kennen er alles van.
Indien hun betoog niet gewichtig klinkt
is het geen filosofie, zo lijkt het soms.
Er zijn grote filosofen geweest in India en China
die niet zo’n moeilijke verbale taal nodig hadden
om toch erg diepzinnige gedachten te uiten.
Vaak echter kan je hun gedachten
pas zelf denken en begrijpen
indien je ook de andere talen die ze inzetten, beheerst:
meditatie, kalligrafie, tekenen en schilderen, beeldhouwen,
bewegingskunst, zingen, eenmuziekinstrument bespelen,
boogschieten, bloemschikken, kookkunst of poëzie.
Ze dachten meertalig.
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Denken wordt steeds gevat in de talen
waarin je je uitdrukt.
Meestal gebruik je een verbale taal,
maar je kunt ook een non-verbale of
een beeldende taal gebruiken om te denken.
Je kunt andere plekken dan je hersenen inschakelen
om te denken.
Je denkt wel steeds in een talen-context.54

54

Over de verschillende ‘talen’ lees je meer in: Talen en taalgebruik
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Indien gedachten één specifieke woordentaal nodig hebben
om zich volledig te kunnen uitdrukken
(bv. Oud-Grieks of Sanskriet of Chinees),
dan zijn het ‘gevangen gedachten’.
Ieder gedachte moet kunnen worden uitgedrukt
in verschillende woordentalen
om zich te bevrijden van woordentalen.
De gedachten zijn niet de woorden,
de woorden zijn niet de gedachten.
Om ‘juist’ te kunnen vertalen
moet je wel zelf eerst terug
naar de (bron)gedachten.
Je moet de gedachten zelf her-denken, opnieuw denken
en ervaren of het wel jouw gedachten kunnen zijn.
Ik hoef geen Sanskriet te kennen
om de gedachten te denken die Nāgārjuna dacht.55
Reeds bij de eerste vertaling die ik las
merkte ik dat ik reeds vanaf mijn tienerjaren
soms op dezelfde manier dacht.

55

Ik lees de veertien beschikbare Engelse vertalingen van zijn tekst ‘ De Weg van
het Midden’. Het zijn vertalingen uit het Chinees (de oudst beschikbare tekst),
het Sanskriet en het Tibetaans. Ik heb alle veertien vertalingen mooi naast
elkaar gezet in één groot spreadsheet.
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Een vertaalde tekst is een nieuwe tekst,
hoe subtiel ook.
Toch hoeft het niet een nieuwe gedacht te zijn.
Wanneer je een gedachte leest,
kan je de gedachte op dat ogenblik opnieuw denken.
Je kunt eenzelfde gedachte zoals die daar afgedrukt staat
opnieuw denken, door de woorden heen,
door de woordentaal heen.
Wat je denkt zijn echter steeds jouw gedachten,
binnen jouw context.
Wel kan je jouw gedachten denken
in verbinding met de ‘gedachten-zee’.
Zijn, haar en mijn gedachten
hoeven niet strikt identiek verwoord te zijn
om toch dezelfde gedachte te zijn.
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Geen enkel mens heeft een 'oorspronkelijke gedachte'.
Iedere gedachte is het verwoorden
van stukjes gedachten die we via anderen krijgen
en waarmee we ons op onze manier verbinden.
Wat iemand uitspreekt of schrijft,
werd reeds - ten dele of helemaal door velen voor hem
geleefd, gedacht en uitgedrukt.
Niemand is de exclusieve ontdekker
en eigenaar van een gedachte.
Geen enkele gedachte heeft een definitieve vorm.
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Een gedachte wordt gedacht
binnen een specifieke context
maar zit niet gevangen in de context.
De uitdrukking van de gedachte is dat wel.
Die is gebonden aan de gebruikte taal,
aan de persoon van de denker
en aan de cultuur en de context.
Iedere uitdrukking van een gedachte is contextueel.
Een gedachte leeft niet
los van een mens die ze denkt en
los van zijn context.
Gedachten die niemand meer denkt
zijn slechts woorden op een rij
bv. wanneer we ze citeren zonder ze ‘na’ te denken.
Iedere gedachte moet opnieuw worden gedacht
wil het een ‘levende’ gedachte zijn
en wordt per definitie gedacht in een andere context.
Enerzijds is een gedachte die opnieuw wordt gedacht
dezelfde of een gelijkaardige gedachte,
anderzijds is de uitdrukking van de gedachte
niet meer exact dezelfde uitgedrukte gedachte.
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De waarde van een gedachte
is niet gebonden aan de denker,
noch aan diegene die een gedachte
uit een gedachten-stroom opdiept
noch aan diegene die een gedachte
opnieuw heeft gedacht en anders verwoordt.
Het is niet de denker die bepaalt
of een gedachte waardevol is.
Ieder mens die een gedachte opnieuw denkt
stelt de waarde ervan vast voor zichzelf,
op dat ogenblik,
midden zijn actuele relaties,
binnen zijn actuele context.
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Een gedachte wordt verwoord binnen een context.
Ze komt tot jou via een mens die schrijft
of zich op een andere manier uitdrukt
of over wie wordt geschreven.
Naar vorm zijn de gedachten dus
sterk verbonden met de persoon die denkt.
Je kunt genieten van de wijze waarop
iemand een gedachte uitdrukt.
Dat is best fijn,
doch dat is niet de gedachte zelf.
De gedachte zit in de ‘verpakking’.
Je kunt dezelfde gedachte
op verschillende manieren uitdrukken.
Dat is ook wat er tot nu toe is gebeurd
in de levensloop van de ‘mensheid’.
Je vindt dezelfde gedachte
onder verschillende gedaanten
in verschillende culturen
in verschillende tijdperken.
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Bewondering hebben voor iemand die
zinnige gedachten verwoordt,
kan getuigen van respect voor die persoon.
Het wordt gans anders wanneer bewondering
leidt tot ‘aanbidding’, het op een verhoog zetten
van de persoon van de ‘denker’.
Dan wordt het leven van een ‘denker’
verbonden met de gedachten die werden uitgedrukt.
Soms legt men een rechtstreeks verband,
alsof de gedachte er niet kon zijn
zonder dèze persoon.
Erger nog, vaak wordt er een verhaal, een mythe,
verteld over de ‘denker’ om de gedachten
meer ‘autoriteit’ te geven.56
Nu ja, zonder de ‘fantastische’ verhalen rond
Boeddha, Lao Zi, Socrates, enz.
zouden hun woorden (als het al hun woorden zijn!)
minder gezag oproepen,
tenzij … je hun gedachten opnieuw denkt en
zelf uitmaakt wat de gedachten met jou doen.
Dan kan je de gedachte een autoriteit geven.

56

Zo heeft men rond Nāgārjuna een reeks mythen gecreëerd om de inhoud van
zijn teksten een grotere autoriteit te geven. Vooral de Tibetaanse boeddhisten
zijn zeer goed in het verzinnen van fantastisch verhalen. Het zijn exotische
verhalen die berusten op … niets.
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Soms wordt een gedachte of een gedachtengang
miskend of verworpen of als fout voorgesteld
omdat diegene die ze heeft uitgedrukt
een ‘slechte’ of ‘onfatsoenlijke’ levenswandel heeft.
Dit is het gevolg van de aanname
dat je het eens moet zijn met
de levenshouding van een ‘denker’
om de gedachte die wordt uitgedrukt te kunnen aanvaarden.
Dan ben je niet doorgedrongen tot de gedachte zelf
en heb je niet de moeite gedaan om
ze opnieuw te denken om van daaruit
te oordelen of ze al of niet zinnig is voor jou.
Dan kan je de gedachte ook niet
in een nieuw ‘passend’ kleedje steken,
in een vorm die voor jou beter past
zodat ze niet overkomt als ‘besmet’
door de persoon van iemand
die ze op een andere manier heeft uitgedrukt.
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‘Zelfstandig denken’ betekent niet
dat je geen gedachten moogt overnemen
verwoord door anderen.
Je kunt sowieso niet in het denk-ledige denken.
Je denkt sowieso als kind van je tijd,
van je opvoeding en van je cultuur.
Je bent sowieso onderdeel van een netwerk
aan indrukken, gedachten, gevoelens.
Je bent deel van meerdere systemen
die op hun beurt deel zijn van grotere systemen.
Je bent in je denken interafhankelijk van anderen:
jouw gedachten beïnvloeden anderen en
ze worden in alles beïnvloed door anderen.
‘Zelfstandig denken’ betekent
dat je de gedachten die je leest of hoort
of op een andere manier ontmoet, opnieuw denkt en
niet zo maar overneemt of verwerpt.
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Geen enkele filosoof schreef de tekst die
het einde van de filosofie betekende.
Het denken en de filosofie is nooit af.
Steeds komen er nieuwe inzichten
of worden bestaande inzichten rijker gemaakt
of uitgedrukt.
Het is nodig waar-lijke gedachten te herhalen,
te herkauwen, te herformuleren, zachtjes op te poetsen
of bij te schaven.
Dit maakt de eerste formulering niet minder mooi,
minder ‘waar’ of ‘juist’ of minder aantrekkelijk.
Wel dienen we gedachten te ontdoen van
een te strikte binding met een concrete context.
We dienen de ‘kern’ van iedere gedachte te vatten
en te her-denken totdat het onze gedachte wordt.

Denken - Grondpatronen

240

Versie 15.3

Maar ook mijn en jouw gedachten zijn contextueel.
In welke mate ben je bij jouw denken
vastgekluisterd aan concrete elementen van je context?
Verander je context drastisch en kijk hoe je dan denkt.
Een gedachte-oefening:
Meen je dat je hetzelfde denkt en op dezelfde manier
wanneer je een jaar of twee vastzit in een
vluchtelingenkamp op een Grieks eiland?
Denk je daar nog steeds hetzelfde of anders?
Hoe dan? Op welke manier zal het anders zijn?
Wat heeft invloed op jouw denken?
De meeste filosofen willen niet
drastisch hun context wijzigen
uit angst dat ze wel eens anders zouden gaan denken.
Zeker willen ze niet in een krottenwijk
tussen zeer arme mensen gaan wonen
en ervaren wat dat doet met hun denken.
Veel filosofen filosoferen graag in luxe.
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De structuur van je denkbeelden
hangt nauw samen met
het beeld dat je hebt (opgebouwd) van je ‘zelf’
en met wat jij ziet als je ‘identiteit’.
Je structureert alles.
Alleen, je hebt niet steeds een duidelijk (in)zicht
hoe je dat doet en
wie of wat je er wel of niet bij betrekt.
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Je kunt niet buiten je lichaam
je lichaam ervaren en beleven.
Je kunt niet buiten je lichaam
je gedachten denken.
Je lichaam is contextueel.
Je denken is lichaam-contextueel.
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Je leest niet wat er staat, je leest wat je leest.
Lezen is geen neutraal gebeuren,
het louter herkennen van woorden
of tekens op een blad.
Lezen is een actie waarbij je
via het herkennen en begrijpen van de woorden
en via de manier waarop je leest
je gedachten vormt,
je gedachten construeert.
Je kunt wel zo lezen
dat je de gedachten van de schrijver enkel vaststelt.
In het beste geval ‘herkauw’ je ze.
Een gedachte opnieuw denken
vereist dat je start van bij
het ‘begin van de gedachte’.
Maar aangezien er geen ‘begin’ is
en alles blijft stromen
dien je te duiken in de gedachtenzee.
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De vraag is niet
welke gedachte er
via de woorden van de schrijver klinken of
welke gedachte
de schrijver met de woorden wil doorgeven.
De vraag is wél
welke gedachte
jij denkt bij het lezen van de woorden.
De vraag is niet
of de schrijver haar gedachten juist heeft verwoord.
De vraag is wél
of jouw gedachten bij het lezen van de woorden
jou iets opleveren, iets dat jou ‘verder’ doet denken,
iets dat jou de gelezen gedachten opnieuw doet denken.
De vraag is wél
of jij door het lezen van de woorden
een stap verder zet (hoe, in welke richting, hoe snel?).
Gedachten zijn waardevol door het effect dat ze hebben
op jou wanneer je ze opnieuw denkt.
Zonder een verandering in je gedrag, innerlijk of uiterlijk,
zijn gedachten als woorden in de wind.
Gedachten voor ‘waar’ aannemen
omdat je de schrijver waardeert is vriendelijk,
maar daarmee denk je zelf niet en verandert er niets in jou.
Je kunt de gedachten van een schrijver ‘fout’ lezen
of niet begrijpen of er kop noch staart aan vinden
en toch daardoor (net daardoor?)
heldere nieuwe gedachten in je voelen opkomen.
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Indien je de gedachten van ‘grote denkers’
niet zelf kunt denken
‘werken’ ze niet voor jou, vandaag.
Dan zijn het louter ‘historische gedachten’,
boeiend misschien maar niet meer dan dat.
Dan zijn ze enkel bruikbaar als elementen van
”Zo dacht die denker toen.”
Dat past in een boek ‘over’ hoe grote denkers dachten.
Indien je de gedachten van ‘grote denkers’
niet zelf opnieuw hebt doordacht
zijn het niet jouw gedachten geworden,
heb je ze je niet eigen gemaakt.
Enkel gedachten die je je eigen hebt gemaakt
kan je met kennis van zaken tegenspreken.
Is dat eerste (eigen maken) niet het geval
dan doe je er beter aan te zwijgen.
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Gedachten, van wie dan ook,
zijn waardevolle gedachten
als ik ze opnieuw kan denken,
los van de vraag of ik het er mee eens ben of niet.
Ik kan het maar oneens zijn met een gedachte
indien ik de gedachte eerst zelf heb na-gedacht.
Wanneer ik een gedachte niet opnieuw denk
zijn het slechts woorden op een rij.
Indien ik de gedachten van grote denkers
niet zelf opnieuw heb doordacht
zijn het niet mijn gedachten geworden.
Wanneer ik ze na-zeg, handel ik als een papegaai.
Sommige gedachten zijn zeer moeilijk
na te denken, opnieuw te denken, te her-denken.
De eerlijkheid gebied dat je dan zegt:
“Dit zijn de woorden van Y
waarmee zij haar gedachten communiceerde.
Of het waardevolle gedachten zijn
kan ik niet denken.”
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Rechtlijnig denken
(in het dagelijks taalgebruik lineair denken genoemd57)
is een van de vormen van ‘lijnig’ denken.
Daarnaast zijn de andere vormen: circulair denken,
spiraalsgewijs denken, met feedback lussen denken, zigzag denken, trapsgewijs denken.58
Al deze denkwijzen hanteren een begin, een verloop,
een einde of een herhaling van dezelfde beweging.
We denken ‘lijnig’
(rechtlijnig of circulair of spiraalsgewijs of zigzaggend)
wanneer we denken in termen van:
geboorte, leven, dood;
lente, zomer, herfst, winter;
ontstaan, ontwikkelen, verval;
these, antithese, synthese.
Bij lijnig denken gaat de beweging
in één richting (van een begin naar een einde)
of in twee richtingen (heen en weer, langs dezelfde lijn).
Soms is er onderweg een feedback-lus.

Dit is enkel te begrijpen vanuit nauwkeurig taalgebruik. In het dagelijks taalgebruik wordt dit onderscheid niet gemaakt. Lees meer in Talen en taalgebruik
58 Lees meer in het hoofdstuk ‘Het lijnig grondpatroon’ in: Drie grondpatronen om
je leven te be-leven
57
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De dynamiek van ‘leven’ verloopt niet lijnig, 59
noch rechtlijnig, noch circulair, noch spiraalsgewijs,
noch dialectisch, noch trapsgewijs.
‘Leven’ verloopt soms,
voor bepaalde deelaspecten,
op bepaalde ogenblikken,
in bepaalde contexten,
vanuit een bepaalde hoek bekeken …
rechtlijnig of circulair of spiraalsgewijs
of dialectisch of trapsgewijs.
De dynamiek van ‘leven’ verloopt vooral
eigen-zinnig en in eigen-richting.

59

Over het onderscheid tussen ‘leven’, ‘het leven’ en ‘mijn leven’ meer in het
hoofdstuk Leven - Dood - Lijden - Bevrijden
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Wanneer tienduizend jaar geleden
een mens iets waarnam of vaststelde,
veronderstelde hij dat er ergens
een 'macht' werkte die het gebeuren stimuleerde.
Hij veronderstelde tevens een intentie,
een be-doel-ing
die hij weliswaar niet rechtstreeks kon waarnemen
maar wel kon aanvoelen, zo meende hij.
Zelfs indien er op dat ogenblik geen andere persoon,
geen dier of een ander fenomeen was waar te nemen.
Hij vermoedde ‘iets’ achter de fenomenen,
achter zijn belevingen.
Het onbekende moet een gezicht hebben.
De mens in de eenentwintigste eeuw
reageert nog steeds zo.
Het is beter ‘iets’ te veronderstellen en te hopen
dan volledig in het ongewisse te blijven,
te blijven zitten et twijfels.
Aanvaarden dat je het niet weet, niet begrijpt,
niet kunt voorspellen, niet kunt controleren …
dat is aartsmoeilijk.
Voor veel mensen is een primitieve vorm
van de evolutietheorie een mentale (goochel)truc
om te kunnen overleven.
'Oorzaak' en 'gevolg' moéten overeind blijven
hoe dan ook.
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Zolang een mens denkt
dat hij als mens een uitzonderlijke creatie is
blijft hij gewoon ‘een mens’.
Zolang een mens denkt
dat hij meer is dan dieren of planten of stenen
blijft hij gewoon ‘een mens’.
Gewoon ‘een mens’ zijn,
is zich afsnijden van het geheel
waar je een interafhankelijk, construerend,
mede-scheppende deel van bent.
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Ieder oordeel is er te vroeg.
Ieder oordeel is letterlijk een voor-oordeel.
En toch zal ik beoordelen,
tijdelijk dan,
enkel voor nu,
niet voor zo dadelijk,
zeker niet voor altijd.
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Sterrenbeelden zijn gecreëerde illusies,
mooi en spannend, toch?
Er zijn geen sterrenbeelden!
Dat ‘weten’ we en toch kijken we anders.
Sterrenbeelden bestaan alleen omdat we
de illusie koesteren van een tweedimensionaal vlak.
We kijken nog steeds naar de hemel
als de mens van tienduizend jaar geleden.
We ‘weten’ dat de ruimte meerdimensionaal is
en toch doen we het iedere dag opnieuw.
Wat maakt het zo moeilijk
om naar de ruimte te kijken
en een multidimensionale ruimte te zien?
Terwijl je zoekt naar een antwoord op deze vraag
draait de aarde gewoon verder om zijn as
en hou jij de illusie vast dat de zon beweegt
tegen een blauw scherm.
Wat is de ‘winst’ om zo naar de ruimte te kijken?
Handig communiceren,
niets meer maar ook niet minder.
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Synchroniciteit is:
twee fenomenen samen zien
met zichzelf in de hoofdrol,
zonder de ruime context te kunnen zien.
Het begrip 'synchroniciteit' is een vorm van
verwrongen waarnemen!
Het begrip 'synchroniciteit' hoort bij het lijnig denken.
Twee fenomenen die zich voordoen
in twee verschillende 'werelden'
worden gezien als verschijnend
in één en dezelfde wereld,
namelijk de wereld van de waarnemer,
met zichzelf in de hoofdrol.
Het geloof in synchroniciteit
leidt tot een geloof waarvoor veel aannames nodig zijn
die niet bewezen kunnen worden.
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Hij verbaasde er zich over dat de arend verscheen
net op het ogenblik
dat hij met een prangende vraag zat.
Het verschijnen van de arend,
net op dit moment, op déze plaats
was voor hem geen toeval.
Het was het antwoord waar hij naar zocht!
Het antwoord was voor hem plots erg duidelijk,
net door het verschijnen van de arend
op dit moment, op deze plaats.
Een piekervaring, zo zei hij later.
Synergie? Synchroniciteit?
Synchroniciteit is er voor een mens
die - onbewust - meent
dat hij het middelpunt van de wereld is.
Zowel ‘synchroniciteit’ als ‘niet toevallig’
zijn aangename creaties.
“Dit kán niet toevallig zijn!”
Mag het geen toeval zijn? Neen , het mág niet.
Voor velen mag er geen toeval bestaan.
Wat is daar zo gevaarlijk aan?
Stel dat het én toevallig is én niet toevallig.
Wat dan?
Het lijnig denken antwoordt:
het moet het een of het ander zijn,
het een sluit het ander uit, beiden kunnen niet samen.
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2001, een persoonlijke ervaring,
Open Space on Open Space IX in het
First Nations House of Learning
van de UBC in Vancouver, Canada.
Op het ogenblik dat we als groep
een beslissing moesten nemen,
werd het even heel stil.
Plots vloog een witte vlinder de zaal binnen
en zette zich neer op de knie van diegene
die aan het spreken was en net een voorstel had
geformuleerd.
De reactie van de aanwezige ‘oorspronkelijke bewoners’:
“Dit is een boodschap en ze is duidelijk voor ons.
In onze cultuur is de witte vlinder een boodschapper.
Dit is een duidelijk teken."
Dit is sacraal denken.
Er kàn en màg op dat ogenblik niet worden aan getwijfeld.
Er kàn en màg geen sprake zijn van twee 'werelden'
die ten onrechte samen worden genomen in de interpretatie.
Wat ik op dat ogenblik ook zag:
buiten de zaal waren er struiken
waar veel witte vlinders op zaten
en toevallig was de spreker iemand met een - voor mij sterke lijfgeur.
Wellicht een heerlijke geur voor vlinders?
Dan toch een rechtstreeks verband?
In ieder geval niet sacraal.
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Toeval is er voor de mens die meent
dat er geen rechtstreeks verband hoeft te zijn
tussen de dingen die gebeuren.
Fenomenen mogen ‘onaangekondigd’ en ‘verbazend’
verschijnen en ons verwonderen.
Toeval is deel van de onvoorspelbaarheid van ‘leven’.
Het is deel van het loslaten van alles te willen controleren,
de hoogmoed ook om alles te kunnen begrijpen.
Het betekent het loslaten van de sacrale verhalen die
- tegen beter weten in toch willen verklaren wat niet te verklaren is.
Iets als toeval interpreteren betekent
dat je erkent dat je niet kunt achterhalen
welke verbanden er zouden kunnen zijn
bv. tussen twee gebeurtenissen.
Maar daarmee veeg je de mogelijkheid van een verband
niet weg.
Wanneer je alles als ‘toeval’ beschouwt
heb je een extreme positie ingenomen.
Net zoals diegene voor wie niets ‘toeval’ kan zijn.
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Iedere actie is een re-actie,
iedere re-actie is een re-re-actie.
Iedere actie is een actie + een effect
en ieder effect is tegelijkertijd een actie.
Niets is eerst.
Niets is de enige oorzaak van iets.
Er is geen unieke actie
en er is geen unieke re-actie en geen uniek effect.
Alles is tegelijk actie en effect.
Alle acties en effecten zijn
voortdurend veranderende, construerende,
elkaar scheppende fenomenen die tegelijk
condities scheppen voor andere fenomenen.
Sommige zijn noodzakelijke voorwaarden
voor het verschijnen van het volgende moment.
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Iedere actie, iedere daad, iedere beweging
vindt plaats op een bepaald moment in de tijd
en op een bepaalde plek in de oneindige ruimte.
Het moment en de plaats zijn belangrijk,
niet voor de tijd en de plaats zelf,
maar door en voor de effecten
in de tijd en in de oneindige ruimte.
Je bereikt geen beter resultaat (gewenste effecten)
door je te focussen op het resultaat,
maar door je te focussen op de actie
die bepaalde effecten oproept.
Je kunt alle relevante of gewenste effecten
niet rechtstreeks sturen.
Hoe moet je een keitje in de poel werpen
om zoveel mogelijk kringen te creëren?
Zonder keitje geen rimpelingen,
zonder de ‘juiste’ manier van werpen geen kringen.
En telkens je een keitje in de poel werpt
zijn er andere rimpelingen
en hebben die andere effecten,
zorgen die voor andere bewegingen,
niet enkel aan het wateroppervlak.
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Een van de kenmerken van lijnig denken is
dat je er van uitgaat dat wat je nu waarneemt
een gevolg is van wat er in het nu-moment
en in het moment net daarvoor
heeft plaatsgevonden.
Denken in termen van oorzaak en gevolg
gaat er van uit dat het verleden het heden
veroorzaakt of sterk bepaalt.
Daarmee zie je niet dat het heden
niet zozeer wordt bepaald door het verleden
maar door de manier waarop je naar de toekomst kijkt.
Je zult maar je volgende stap voorwaarts zetten
indien je overtuigd bent
dat je veilig die stap kunt zetten èn
dat hij in een gewenste of ‘veilige’ richting gaat
of alleszins in een richting die je als ‘vooruit’ ervaart.
Je zult je voeten slechts verplaatsen
en een stap vooruit zetten
wanneer je overtuigd bent
dat er ruimte is voor je voeten
en dat die op een vast oppervlak terecht komen.
Je zult je hand slechts uitsteken en je arm strekken
wanneer je overtuigd bent
dat er ruimte is voor je arm.
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Denken in termen van oorzaak en gevolg
is ‘achteraf-denken’.
Wat er nu gebeurt, de denk-stap die je nu zet,
vertrekt vanuit het verleden maar
wordt samen met je onbewuste beeld van de toekomst
in beweging gezet,
zelfs al heb je geen idee van die toekomst.
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In ons gewone denken
is er geen 'gevolg' zonder 'oorzaak'.
Schrap het idee 'gevolg'
en je zoekt niet meer naar een 'oorzaak'.
Er bestaan geen strikte, onafhankelijke 'oorzaken'
en geen strikte, onafhankelijke ‘gevolgen'.
Alles is 'oorzaak' en alles is 'gevolg' tegelijkertijd,
niet in één richting, maar tegelijkertijd in vele richtingen
en aan verschillende snelheden.
Er zijn alleen interafhankelijke, elkaar scheppende
condities.
Deze condities worden gecreëerd
door datgene waarvoor ze - volgens ons condities zijn.
En datgene waarvan wordt gezegd
dat het afhankelijk is van deze condities
wordt - volgens ons - gecreëerd door deze condities.
De waargenomen condities worden beperkt
door jouw waarnemen.
Mogelijk zijn nog tientallen andere (mini-)condities
bij de actie betrokken.
Wat de waargenomen condities volgens jou ‘veroorzaken’
is niet het enige gevolg dat mogelijk is;
wel het enige gevolg dat jij waarneemt.
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"Oorzaak en gevolg"
is in de meeste gevallen een sociale conclusie,
vaak een oppervlakkige conclusie,
niet een wetenschappelijk feit.
"Oorzaak en gevolg"
is een sociale werkelijkheid,
en dus bestaat het voor vele mensen
en is het voor hen ‘waar’.
Ze denken en hopen daarbij stilzwijgend
dat het wetenschappelijk bewezen is (of zal worden)
of dat een andere autoriteit (die zij erkennen)
er borg voor staat.
Dan komt sacraal denken op de voorgrond,
waarbij beroep wordt gedaan zowel
op de magie van ‘goden’ als
op de magie van ‘quantumfysica’.
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Wanneer we de overtuiging verlaten
dat "oorzaak en gevolg" bestaat
valt voor de meeste mensen
de grond van hun moraal weg.
Dan is er geen grond meer voor beloning of straf.
En daardoor - voor hen - ook de grond om goed te doen.
Via het creëren van "oorzaak en gevolg"
creëren we tevens de wereld van "schuld en onschuld”.
Dan kunnen we iemand de schuld geven en straffen.
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Wanneer we de overtuiging verlaten
dat "oorzaak en gevolg" bestaat
weten we niet meer hoe we 'verantwoordelijkheid'
moeten invullen en hoe we het nog
bij een individu kunnen leggen.
Dan dreigt - voor velen - het gevaar
dat ze mede-verantwoordelijk worden geacht
voor het gedrag van de ander,
of dat de gemeenschap mede-verantwoordelijk wordt.
En dat, ... dat kán niet!
Of beter, dat mág niet!
"Ik ben niet verantwoordelijk voor jouw gedrag!",
roepen we samen overtuigd.
"Ik ben niet verantwoordelijk voor de veranderingen van
het klimaat!”
“Ik ben niet verantwoordelijk voor de vluchtelingen of
migranten die aan onze grenzen staan!”
"Ik ben niet verantwoordelijk voor de verloedering van de
omgeving!"
roepen we samen overtuigd.
En we zoeken naar de persoon
waar we onze wijsvinger op kunnen richten.
We voelen ons deel van een bepaalde gemeenschap
wanneer het ons uitkomt,
als het ons ‘winst’ oplevert.
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De vaststelling van een relatie oorzaak—gevolg
is nog geen verklaring voor
hoe die relatie tot stand is gekomen,
hoe die relatie werkt, of
hoe noodzakelijk en uniek de waargenomen gevolgen zijn.
Voor de meeste mensen is de vaststelling
‘B volgt op A’
tevens de verklaring!
Het vaststellen op zich verklaart niet
hoe en waardoor ik vaststel dat B op A volgt,
hoe en waardoor ik de gevolgen er aan koppel,
hoe en waardoor ik er een verklaring van maak en
hoe en waardoor ik iets begrijp.
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Geen enkel begrip 'bestaat',
ieder begrip is een creatie van de mens
en is een conventie.60
Zo ook het begrip 'rechtvaardigheid'.
Ons gevoel voor rechtvaardigheid is een conventie.
Ons gevoel voor rechtvaardigheid is aangeleerd
en wijzigt in functie van de context!
Ons gevoel voor rechtvaardigheid is contextueel.
Er is geen autoriteit buiten de mens
die bepaalt wat 'rechtvaardig' is.
Ons huidig gevoel voor rechtvaardigheid
laat niet toe
dat er geen 'dader' en geen 'slachtoffer' zou zijn.
Er moét iemand zijn die we de 'schuld' kunnen geven
en een 'straf'.
Wie sacraal denkt (ook veel filosofen denken sacraal)
zal stellen dat er begrippen ‘bestaan’
in een wereld achter of boven
de menselijke invulling van die begrippen.
In die wereld vinden ze
rechtvaardigheid, liefde, schoonheid, ziel, rede, enz.

60

Lees meer over het onderscheid tussen ‘begrip’ en ‘woord’ in:
Talen en taalgebruik
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Bepaalde begrippen en woorden
horen ‘logisch’ bij elkaar en andere niet.
Zo hoort bij het begrip 'schuld' de begrippen
onschuld, straf, boete, enz.
Begrippen vormen immers clusters.
Ze vormen een netwerk van begrippen en woorden
die elkaar ondersteunen in
hun betekenis, hun beleving en hun beeldvorming.
Ze vormen een ’semantisch netwerk’.
De samenstelling van zo’n netwerk,
dus welke woorden en begrippen bij elkaar horen,
wordt bepaald
door het grondpatroon dat je hanteert61 en
door je uitgangspunten, je overtuigingen, je aannames,
je waarden, je normen, je moraliteit, je ethische visie
en je waarheden.
In de wereld van het lijnig grondpatroon
ontdek je een ander semantisch netwerk,
een netwerk van andere begrippen, dan
in de wereld van het systemisch grondpatroon
(met bv. het begrip transgenerationele solidariteit) of
in de wereld van het lemniscatisch grondpatroon
(met bv. mededogen, Leegte).62

61
62

Lees meer in: Drie grondpatronen om je leven te be-leven
Lees meer in het hoofdstuk ‘Zeven kenmerken van begrippen’ in:
Talen en taalgebruik
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Er is meer dan
inter-afhankelijkheid tussen mensen.
Er is ook
inter-verantwoordelijkheid,
inter-stimuleren,
inter-keuzes-maken,
inter-consequent-zijn,
inter-bereidheid,
inter-maakbaarheid,
enz.
Sommige mensen willen ontsnappen
uit het interafhankelijke netwerk
dat hen tot mens maakt.
Zo worden ze on-mens.
Lijnig denken,
denken in ‘schuld’ en ‘onschuld’
houd ons gevangen in het beeld van een ‘klein mens’.
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Dit is een van mijn terugkerende ervaringen:
wanneer je over iets praat,
gebeurt soms datgene waar je over praat
onmiddellijk, op datzelfde ogenblik.
Praten 'over' iets en tegelijk
datzelfde ervaren waar je over praat
ligt soms dichter bijeen dan wij vermoeden.
Het is een kwestie van waarnemen.
Kan je genieten van deze toevalligheid?
En neen, dit is geen synchroniciteit!
Vele mensen zijn echter bang
dat de werkelijkheid gewoon zo werkt,
samen, toevallig, zonder reden,
soms met een onbekende reden,
althans niet via een weg en een reden
die je gewoon bent te kennen.
Als dit toch gebeurt, vaak gebeurt,
kan je dan nog rustig spreken?
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Bij het lijnig denken
is het startpunt een gegeven,
is de richting gekozen,
en is de af te leggen weg afgelijnd.
Bij systemisch denken
is het startpunt een keuze,
is de richting een keuze,
is de af te leggen weg een keuze.
Bij lemniscatisch denken
is er geen startpunt,
geen punt, noch een gegeven, noch een keuze;
is de richting reeds lang geleden gestart
uit een netwerk van honderdduizenden richtingen;
en is de weg die wordt afgelegd
niet vooraf vast te leggen en moeilijk te volgen
want hij beweegt voortdurend,
in alle richtingen, tegelijkertijd.
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Denken heeft zijn grenzen,
zowel inhoudelijk
= je kunt niet alles denken, je kunt niet over alles
denken, je kunt niet over ieder onderwerp denken
als procesmatig
= je kunt niet door-door-door-door-door-doordenken.
We kunnen niet denken in een oneindige reeks
meta-denken.
Bv. meta-meta-meta-meta denken =
denken hoe je denkt over de denkpatronen
die je hanteert bij het denken over ‘denken’.
Dit is voor de meesten onder ons reeds
enkele stappen te ver.
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Denken is een middel en een vaardigheid
en per definitie inzetbaar in bepaalde situaties
en ongeschikt voor andere situaties.
Weet wanneer je best niet-denkt!
Niet-denken betekent niet ‘aan niets denken’ of
‘onnadenkend’ of ‘gedachtenloos’.
Bij niet-denken weet je wat je wél doet.
Niet-denken is even actief als denken.
Niet-denken hoort bij niet-doen (wu wei).63

63

Lees meer in Wu wei, Bereik meer met actief niet-doen
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Een oude restant van het scheiden van geest en lichaam:
we vereenzelvigen 'denken' met
'praten over gedachten’ of 'gedachten noteren'.
Wat iemand zegt of schrijft dat hij denkt
is zijn ‘voor-onderstellend denken’
en zijn ‘achteraf denken’.
Wat iemand doet
is zijn 'stellend denken'.
Het begrip 'denken' enkel hanteren
voor het voor-onderstellend denken
is een handigheid uitgevonden door diegenen
die niet graag gewezen worden op de samenhang van
‘doend denken' en ‘denkend doen'.
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Een gedachte omzetten in woorden (ver-woorden)
maakt het eenvoudig(er)
om gedachten door te geven.
Toch ver-woord je niet
wat je werkelijk denkt.
Je ver-woordt
datgene wat je 'wenselijk' acht of
datgene wat je ziet als een ideaal verloop van gedachten.
Enkel wat je doet en hoe je het doet
vertelt correct wat je dacht en denkt.
Wanneer leren we als mens om dàt verhaal,
het verhaal van iemands denken in zijn acties,
te zien, te horen, te lezen en te begrijpen?
Wat is er nodig om dat te leren?
Wat is er nodig om van het 'denken in actie' te vertrekken
voor onze oordeelsvorming en besluitvorming
en uiteindelijk onze beslissing?
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"Ik deed het spontaan, intuïtief,
zonder er bij na te denken.”
Dit is verhullend taalgebruik.
Je wilt voorkomen dat je verantwoordelijk wordt gesteld
voor je daden.
Zorgvuldiger uitgedrukt:
"Ik deed het weer zoals ik het gewoon ben te doen,
zonder er bewust bij na te (willen) denken."
Nauwkeuriger uitgedrukt:
"Ik heb er zonder nadenken voor gekozen
om te ageren zoals ik het gewoon ben te doen
en om te voorkomen dat ik er
vooraf even bij zou moeten stilstaan.”
Je blijft wél verantwoordelijk voor je keuze.
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"Ik weet het wel, maar ik doe het niet."
"Ik weet wel dat het anders moet maar
ik doe het nog steeds op dezelfde manier,
het is een gewoonte.”
Wat is dit 'weten' waard?
Wat is het waard dit 'weten dat je het weet maar niet doet'?
Is het een doekje voor het bloeden?
Is het een prikkel om misschien, ooit eens,
anders te reageren?
Voor de meesten is het een goedkope manier
om zich te verontschuldigen voor het onvermogen
om helder te 'denken in actie'.
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Is het mogelijk om iedere vorming van concepten
te elimineren?
Net zoals stilte een vorm van communicatie is
zo is er ‘stilte’ als vorm van conceptualisatie.
Je kunt nooit uit de communicatie stappen.
Je kunt nooit geen enkele taal gebruiken.
Je kunt nooit uit de stilte stappen
om naar de stilte te luisteren
vanuit een buitenperspectief.
Je kunt nooit stappen uit de wereld van de begrippen
om vanop een afstandje te reflecteren
hoe je een begrip vormt of hanteert,
want daar heb je een begrippentaal voor nodig.
Je kunt nooit stappen uit het conceptualiseren
om vanop een afstandje te reflecteren
hoe je conceptualiseert.
Net zoals je nooit even uit je lichaam kunt stappen
om het vanop een afstandje te bekijken.
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"Maak niet van alles een probleem!" riep hij.
“Maak een probleem van die vaststelling(en)
waar jij verantwoordelijkheid voor opneemt!”
Door snel (en slordig) het woord 'probleem'
in de mond te nemen,
voorkom je dat er duidelijkheid komt
over wie verantwoordelijk is waarvoor.
Meer bepaald voorkom je dat je
naar je eigen verantwoordelijkheid moet kijken.
Je gebruikt het woord ‘probleem’
liefst in de alledaagse zin,
liever niet zorgvuldig en zeker niet nauwkeurig.64

64

Meer over het gebruik van het woord ‘probleem’ in de tekst Wie heeft er een
probleem? Ik, hij, zij of wij? en in het boek De Blauwe Rivier oversteken
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Je kunt 'out of the box' denken
maar niet 'out of the culture’.
Je kunt creatief je 'gewone kader' verlaten
(= de vertrouwde gevangenis waarin je je denken
gevangen houdt)
maar je creativiteit blijft deel van
het zeer ruime kader dat jouw cultuur biedt.
Je kunt wel andere culturen leren kennen,
je er zo diep in onderdompelen alsof
het de cultuur is waarin je werd geboren.
Je kunt niet niet vanuit een cultureel kader
waarnemen en denken.
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Het begrip ‘evolutie’ is niet helder
indien je denkt dat het 'steeds vooruit' betekent.
Bij 'evolutie' is er evenzeer noodzaak aan:
'ophouden met iets’, ‘afbreken’ en
'iets volkomen nieuw laten ontstaan’ en ‘muteren’.
‘Evolutie’ is er zonder reden,
zonder menselijke reden.
'Toevallige mutaties' is een begrip dat zegt
dat we nog niet begrepen hebben
hoe bij ‘evolutie’ iets plots kan ophouden
en iets anders met een sprong kan beginnen
zonder dat er enig causaal verband is.
Bij 'toevallige mutaties’ ga je er van uit
dat dit niet gewoon is, de gewone dynamiek.
Je hebt als mens vastgelegd wat ‘normaal’ is en wat niet.
Alsof jouw denken alles tot in de diepte kán denken!
Toch goed dat je er bij vertelt
dat het om een ‘voorlopige conclusie’ gaat.
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De evolutie is geen lijnige beweging.
De evolutie wordt niet gedreven door
de 'wet van de sterkste’ of
de ‘wet van wie zich het best aanpast’ of
de 'wet van overleven, steeds en voor alles overleven’.
De evolutie is niet gericht,
gaat nergens naartoe,
heeft geen doel,
is niet chaotisch of geordend,
heeft geen betekenis.
De evolutie kiest iedere seconde
de richting van de volgende stap,
vanuit de interafhankelijke dynamiek
en de context op dat moment.
De evolutie is soms onverwacht, soms creatief,
soms niet-nuttig, soms efficiënt, …
vanuit het perspectief van de mens!
Aan de evolutie een zin, een richting
of een betekenis toedichten
is het projecteren van
de eigen menselijke wensen en onzekerheden.
De mens is een onderdeel van de evolutie
maar de evolutie is geen onderdeel van de mens
en zijn menselijk denken.
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De mens vandaag beschouwt zich als
het eindpunt van de evolutie.
Hij kan niet buiten dat kader denken.
Hij kan niet zien dat er tot nu toe
slechts 10% (?) van de evolutie achter de rug is.
(Ik noem zo maar arbitrair een getal.
Er is namelijk geen eindpunt
en er is dus ook geen percentage te geven.)
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Geen wetenschapper,
geen ingenieur,
geen technicus,
geen filosoof,
geen kunstenaar,
geen ziener,
geen guru,
kon dit ooit bedenken:
zo mooi,
zo kleurrijk,
zoveel variatie,
zo klein,
zo geweldig,
zo ragfijn,
zo zacht,
zo complex,
zo geraffineerd
zo verbonden:
een vlinder op een edelweiss
die beiden zich warmen in de zon
en de vlinder en ik die naar elkaar kijken.
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Onze gewone manier van denken is
(een vorm van) objectdenken.
D.w.z. we vertrekken vanuit het postulaat
dat alles wat we kunnen waarnemen
'dingen' zijn, 'afzonderlijke entiteiten', ‘vormen’,
'objecten', ‘fenomenen’,
die bepaalde eigenschappen hebben en
die met elkaar in interactie gaan.
Hoe kan 'iets' in interactie gaan met 'iets anders'
indien dat 'iets' geen eigen eigenschappen heeft?
Objectdenken vormt de basis van alle vormen van
lijnig denken (= rechtlijnig, circulair, spiraalsgewijs,
dialectisch, U-vormig, ...)
èn van alle vormen van systemisch denken (= in systemen,
holistisch, contextueel, ...).
Objectdenken is een fundamenteel kenmerk
van de mens.
Het heeft zijn nut voldoende bewezen.
Er is geen wetenschap
zonder denken met en over ‘objecten'.
En toch … ‘bestaan’ er geen objecten!
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Stel je een denken voor
waarin er geen sprake is van
'objecten', 'entiteiten' of 'vormen'.
Dan kom je terecht bij zuiver procesdenken
zonder ‘proces-objecten’.
Dan is alles wat we kunnen waarnemen
voortdurend en. onophoudelijk in beweging.
Alles is een proces of beter alles ‘procest' (werkwoord).
Nāgārjuna (125-200, India, filosoof)
was zo’n type die in processen dacht.
Wat hij met 'leegte' bedoelde
betekent immers dat niets
een eigen leven heeft en dat niets 'enig' is
en dus dat niets ‘af’ is of stilstaat.
'Iets' wordt voortdurend gecreëerd en geconstrueerd
dankzij en in onverbrekelijke interactie
met ‘iets' anders.
Toch bestaat ‘iets’ enkel
omdat je dat conceptualiseert
want jouw ‘iets’ is volkomen leeg.
De menselijke geest tracht dit ‘voortdurend processen’
te vatten in menselijke beelden en conventies.
De menselijke wereld draait
- om pragmatische en communicatieve redenen rond af te zonderen 'objecten'.
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Boeddha dacht procesmatig doch zijn woorden
werden snel terug ingepast
in het klassieke objectdenken.
Daardoor zijn de meesten die zich boeddhist noemen
gewoon objectdenkers
en discussiëren ze over de vorm, de omvang
en de eigenschappen van begrippen als:
essentie, zelf, ego, karma, reïncarnatie, boeddhanatuur.
Nāgārjuna was erg duidelijk:
de begrippen essentie, zelf, ego, karma, reïncarnatie,
boeddhanatuur, e.d.
bestaan enkel conventioneel,
ze bestaan enkel in het hoofd en het hart van de mens,
ze verwijzen niet naar iets
buiten de mens en zijn menselijke geest,
naar iets dat zelfstandig zou bestaan.
Deze begrippen en de 'objecten' of 'vormen'
die je je er bij voorstelt
worden voortdurend opgebouwd en heropgebouwd
in je menselijke geest.
Deze begrippen zijn handig
in het sociale verkeer,
in de communicatie.
maar ze verwijzen niet naar ‘iets’
dat zonder het menselijk conceptualiseren
het begrip zou vormen en er inhoud zou aan geven.
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Veel mensen ‘zijn’ hun overtuigingen.
Ze zijn hun overtuigingen geworden.
Ze ‘hebben’ geen overtuigingen.
Ze zien niet dat hun overtuigingen
louter aangeleerde gedachten zijn
èn dat ze contextueel en cultureel bepaald zijn.
Ga voor je overtuigingen
maar wees niet hun slaaf,
wees hun meester.
Je hebt overtuigingen en aannames,
je bent die niet.
Is dit laatste wel jouw beleving
dan is de kans op ‘fundamentalisme’ zeer groot.

Denken - Grondpatronen

288

Versie 15.3

Het merendeel van onze meningen en gedachten,
het merendeel van onze ‘filosofieën’
zijn woorden in de wind,
lege omhulsels
waarin geen vast element steekt.
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Niet de inhoud van je mening,
je gedachten of je filosofie is belangrijk
wel de actie van
het uiten,
het delen met anderen en
het presenteren van jouw mening en
het anderen willen overtuigen én
het aanvaarden van de mening van de anderen.
Het uiten van je mening, gedachten of filosofie
is er om de mate van het vertrouwen te testen,
vertrouwen dat je aan de ander zou willen schenken,
vertrouwen dat je van de ander zou willen ontvangen,
vertrouwen dat jij denkt dat de ander jou aanbiedt.
Ht is echter de vraag of je daarmee niet
vertrekt vanuit wantrouwen.
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Je meningen en gedachten,
zelfs je filosofieën, zijn er meestal
om te discussiëren,
om uit te maken wie er 'gelijk' heeft,
om bevestiging te krijgen,
om je acties te rechtvaardigen,
om je innerlijke onrust weg te praten,
om je gemoedsrust te verzekeren,
om je onvermogen te verbergen,
om je wandaden goed te praten,
om je eigen weg te gaan en niet anderen te moeten volgen,
om anderen achter je zaak te krijgen,
om duizenden redenen,
andere redenen dan …
om de ander te ontmoeten
en samen met haar tot
een dieper inzicht te komen,
ieder dieper in de eigen gedachten en aannames.
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Leven - Dood - Bevrijden - Loslaten

‘Leven’ en ‘bewustzijn’ zijn processen.
Net zomin als er geen sprake is van ‘het bewustzijn’ 65
(alsof het een te onderzoeken object zou zijn)
is er evenmin sprake van ‘het leven’.
Deze processen ergens willen lokaliseren
is een kenmerk van het lijnig grondpatroon
die wil processen ‘objectiveren’ = tot een object te maken.
Wanneer je een proces tot een object maakt
geef je het grenzen en
wil je het kunnen lokaliseren in tijd en ruimte.
‘Het’ moet dan ergens zijn.
Dan kan je het stilzetten, onderzoeken,
controleren en beheersen.
‘Leven’ is overal volledig ‘leven’
en nergens alleen maar ‘het leven’.

65

Lees meer in het onderdeel Zelf - Bewustzijn - Identiteit - Ik
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Leven is een dynamisch, interafhankelijk,
niet-eindigend proces.
Leven is een werkwoord.
Alle levende wezens maken deel uit van die dynamiek.
Leven is geen object, geen objectief te onderzoeken ‘ding’.
Het gaat niet om ‘het leven’, want dat bestaat niet.
Leven eindigt niet met de dood.
‘Het leven’ wel.
‘Het leven’ is eindig
omdat je leven hebt gekoppeld aan
een persoon of een dier of een natuurlijk fenomeen.
Wat eindigt is de toe-eigening!
Leven is van niemand, is niet persoonlijk.
Wat je wel als onderzoeksobject kunt stellen is
een persoonlijk leven.
Alle vragen over ‘leven’
gaan in feite over een persoonlijk leven,
over mijn leven, zijn leven, haar leven,
over het leven van dit fenomeen, enz …
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‘Leven’ is een dynamisch, interafhankelijk,
niet eindigend proces, dat zich uitstrekt in alle richtingen.
Alle levende wezens maken gelijk deel uit
van die dynamiek.
Geen enkel levend wezen wordt geboren of sterft;
er hebben voortdurend transformaties plaats.
Het begrip ‘leven’ verwijst naar een doorlopend proces
dat nooit is begonnen en nooit zal eindigen.
‘Leven’ eindigt niet met de dood.
‘Het leven’ wel, want dan heb je het proces ‘leven’
tot een object gemaakt.
Objecten zijn menselijke producten
en hebben een begin en zijn dus sowieso eindig.
Het wordt nog meer eindig
wanneer je het hebt over ‘mijn leven’ of ‘haar leven’.
Dan heb jij je een stukje van ‘leven’
persoonlijk toegeëigend.
Je beweert dan dat je leven ‘bezit’.
‘Leven’ kan je niet bezitten,
het is onpersoonlijk en allesomvattend.
Geen enkel levend fenomeen ‘bezit’ leven.
Een levend fenomeen leeft, punt.
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Een ‘golf’ wordt niet geboren en sterft niet.
Een golf geldt enkel voor een mens
die in zijn verbeelding
een stukje uit de beweging van het water knipt.
(dat is wel praktisch bv. voor surfers)
Bekeken vanuit de dynamiek
die startte vóór de Big Bang
ben jij als mens slechts een golfje
in een onmetelijke oceaan
op een onooglijk kleine planeet
in de niet te vatten ruimte.
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Geboorte en dood,
opkomen en vergaan,
gezond zijn en ziek zijn,
opgroeien en aftakelen,
opbouwen en afbreken,
orde en chaos, …
ze zijn één,
niet los te maken van elkaar,
niet los te maken uit het geheel, van ‘leven’.
‘Leven’ is zonder oordeel of waardering
over deze fenomenen.
Het zijn wel te onderscheiden onderdelen van ‘het leven’.
Al snel groeit er een oordeel of een waardering
over deze elementen van ‘het leven’.
Wanneer het gaat over ‘mijn leven’,
hebben we vanuit het lijnig grondpatroon66
een uitdrukkelijk oordeel en doen we veel moeite
om het ene te versterken en het andere uit te stellen of
volledig uit te bannen uit ‘mijn leven’.
Dit is echter wel tegen de ‘natuurlijke’ gang van zaken.

66

Lees meer in: Drie grondpatronen om je leven te be-leven
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Je kunt ‘dood’ niet ervaren of beleven.
‘Dood’ is een theoretisch concept.
Wel kan je het effect en de gevolgen ervaren
van wat we ‘dood’ noemen.
‘Dood’ is wanneer je anderen onherroepelijk loslaat,
wanneer je hen niet meer aanraakt, ziet, hoort,
met hen praat, met hen lacht.
Dan kan dus ook intreden
zeer lang nadat iemand fysiek is gestorven!
Iemand is pas helemaal ‘dood’
wanneer iedereen hem heeft losgelaten.
De gevolgen van ‘dood’ zijn er
na elke pijnlijke, definitieve scheiding,
dus ook zonder fysiek einde.
We zijn bang voor de dood,
wanneer we menen dat we belangrijk zijn voor anderen
en we die anderen niet kunnen loslaten.
We zijn bang om aan ‘dood’ te denken
omdat we ons niet willen voorstellen dat we
er definitief niet meer zullen zijn en …
misschien niemand meer aan ons zal denken.
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Je ‘dood’ kan je niet zelf beleven,
je ‘sterven’ wel, dat is concreet.
’Sterven’ kan je wél beleven en ervaren,
zowel je eigen sterven en dat van anderen.
Sterven is een proces, een dynamiek,
dat je kunt voelen, aanraken, sturen.
‘Sterven’ heeft duizenden vormen en gezichten.
Sommigen zeggen: “Ik ben niet bang van de dood.”
Ze zijn echter wel bang voor het stervensproces,
voor de manier waarop ze zullen sterven.
Niemand wil sterven na een marteling.
Iedereen wil sterven na een zeer lang vervuld leven,
rustig, thuis, tijdens een kalme slaap.
Je wil misschien het taboe rond de ‘dood’ doorbreken,
maar wil je het ook hebben over ‘sterven’,
over jouw sterven,
over wanneer en hoe je wilt of niet wilt sterven?
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‘Leven’ is niet eindig.
De eindigheid van de dingen is er
omdat we concepten maken die eindig zijn
en zo grenzen en eindigheid creëren.
Al onze concepten en begrippen zijn menselijke creaties.
Al onze concepten zijn eindig.
De eindigheid van ‘het leven’ en ‘mijn leven’
nodigt ons uit om iets te doen met ‘leven’
binnen de ruimte die we onszelf geven
(“Een mens leeft gemiddeld tachtig jaar.”).
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‘Leven’ is niet lijden.
Deze aanname is het gevolg van een proces (‘leven’)
op te vatten als ‘iets’, als een object: ‘het leven’.
‘Het leven’ is lijden,
omdat we lijden creëren,
als gevolg van onze beeldvorming rond ‘leven’,
als gevolg van onze opvoeding, ons taalgebruik
en onze keuzes.
‘Lijden’ verwijst naar
de wijze waarop je reageert op en omgaan met
fysieke pijn, aftakeling, ongevallen, verdriet,
frustratie, vreugde, genot.
Je creëert jouw lijden
indien je de dingen niet aanvaardt
zoals ze verschijnen,
in hun deel zijn van de interafhankelijkheid van ‘leven’.
Pijn en verdriet wil je vermijden
en als je er toch mee wordt geconfronteerd
wil je dat het zo snel mogelijk stopt en verdwijnt.
Logisch toch?
Nochtans zijn vele pijnen ’groeipijnen’.
Momenten van geluk en genot wil je herhalen
en je voelt ‘emotionele pijn’ of frustratie
wanneer je daar niet in slaagt.
Nochtans is herhaling een illusie.
‘Lijden’ is een emotionele reactie op wat je voelt.67

67

Over het onderscheid tussen ‘gevoelens’ en ‘emoties’ lees je meer in
Medeleven Empathie Mededogen
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Soms het ‘gewenste’ ontvangen en
soms het ‘niet-gewenste’ krijgen
is onlosmakelijk verbonden met ‘leven’.
De mens hanteert een weegschaal,
de mens beoordeelt ‘geluk’ en ‘ongeluk’.
De dynamiek van ‘leven’ houdt geen oordeel in.
De dynamiek van ‘leven’ biedt
geen ‘geluk’ of ‘ongeluk’.
De dynamiek van ‘leven’ biedt
geen begrippen en geen betekenissen.
De mens schept
begrippen en betekenissen,
en klampt zich daar emotioneel aan vast.
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Je creëert je lijden
door de manier waarop je omgaat
met wat jij beschouwt als het ‘niet-gewenste’.
Het ‘niet-gewenste’ is alles wat niet voldoet aan
je overtuigingen,
je geloof,
je verwachtingen,
je dromen,
je hoop,
je doelstellingen,
je planning,
je streven,
je beelden over ‘geluk’,
enz.
Het ‘niet-gewenste’ bestaat niet,
overkomt je niet,
maar is iets dat je zelf creëert
door afwijzend te reageren
wanneer niet wordt voldaan aan je creaties.
Dan ‘lijdt’ je.
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Lijden is het niet aanvaarden hoe de fenomenen
in en rondom jou verschijnen en zich afwikkelen.
Je aanvaardt dan niet
de inter-relationele en interafhankelijke dynamiek
van ‘leven’.
Lijden is het niet aanvaarden
dat fenomenen ongestuurd komen en gaan,
dat gevoelens opkomen en weer weggaan
vaak zonder ‘reden’ of ‘oorzaak’.
Lijden is te trachten alle fenomenen ‘maakbaar’ te maken;
op de eerste plaats de mens zelf,
dan de huisdieren, de planten die we eten,
je omgeving, ‘de natuur’.
Wanneer je daar een beetje in slaagt
waan je je ‘Meester over de natuur’.
Pure verwaandheid!
Lijden is vasthouden aan iets dat je niet kunt vasthouden.
Het is als het vastgrijpen van een strohalm
om als houvast te dienen tijdens een storm
en daarbij de illusie hebben dat je
een zwaar ijzeren ankerpunt vastklemt.
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Lijden is zoveel mogelijk willen bezitten
(macht, geld, aanzien, materiële goederen)
want je zou op een dag eens iets tekort kunnen komen
en je vertrouwt de anderen niet
(want in noodsituaties bent jij evenmin te vertrouwen).
Je weet het, wanneer je tekort komt
zullen anderen zullen hun bezit niet met jou delen
want je deelt zelf niet het jouwe
met hen die tekort hebben.
De armoede in de wereld is daar een gevolg van.
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Lijden is het gevolg van een onvruchtbare mindset,
een houding die gekenmerkt wordt door:
alles onder controle willen hebben en houden;
alles willen kunnen begrijpen;
zoveel mogelijk willen voorspellen.
Lijden is alles willen kunnen verklaren
en geen verwondering en toeval toelaten.
Je stelt nog liever een eenvoudig causaal verband voorop
dan de complexiteit van de dynamiek van ‘leven’ te zien
en niet te weten hoe het werkt.
“Er moét en zál een ‘beweegreden’ zijn
achter de fenomenen!”
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Je honger hoeft niet onmiddellijk te worden gestild.
Je gemis hoef je niet onmiddellijk op te vullen.
Honger en gemis kan je zien als een kracht,
als een uitdaging
om op zoek te gaan
of op vind-tocht te vertrekken.
Dit is uiteraard prietpraat voor
de duizenden migranten die we (letterlijk)
in de kou laten zitten.
Veel ‘lijden’ is voor vele westerlingen een luxe-probleem.
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Fysieke, emotionele of intellectuele pijn
trachten te vermijden of te verminderen
is een normale reactie, en dat is o.k.
Je hoeft niet nodeloos pijn te ervaren.
Het is echter een stap te ver wanneer je
pijn gaat plaatsen in de hoek van ‘lijden’.
Doe je dat, dan lijdt je voortdurend,
zelfs al heeft een ‘pijnstiller’
de pijn wat verminderd of helemaal weggenomen.
Momenten van geluk en genot ervaren horen bij leven.
Dus geniet er ten volle van wanneer ze zich voordoen.
Er naar verlangen dat zulke momenten vaker gebeuren
is zeer menselijk.
Het is echter een stap te ver wanneer je
geluk of genot gaat opzoeken, zelfs gaat eisen,
wanneer je door allerlei middelen tracht
zulke momenten te creëren
tegen de beweging van ‘leven’ in.
Je gaat ‘lijden’ wanneer dit je niet lukt
of slechts voor een paar ogenblikken
en dan nog niet eens zo intens als
een ‘natuurlijk’ moment van geluk of genot.
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Veel mensen hebben er geen vertrouwen in
dat momenten van ‘natuurlijk geluk’
zomaar op hun weg zullen komen.
Liever creëren ze ‘gemaakt geluk’
omdat ze dat in de hand kunnen hebben,
denken ze.
“Ik zal gelukkig zijn als … (vrij in te vullen).”
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Ten volle leven betekent:
ontdekken,
spelen,
genieten,
delen,
doorgeven,
verbinden,
de dingen aanvaarden zoals ze zich ontwikkelen.
Ga je daar niet voor
dan beknot je ‘leven’ tot ‘het leven’
en vereng je het tot ‘mijn leven’
en creëer je begrippen als
geluk - ongeluk,
vreugde - verdriet,
genoegen - lijden
zinvol - zinloos
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Leven is niet, de dood vermijden.
Dood zijn is niet, stoppen met leven.
Zinvol is niet, zinloosheid schrappen.
Zinloosheid is niet, niet alles als zinvol kunnen invullen.
Vreugde is niet, verdriet vermijden.
Verdriet is niet, gebrek aan het vinden van vreugde.
Geluk is niet, ongeluk ontwijken.
Ongeluk is niet, niet altijd geluk kunnen vinden.
Aanwezig zijn is niet, afwezigheid uitstellen.
Afwezig zijn is niet, zorgen dat je niet aanwezig bent.
Vrede is niet, geen oorlog voeren.
Oorlog voeren is niet, vrede uitstellen.
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Om ten volle het interafhankelijk proces ’leven’
te be-leven is het noodzakelijk
je te verbinden met anderen.
Verbinding zorgt voor de mogelijkheid om
lief te hebben
te spelen
te genieten
te delen,
door te geven,
elkaar te steunen,
te troosten,
de dingen te aanvaarden zoals ze zich ontwikkelen,
maar verbinding is ook deel van
loslaten,
verwijderen,
vernietigen,
winnen en verliezen.
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’Verbinden’ is niet ‘binden'!
Wie ge-bonden is, is niet ver-bonden,
verbondenheid is niet gebonden zijn.
Bij een sterke verbinding is er geen gehechtheid.
Wie verbonden is, kan loslaten
en toch verbonden blijven.
Bij binding is er gehechtheid.
Wie gebonden is, tracht zich los te maken,
tracht zich te bevrijden.
Lukt dat, dan is er geen binding meer …
met datgene waarvan men zich heeft bevrijd.
Bij de meeste mensen lukt dit echter niet.
Bij nader inzien blijft de gebondenheid
want hun 'bevrijding' is enkel mogelijk
zolang er de gedachte aan 'gebondenheid' is
in hun hoofd en hun hart.
Een gevangene die de gevangenis verlaat
is 'vrij' omdat er een 'gevangenis' is
(waar hij niet meer vertoeft).
Hij is pas helemaal en echt vrij
wanneer er geen ‘gevangenis’ meer bestaat in hem.
We maken onszelf tot een gevangene.
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Je kunt je alleen maar bevrijden
van datgene waar je jezelf aan hebt gebonden.
Gebonden zijn aan ‘iets’ is een illusie.
Je bevrijden van ‘iets’ is een illusie.
Jezelf willen bevrijden,
is een manier om je te binden aan … 'bevrijding'.
Stop met je te binden aan het begrip ‘bevrijding',
stop met je te binden
en bevrijding is niet meer nodig.
Je bent je eigen binder,
je eigen gevangenis.
‘Verlichting’ betekent: geen ‘binder’ meer zijn.
Je bent pas volledig vrij
wanneer je je drang naar vrijheid hebt losgelaten.
De ‘vrijheid’ en de ‘open ruimte’ zijn er, gewoon.
Jij bent het zelf die de open ruimte begrenst.
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’Bevrijding’ is niet iets waar je naar uit kunt kijken.
Wie uitkijkt naar de ‘bevrijding’ of ‘verlichting’
kijkt de verkeerde kant op.
Als je het wilt bereiken, kan je het niet bereiken.
Hoe meer je moeite doet
hoe kleiner de kans wordt dat je het zult bereiken.
Er rest niets anders dan niets te doen
om het ooit te kunnen bereiken.
Tracht het niet te doen.
Tracht het niet te bereiken.
Doe het gewoon, nu,
terwijl je ‘on-verlicht’ handelt.
Dat is de levende raad van Zhuang Zi, de taoïst.
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Aandachtzaam (= mindful)
is voortdurend niet-vasthouden.
Wie krachtig wil loslaten,
heeft niet losgelaten.
Wie de gedachte aan het loslaten vasthoudt,
heeft niet losgelaten.
Wil je aandachtzaam zijn,
wees dan niet bezig met loslaten,
maar laat gewoon los,
of beter, hou niet vast.
Wie krachtig iets wil
is niet aandachtzaam.
Iets bereiken doe je niet door krachtig te willen
maar door ontspannen scherp waar te nemen,
de ‘juiste’ vraag te stellen
de ‘juiste’ beslissing te nemen
en de ‘juiste’ daad te stellen.
Laat deze woorden los.
Laat ook de gedachte los aan
aandachtzaam zijn (mindfulness).
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Je kunt maar loslaten
wat je vasthoudt.
Wat je niet vasthoudt
hoef je niet los te laten.
Vasthouden betekent
dat je aan iemand
of aan een dier,
of aan een gebeurtenis,
of aan een object,
emotionele energie hebt vastgebonden.
Gevoelens zijn vaststellingen,
zowel de aangename als de onaangename,
maar de emoties die je er aan toevoegt
maakt ze heviger, sterker, energie-rijker,
zowel positief als negatief.68
Iemand of iets loslaten wordt moeilijker
wanneer er meer emotionele energie aan kleeft,
wanneer je veel hebt geïnvesteerd in iemand of iets.
Energie op zich is neutraal
maar met de emotionele lading die je het geeft
maak je het voor jou tot
negatieve of positieve (emotionele) energie.

68

Over het onderscheid tussen ‘gevoelens’ en ‘emoties’ lees je in de tekst
Medeleven Empathie Mededogen
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Bij ‘loslaten’ lever je een inspanning;
je opdracht is om iets te doen,
een actie te ondernemen.
Bij ‘niet vasthouden’, of beter, ‘niet-vasthouden’
gaat het er om geen doelgerichte actie te ondernemen;
doen door niet-doen is de opdracht, wu-wei69.
‘Niet-vasthouden’ is een ander werkwoord
dan ‘niet vasthouden’ en ‘niets vasthouden’,
zoals niet-doen en niet doen en niets doen verschillen.

69

Het taoïstische wu-wei, ⽆为 betekent ‘niet handelen tegen de aard der dingen
in’ of ‘doen door niet-doen’.
Lees meer in : Wu-wei – Bereik meer door actief niet-doen
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Helemaal niets doen is voor velen
een inspannende activiteit.
Zolang 'niets doen’ staat tegenover 'iets doen'
ben je nog steeds aan het 'doen'.
Niet iets doen
samen met niet niets doen,
dat is pas rust.
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Hoe kan je ‘loslaten’ bereiken
zonder actief los te laten?
Door ‘niet meer vast te houden’.
Wil je het eerste bereiken
dan dien je het tweede na te beoefenen.
Dan zal je merken dat ‘vasthouden’ betekent
dat je de betrokken ervaring hebt gebonden
(niet ver-bonden!) aan emotionele energie.70
De emotionele energie
die je hebt achtergelaten in het verleden
maakt dat de herinnering nog steeds
‘oude emoties’ oproept.
Het zijn ‘oude emoties’
die je samen met de foto’s in het album hebt geplakt.
Herinner je de feiten en gevoelens van toen
maar wees je bewust dat de emoties er niet meer zijn.
Je emoties zijn net als de foto’s slechts afbeeldingen
die langzaam verbleken.
Kies welke gevoelens en welke emotionele energie de
moeite waard is om opgeslagen te blijven.
Neem de negatieve emotionele energie weg
en gebruik die voor een actuele ervaring.
‘Niet meer vasthouden’ doe je door
resten van emotionele energie terug te nemen
en die vandaag voor iets anders te gebruiken.

70

Over het onderscheid tussen ‘binden’ en ‘verbinden’ lees je in het onderdeel
‘Leven - Dood - Lijden - Bevrijden’
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Onder dat waar je veel emotionele energie aan geeft,
positief of negatief,
schuilt een behoefte van jou.
Dat je veel van iemand houdt, lijkt mooi
maar welk verlangen en vooral,
welke behoefte van jou schuilt er onder?
Dat je sterk verontwaardigd bent en
emotioneel reageert op onrecht, lijkt mooi
maar welke behoefte van jou en welke vraag
schuit er onder?
Hoe groter je investering in anderen
positief of negatief,
in gedachten of in daden,
hoe groter de behoefte in jou die jij niet ziet.
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Waar je veel inspanningen voor hebt geleverd
of (te)veel in hebt geïnvesteerd
is meer waard dan dat
wat je ‘zomaar’ vindt of krijgt,
zonder de minste inspanning.
Daarom is ‘vinden’ moeilijker dan ‘zoeken’.71
Waar je veel inspanningen voor heb geleverd
of (te)veel in hebt geïnvesteerd
is zeer moeilijk om los te laten.
Wat je ‘bezit’ kan je niet loslaten
omdat je het een grote waarde hebt gegeven
en er in hebt geïnvesteerd,
niet omwille van de waarde op zich.
Om te kunnen loslaten moet je stoppen met
‘bezitten’.

71

Over ‘vinden’ en ‘zoeken’ in het boek Pad-vindend leiderschap - Samen de
juiste weg vinden
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Geen zon zonder schaduw.
Bij een felle zon is de schaduw
nog scherper afgelijnd
en nog aangenamer.
Geen ver-licht-ing zonder schaduw.
Bij een zeer felle ver-licht-ing
is de schaduwkant van jouw persoonlijk leven
nog duidelijker.
Wie hevig verlangt naar de ver-licht-ing
roept tegelijk felle schaduwkanten op.
De ‘verlichting’ kan je slechts bereiken
door er niet naar te verlangen.
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Je kunt niet leven op de top van een berg.
De lucht is er te ijl
en je bloed wordt te dik bij gebrek aan zuurstof.
Je kunt enkel leven en overleven in het dal,
bij andere mensen.
Enkel in het dal kan je voedsel verbouwen.
Je kunt echter leven in het dal pas overzien
vanop een ruime afstand, vanop een hoogte.
Hoe hoger je klimt
hoe verder je kunt kijken maar
hoe minder scherp je ziet.
Op de top van de berg zie je niets meer.
Alles wordt dan zo klein en vaag
dat je nog amper de andere mensen herkent.
Je kunt leven in het dal enkel voelen en beleven
midden in het leven daar,
niet op de top van een berg.
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"Wat is de zin van het leven?"
is een zin-loze vraag.
En toch, zoeken naar de zin van ‘hét leven’
is voor de mens zinvol.
Wanneer het persoonlijk leven geen zin zou hebben,
verliest de mens zichzelf (zijn ‘zelf’)
of stelt hij geen regels en normen meer voorop
voor sociaal gedrag.
En dàt is sociaal gevaarlijk.
Laat hem dus maar zoeken naar wat er 'is'
zelfs al ‘is’ er niets.
De vraag naar de zin van het persoonlijk leven
maakt het individu, de groep en de gemeenschap
belangrijk.

Leven - Dood - Bevrijden

325

Versie 15.3

De zin en de betekenis van iets
eindigt waar de zinloosheid en
het betekenisloos zijn begint.
De verklaring voor de zin van een persoonlijk leven
moet niet alleen boeiend en zinvol zijn
het dient tevens de grens te tonen waar het zinloze begint.
Wanneer je het zinloze van een persoonlijk leven
niet ontwaart
heb je de zinvolle niet ten volle verkend of gevat.
Je bent dan niet tot aan de grens gegaan.
Dan blijf je veilig staan
op de kleine vluchtheuvel van het bekende.
Is de grens tussen zinvol en zinloos een lijn?
Een vlakte?
Een woestijn?
Een zee?
Een oerwoud?
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Je hoeft geen zicht te hebben op
de zin van het geheel van jouw leven,
om de zin te beleven
van de handeling die je gisteren hebt uitgevoerd,
of de zin van je interacties vandaag,
of de zin van het streven om morgen iets zinvol te doen.
Wat je vandaag doet en beleeft als zinvol
hoeft niet dezelfde zin te hebben
als de zingeving voor wat je in het verleden deed.
Je hoeft je zingeving zoals je die vandaag beleeft
niet te extrapoleren naar het verleden
of naar de toekomst
om toch het geheel van je leven
als betekenisvol te kunnen zien.
Zin en betekenis geven
leidt niet tot een objectief gegeven.
Op verschillende momenten in je leven
verander je de criteria waarmee jij iets ‘zinvol’ vindt.
Een stuk van je leven beschouwen als
‘minder zinvol’ of als ‘veeleer zinloos’
(op de manier waarop je vandaag zin geeft aan je leven)
betekent niet dat dat stukje ‘volledig zinloos’ was
en nog minder dat je leven als geheel
daardoor een kleur van ‘zinloosheid’ heeft gekregen.
De criteria met dewelke je in het verleden
zin gaf aan je handelen worden niet tenietgedaan
door de criteria die je vandaag hanteert.
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Je hebt het verlangen om je leven te vertellen
als één zinvol verhaal
met verschillende hoofdstukken
die meer of minder goed bij elkaar passen,
zelfs al tonen die erg grote verschillen.
Je hebt het verlangen om je leven
als één zinvol geheel te presenteren.
Je beleeft jezelf als de auteur van één leven
en dus moet alles binnen dat ene leven
zinvol aan elkaar hangen,
inclusief je tegenslagen, ziektes, ongelukken, misstappen,
scheidingen, radicale keuzes en koersveranderingen.
Wat er ook is gebeurd,
je beleeft je biografie als één geheel
en jezelf als de enige unieke auteur.
Het verlangen je ganse leven
als één zinvol geheel te zien
legt druk op het invullen van de zin
van datgene wat je vandaag onderneemt
en vertekent de herinneringen
aan wat je in het verleden deed.
Net zoals er niet één stel criteria bestaan
waarmee iedereen op aarde
zin moet geven aan haar leven,
net zomin bestaat er één stel criteria
waarmee je je ganse leven betekenis moet geven.
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Je hoeft geen zicht te kunnen hebben op
de zin van het leven op aarde
om de zin te beleven van je persoonlijk leven.
De wijze waarop je zin geeft
aan je persoonlijk leven
hoeft niet te passen binnen een verhaal
dat al of niet de zin vertelt van
al het leven op aarde, sinds haar ontstaan.
Het geen zin kunnen geven
aan het leven op aarde
hoeft je niet te tegen te houden om
zin te geven aan wat jij vandaag doet.
De zin die je geeft aan jouw leven
hoeft niet te passen binnen een verhaal
dat zin geeft aan wat anderen doen.
De criteria om zin te geven aan
jouw persoonlijk leven zijn niet noodzakelijk
de criteria om zin te geven aan wat er gebeurt
binnen de gemeenschap waarin je leeft.
Er bestaan geen ‘universele criteria’
waarmee de zin van het leven
kan worden gemeten en gewogen.
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Het gevoel ‘gelukkig’ te zijn
is een gevaarlijk criterium
om de zin van een situatie aan op te hangen,
en al zeker om de zin van je leven mee te beoordelen.
Het gevoel ‘gelukkig’ te zijn is slechts een naam
en is als beoordeling
verbonden met het gevoel dat jij ‘ongelukkig’ noemt.
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“Het ‘goede’ moét beloond worden en
het ‘kwade’ moét worden bestraft!”
Indien dit niet tijdens het leven gebeurt,
dan toch zeker daarna.
Indien een menselijke rechter daar niet kan voor zorgen,
zorgt een ‘Opperrechter’ er wel voor.
Indien ook dit niet het geval is,
zorgt ‘het leven’ er wel voor,
zo denkt de mens.
Daarom heeft de mens
hemel en hel gecreëerd,
of het Laatste Oordeel,
of reïncarnatie.
Hemel en hel, het Laatste Oordeel of reïncarnatie
schrikken slechts een beperkt aantal mensen af.
Toch houden vele groepen vast aan deze concepten
omdat ‘het leven’ anders
zo vreselijk onrechtvaardig aanvoelt.
Het kán en het mág niet
dat kwade daden, daden met negatieve effecten
en zeker daden met destructieve gevolgen,
ongestraft blijven!
Dat zou zéér onrechtvaardig zijn!
‘Leven’ is echter een dynamiek zonder oordeel.
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Dat de goede daden, daden met erg vruchtbare effecten,
daden met een constructief resultaat op lange termijn,
(en die zijn er in overvloed)
niet worden beloond tijdens ‘het leven’
vinden we minder erg, minder onrechtvaardig.
Beloningen zijn ook meestal veel minder ‘sterk’
dan straffen,
zowel op aarde als in de hemel
als in een nieuw leven.
Maar slechte daden,
daden met erg onvruchtbare effecten,
daden die zeer destructief zijn
(en die zijn er ook in overvloed)
die moeten worden bestraft, streng zelfs,
zo stelt de mens.

Leven - Dood - Bevrijden

332

Versie 15.3

Wraak is een onvruchtbare basis
om een rechtspraak op te baseren.
Toch zijn zowel veel vonnissen
als de meeste straffen
een zoveelste uiting van wraak nemen.
We hebben geen vruchtbare antwoorden op
misstappen,
zware vergrijpen,
dodelijke emotionele reacties,
niets ontziende hebzucht,
machtsmisbruik,
politici en machthebbers die ‘vergeten’,
kinderen laten verhongeren,
… enz.
Welk ander antwoord,
welk vruchtbaar antwoord,
zou je in zulke gevallen wél kunnen bedenken?
Wat zou het ‘onmogelijke ideaal’ kunnen zijn?
Wat zijn de voorwaarden en
hoe dienen we de context te herschikken
om zo’n antwoord te kunnen laten groeien
binnen een gemeenschap?
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”God dobbelt niet.”, meende Einstein.
Is dat zo? Hoe weet je dat?
Er mág ultiem geen louter toeval bestaan.
“Iemand” móet controle hebben
over wat er gebeurt in het universum,
van het oneindig kleine tot het oneindig grote.
Bij ‘het leven’ en ‘de natuur’
móet het gaan om een samenhangend geheel.
Je kunt en zult het wiskundig berekenen en bewijzen.
En stel eens dat God wél dobbelt.
Hoe verklaar je dan de dynamiek van
de kosmos en van ‘leven’?
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Ik heb zeer veel twijfels bij het begrip ‘universeel’.
De definitie volgens het woordenboek:
op alle gebieden toepasbaar of geldend;
over de hele wereld, bij iedereen hetzelfde;
allesomvattend; voor alles bruikbaar; tegen vele kwalen.
Dit begrip getuigt van de typisch Westerse houding:
wij bezitten de waarheid die overal geldt,
onze klassieke logica is de enig juiste denkwijze
en dit geldt voor de hele wereld.
Deze houding dateert uit de tijd toen Europa
zichzelf beschouwde als
‘het middelpunt van de beschaafde wereld’.
De houding toont weinig bescheidenheid
en geen openheid naar andere denksystemen
(bv. in India, in China, in Afrika, in Arabië, bij de
oorspronkelijke bewoners van Noord- en Zuid-Amerika
en Australië).
Dat vandaag nog steeds filosofen zwaaien met dat begrip72
kan ik enkel als anachronistisch beleven.
‘Universeel’ is een goedkope aanname,
een niet geverifieerde uitspraak,
een onterechte toe-eigening.
Niets is universeel.

72

Bv. Thomas Nagel, Het laatste woord - Een kleine filosofie van de rede,
Bijleveld 2015 (The Last Word,1997) De titel is veelzeggend. Hij heeft het
laatste woord.
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Pad - Leegte

Of jouw pad nu
naar boven of naar beneden loopt,
naar links of naar rechts,
hangt af van je volgende stap
niet meer van je vorige stappen.
Waar je nu staat, is een gevolg van
al je vorige stappen,
al je keuzes in het verleden,
je bewuste en vooral je onbewuste keuzes.
Je volgende stap kan enkel vertrekken
van waar je nu staat
niet vanaf het punt waar je zou willen dat je zou staan.
Wees je bewust bij je volgende stap
in welke mate jij je
laat duwen door de weg achter jou
of laat trekken door een punt in de toekomst.
Wat doet jouw bewegen?
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Je hoeft niet alles te weten
van de weg die voor je ligt
om vastberaden je volgende stap te zetten.
Je hoeft niet alles te weten
van het doel dat je nastreeft
om vandaag reeds in die richting te stappen.
Wetenschap ontwikkelde via kleine stappen
zonder dat de wetenschappers
het volledige plaatje kennen.
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De zekerheid verlangen
dat je het vooropgestelde doel zult bereiken
houd je tegen om vandaag
een belangrijke stap te zetten.
Déze zekerheid kan je krijgen:
je zult niet het doel bereiken dat je nu voor ogen staat,
je zult het doel bereiken dat gaandeweg meer helder wordt.
Het is nodig om een zeer concreet doel te stellen,
beweert een Gidsend leider.
Het is creatief-efficiënt om een duidelijke richting te kiezen
en daarbij verschillende mogelijke doelen te visualiseren,
stelt een Pad-vindend leider.73

73

Lees meer in het boek: Pad-vindend leiderschap - Samen de juiste weg vinden
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Iedere stap die je zet
wijzigt de condities
voor al je volgende stappen.
Zo creëer je je eigen
mogelijkheden
grenzen
opportuniteiten
valkuilen
uitdagingen
muren, …
Met iedere stap creëer je je eigen weg.
Iedere stap is een knooppunt
in jouw levensnetwerk van paden.
De meeste paden zijn wel heel heel heel heel ...
erg lang.
En dat is heel gewoon.
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Je voeten bepalen je toekomst.
Je voeten bepalen je pad.
Heb oog voor waar je voeten staan (letterlijk en figuurlijk),
en waar je ze nu neerzet.
Iedere stap vooruit is tegelijk
afscheid nemen van de plek waar je stond
en beslissen wat je meeneemt en verder draagt
en wat je loslaat, en niet meer meeneemt.
Iedere volgende stap is tegelijk de beslissing
welke stap je niet zet,
welke richting je niet uitgaat.
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Iedere zogezegde 'afwijking' van je pad
is gewoon deel van ‘het pad’.
Er bestaan geen afwijkingen
en er bestaat geen ideaal Pad
naast het pad dat je nu loopt.
Er bestaat enkel 'dit pad’,
jouw pad, nu.
Iedere zogezegde 'afwijking'
is deel van jouw pad.
Wat je 'afwijking' noemt is gewoon jouw pad!
Jouw pad is daar waar je voeten staan,
nu, even.
Er bestaat geen ander pad.
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Hét Pad bestaat niet.
Het beeld dat vertelt ‘over’ je pad
wordt opnieuw gecreëerd
telkens je in jezelf of met anderen
communiceert ‘over’ je pad.
Wanneer je praat of schrijft over je pad
creëer je op dat moment het beeld van het pad
dat je hebt afgelegd en dat voorbij is.
Het beeld van je pad is je pad niet!
Het is een verhaal.
Het verhaal is niet wat er gebeurt.
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Soms kom je iets belangrijks tegen
op een weg die je wou vermijden,
net omdat je die weg wou vermijden.
Wat je wilt vermijden is vaak
het punt dat je nodig hebt,
net datgene dat kan zorgen voor
een noodzakelijke verandering van je pad.
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Ik gebruik de lemniscaat als een symbool
dat staat voor:
zonder begin en zonder einde,
zonder richting of doel,
zonder middelpunt (!),
zonder grootte of afmetingen,
zonder tijd, oneindig,
een eeuwige beweging.

Op deze manier sluit ik mij aan bij
het denken en de beleving van
de Weg van het Midden (Madhyamika boeddhisme),
de Tao en de Zen.
Dan zie je de fenomenen als
inter-relationeel, interactief en interafhankelijk,
zich voortdurend vormend en samenstellend,
onophoudelijk verschijnend, creërend en transformerend.
Ik gebruik de lemniscaat vanuit het lemniscatisch
grondpatroon en dus
niet als een tekening die tegengestelde elementen verbindt,
niet als twee polen die op gelijke afstand van elkaar staan
met daartussen een weg die kruist in het midden,
niet als een golvende lijn die een bepaalde richting
aangeeft,
niet als een parcours dat je zou moeten volgen,
niet als een cyclische beweging,
niet als een beweging die je kunt dansen of lopen.
Wanneer je de lemniscaat op een van deze manieren
gebruikt, hanteer je het lijnig grondpatroon.
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Het middelpunt van de lemniscaat is een illusie.
Net zoals de sterrenbeelden illusies zijn.
Omdat je de ruimte vanuit de aarde ziet
als een statisch, tweedimensionaal beeld, in een plat vlak.
Terwijl het in werkelijkheid gaat om een dynamische,
multidimensionale wereld.
Leer een meerdimensionaal beeld te gebruiken.
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Een balans is geen gepast beeld
voor het lemniscatisch denken.
Een balans is niet lemniscatisch maar lijnig!
De gewichten in de twee schalen bepalen
de beweging van de naald in het midden.
Ze bepalen niet elkaar.
Wat in de ene schaal ligt bepaalt niet
wat er in de andere ligt.
Men wil dat een balans uiteindelijk in evenwicht is,
d.w.z. stil staat,
met aan beide kanten hetzelfde gewicht.
Er kan maar een balans zijn wanneer het middelpunt
vast staat, niet beweegt.
De 'Weg van het midden' is geen balans,
het is een beweging zonder vast middelpunt,
het is in feite een Weg zonder Midden.
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De Weg van het Midden74 heeft geen middelpunt.
In het midden is er niets, dus ook geen 'middelpunt'.
Hoogstens zijn er middelpunten
en dus is er niet één middelpunt.
Wanneer er een 'middelpunt' zou bestaan,
zijn er punten buiten het middelpunt
die aangeven waar het middelpunt zou zijn.
Wanneer er een 'middelpunt' zou bestaan,
leven er ook ‘extremen’.
'Middelpunt' en 'extremen' zijn onze creaties.
Wanneer we een 'midden' creëren,
brengen we tegelijk het 'niet-midden' tot leven.
Nāgārjuna's Weg van het Midden75 houdt er mee op
extremen èn middelpunten te creëren.
In het midden is er niets.
‘Midden’ is een leeg begrip.
In feite gaat het om een Weg zonder Midden.
Uiteindelijk vallen ‘Weg’ en ‘Midden’ helemaal weg.
Wie dat niet heeft begrepen zit gevangen
in een Westers of een Tibetaans perspectief op zijn teksten.
Deze beide visies vertrekken vanuit het lijnig
grondpatroon.
Nāgārjuna daarentegen be-leefde ‘leven’
vanuit het lemniscatisch grondpatroon.76

De Weg van het Midden (Madhyamika) is een school binnen de brede waaier
aan scholen van het boeddhisme. De start wordt gelegd bij Nāgārjuna.
75 Nāgārjuna was een Indisch losoof, boeddhist, die leefde in de tweede eeuw in
Andhra Pradesh, India (dit is een sterk onderbouwde veronderstelling).
Joseph Walser, Nāgārjuna in context, Columbia UP 2005
76 Lees meer in Drie grondpatronen om je leven te be-leven
74
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Uiteraard gebruiken we het woord ‘midden’
in het dagelijks taalgebruik
om aan te geven dat de plek omgeven is
met andere elementen.
Het ‘midden’ is enkel zinvol
wanneer er een context is
en je kunt wijzen op posities
links en rechts, voor en achter, boven en onder.
Het is zinvol te spreken van het ‘midden’ van een gesprek.
Op dat ogenblik heb je een open ruimte gecreëerd
tussen jou en je gesprekspartners.
Het is zinvol te spreken van het ‘midden’
die je beleeft als je individuele plek in de wereld,
je ‘ik’, die je hebt begrensd met je ik-wand.77
Het is zinvol te stellen dat je
‘in het midden wilt blijven staan’
wanneer je innerlijk rust vindt midden
de werveling van gevoelens, emoties en gedachten.
Al deze ‘middens’ zijn echter steeds
interafhankelijk verbonden met datgene wat
als niet-midden wordt beschouwd.

77

Lees meer in: Hoe beleef jij je ‘ik-wand’, je ‘ik’, je ‘identiteit’ en je ‘zelf’?
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Wanneer voor jou iets begint,
heb je een begin vastgesteld.
Wanneer voor jou iets eindigt,
heb je een einde vastgelegd.
Er bestaat geen begin, geen verloop en geen einde
los van een mens die iets
een begin, een verloop en een einde
vaststelt en zo benoemt.
Samen kunnen we 'ons' begin en 'ons' einde vaststellen.
Machtige heersers maken daarom
een nieuw begin - het jaar 1 en willen zo laten zien dat ze heerser zijn.
(ze starten bij de eerste dag van hun eerste jaar)
Het begin van de Westerse jaartelling
(CE: Common Era of gangbare jaartelling)
is even arbitrair als de start van de jaartelling van de
chinezen, joden, moslims, Azteken, enz.
Er is geen geschiedenis.
Er zijn geschiedenissen.
Ieder kiest de geschiedenis die haar of hem past.
Vooral 'machthebbers' zijn daar handig in.
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Zolang je blijft denken in tegenstellingen
creëer je 'vrienden' en 'vijanden'.
Vijanden zijn even belangrijk als vrienden.
Je bent vaak nog sterker verbonden
met je vijanden dan met je vrienden.
Je hebt ze nodig om de grenzen van je identiteit
te kunnen bepalen.
Je bepaalt je ‘zelf’ of je ‘ik' of je ‘identiteit’,
aan de hand van verschillende 'anderen',
ondermeer je familie, vrienden en vijanden.
Vrienden en vijanden,
vanuit interafhankelijkheid gaat het om
hetzelfde relationele patroon.
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Wil je geen 'oorlog' meer?
Stop dan met ijveren voor 'vrede'!
Alle voorvechters voor de vrede
houden mee het idee ‘oorlog’ in stand.
Een pijnlijke vaststelling.
Het idee 'vrede' heeft het idee 'oorlog' nodig.
De definitieve oplossing is niet 'vrede'
maar ... noch vrede noch oorlog.
De voorwaarden voor zo'n toestand zijn anders dan
de voorwaarden voor een toestand van 'vrede'.
Dan leef je in een wereld van verschillen
die je zonder meer aanvaardt en
waar je praktische afspraken rond maakt
zonder de ander te willen overtuigen van jouw ‘gelijk’.
Dan is er geen ‘unieke waarheid’ meer.
Dan laat je ieder zijn ‘waarheid’.
Het gaat niet om gelijk hebben
maar om zo samenleven dat je
geen energie verliest aan zinloze acties,
creatief kunt leven en
voor iedereen kunt zorgen.
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IJveraars voor de 'vrede'
ijveren nog steeds 'tegen' iets
ook al zeggen ze dat ze enkel 'voor' iets zijn (nml. vrede).
Zolang we 'voor' iets zijn
zijn we tegelijk 'tegen' iets anders
(meestal het tegenovergestelde).
Zo’n 'vrede' brengt geen fundamentele verandering.
Wanneer houden 'vrede' en 'oorlog'
op deze manier eindelijk eens op?
Wanneer houden we op 'voor' iets te zijn
(en dus ‘tegen’ datgene wat datgene waar we ‘voor’ zijn
belemmert)?
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In de geschiedenis is een periode van 'vrede'
steeds gekneld tussen twee periodes van 'oorlog'.
Iedere 'oorlog' situeert zich
tussen twee periodes van 'vrede'.
Indien je zo'n 'vrede' wenst
moet je ook aanvaarden
dat er tegelijk twee periodes van 'oorlog' zijn.
(Zelfs al is er geen rechtlijnig causaal verband
tussen de verschillende periodes.)
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Zowel voor vele macht-hebbers als voor
macht-zoekers en macht-verlangers
is een conflict dé oplossing.
Oorlog is een ‘goede’ zaak voor hen.
Alleszins beter dan geen oorlog.
Oorlog is goed voor de economie,
voor wetenschappelijk onderzoek,
voor ... zoveel.
Wie ijvert voor vrede vergeet
dat voor veel machthebbers (politici en zakenlui)
een oorlog een oplossing is
en niet een probleem,
en dus niet iets dat moet worden opgelost!
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Oorlog met jezelf:
leg jezelf geen enkele grens op,
Oorlog met anderen:
leg jezelf als groep geen enkele grens op.
Oorlog met de natuur:
leg jezelf als mensheid geen enkele grens op.
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De mens vandaag wil niet gewoon samen ontwikkelen.
Hij wil 'bezitten'.
Hij wil 'meer en meer hebben'.
Hij wil 'een reden van bestaan'.
Hij wil 'een persoonlijke zin van het bestaan'.
Hij wil 'steeds verder'.
Hij wil 'kunnen oordelen'.
Hij wil 'onderscheid maken'.
Hij wil 'scheiden' wat hij kan 'onderscheiden'.
Hij wil 'belangrijk zijn'.
Hij wil 'het middelpunt zijn'.
Hij wil 'over alles een vraag stellen'.
Hij wil 'op iedere vraag een antwoord’.
'Oorlog' is het gewone gevolg van
op déze wijze 'mens' te zijn.
Misschien hoort oorlog voeren wel tot
de zo-heid van de mens. Wie weet.
Het behoort alleszins tot de zo-heid van de ‘oude mens’.
Het is wachten tot de volgende sprong in de evolutie,
naar de ‘nieuwe mens’.
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De mens kan en wil zichzelf niet beperken.
Het onverantwoordelijk gebruik
van primaire grondstoffen
is daar een voorbeeld van.
Een ander voorbeeld is
het zich ziek eten,
massa's overschotten produceren en wegwerpen
en tegelijk weten dat anderen verhongeren.
De mens wil de ruimte in, zo ver mogelijk,
al is het voor zijn plezier,
ook al verloedert hij daarmee de ruimte
zoals hij op aarde de natuurlijke omgeving verloedert.
De mens heeft externe druk nodig om zich te beperken.
Hij moet grenzen opgelegd krijgen, bij wet,
wil hij zich aan bepaalde beperkingen kunnen houden.
Wie durft te beweren dat de mens
een 'redelijk wezen' is?
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Bestaan er daden die uitsluitend
'goede' of 'positieve' consequenties hebben?
Het is onmogelijk om alle gevolgen en consequenties
van een daad te kennen, laat staan ze te overzien.
Consequenties strekken zich ver uit in tijd en ruimte.
(Tot waar en hoe lang reiken de gevolgen van de vrijpartij
tussen de vader en de moeder van Napoleon Bonaparte?)
De begrippen 'goed' en 'positief' zijn een beoordeling,
dus een menselijke inschatting,
en de criteria ervan zijn steeds cultureel bepaald
ook bv. de criteria van de Boeddha
(positief was voor hem wat leidt tot bevrijding en
verlichting).
Je kunt geen 'goede' consequenties hebben
zonder 'slechte' en omgekeerd.
Alleen het ene zien en niet het andere
getuigt van het hanteren van een eenzijdige bril
om naar de dingen te kijken.
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Geen 'vergeten' zonder 'aandacht'.
'Vergeten' vraagt minstens evenveel
inspanning en training
als 'aandacht hebben'.
Kunnen 'vergeten' is
net zo belangrijk (voor het leren)
als kunnen 'onthouden'.
Aandachtzaamheid (mindfulness)
kan niet zonder
vergeetzaamheid (forgetfulness).
Wil je vergeten,
dan mag je niet vergeten te vergeten.
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Alles is leeg en wordt voortdurend 'gevuld'.
Alle begrippen zijn leeg
en worden voortdurend gevuld.
Niets bestaat enkel uit zichzelf of op zichzelf.
Dit is de ultieme dynamiek.
Of het ook de ultieme ‘werkelijkheid’ is,
en op deze manier een ‘ultieme waarheid’78,
is een gevolgtrekking, een conventie!
Het begrip 'ultieme werkelijkheid' is leeg.
De uitspraak
"Alles is leeg en wordt voortdurend gevuld.
Niets bestaat enkel uit zichzelf of op zichzelf."
is leeg.
De ultieme werkelijkheid
is deel van de conventionele werkelijkheid
anders kan je er niet over communiceren.
De 'ultieme werkelijkheid' is niet een werkelijkheid
waarover je rechtstreeks kunt communiceren
(niet in een van de vele talen
ook niet in het zwijgen en de stilte).

78

Nāgārjuna maakt een onderscheid tussen de ‘conventionele werkelijkheid’ en
de ‘conventionele waarheid’ enerzijds en de ‘Ultieme werkelijkheid’ en de
‘Ultieme waarheid’ anderzijds. Spijtig genoeg wordt Nāgārjuna meestal fout
begrepen (zowel door boeddhisten als door Westerse losofen). Deze begrippen worden via onze lijnig gevormde denkwijze omgezet in ‘iets’, een ‘object’,
een ‘aanwijsbaar iets’.
361
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Het woord ‘leegte’ betekent bij Nāgārjuna
dat er niets bestaat dat enige zelf-standigheid heeft,
dat voor eeuwig zou bestaan en een blijvend element bezit.
Alles, maar dan ook alles ontstaat interactief,
inter-relationee en, interafhankelijk,
zelfs het ‘kleinste, ondeelbare deeltje’.
Alle begrippen en concepten die een mens hanteert
zijn menselijke begrippen en concepten,
door de mens gevormd.
Alle begrippen en concepten die een mens creëert
en hanteert zijn conventioneel, afgesproken
en hebben geen rechtstreeks bindende relatie
met datgene wat ze uitdrukken of naar verwijzen.
Geen enkel begrip of concept bezit enig zelfstandig,
voor altijd bestaand en blijvend element
dat ‘leeft’ buiten de door mensen gecreëerde
‘menselijke werkelijkheid’.
Het concept en het woord ‘leegte’ zijn,
net zoals alle begrippen en woorden,
mensenlijk, conventioneel en ‘leeg’.
Het begrip ‘leeg’ is even ‘leeg’ als ieder ander begrip.
Hetzelfde geldt voor de begrippen ‘nirvana’, ‘lijden’,
’verlossing’, ‘bevrijding’, ‘werkelijkheid’, ‘geluk’,
‘karma’, enz.
Het zijn allemaal menselijke creaties,
conventioneel en ‘leeg’.
Ze betekenen enkel datgene wat je er in stopt.
Er bestaat geen enkele universeel
boven de mens verheven autoriteit
die bepaalt hoe begrippen moeten worden ingevuld.
Pad - Leegte
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‘Verlossing’ bestaat er in dat je inziet dat
alles ‘leeg’ is (= het inzicht in de ‘Ultieme Waarheid’).
Dan zie je in dat je je aan niets kunt vastklampen
dat enige ‘eeuwige vastheid’ heeft.
‘Verlossing’ bestaat er in dat je inziet dat je
je niet kunt vastklampen aan het begrip ‘Ultieme Waarheid’
(of om het even welk ander begrip).
‘Verlossing’ bestaat er in dat je inziet dat je
de ‘Ultieme Waarheid’ enkel kunt beleven via
‘actieve meditatie’
‘niet doen’ (wu wei)
‘zitten en vergeten’
‘het vasten van het hart’ (Zhuang Zi).
Je vastklampen aan het begrip
‘bevrijding’ of ‘verlossing’ of ‘verlichting’
is een uiterste vorm van vastklampen.
Het ‘Grote Vastklampen’ is trachten
de ‘Ultieme Waarheid’ te beredeneren
en louter rationeel-intellectueel te willen vatten,
het te willen begrijpen.
Je kán het niet. Laat het los.
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Het 'onuitsprekelijke' bestaat alleen
in de onbeholpenheid van de mens om te 'spreken'.
Niet als iets dat buiten de mens zou bestaan
en waarover hij niet kán 'spreken'.
Het begrip 'onuitsprekelijk' gebruiken,
is een verhullende manier van communiceren.
Het verbergt dat we de grens van het 'spreken'
moeilijk kunnen aanvaarden.
We willen nog steeds op de een of andere manier
over ‘niets’, ‘stilte’ of 'leegte' kunnen spreken.
In plaats van over 'het onuitsprekelijke' te spreken
doe je er beter aan met er over te zwijgen.
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'Begriploos' is een onmogelijkheid voor de mens.
Men kan nooit communiceren over
'begriploos' of over 'zonder begrippen’
zonder het begrip 'begrip'.
‘Woordenloos’ is een woord.
'Zonder woorden' zijn woorden.
Men kan niet communiceren over
'woordenloos' of 'zonder woorden'
zonder woorden.
Wanneer je 'leegte' beleeft
als een begrip en een woord
heb je daarmee tegelijk reeds gevuld!
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Vanuit het lijnig grondpatroon79
is ‘leegte’ iets, een kenmerk,
zelfs een meetbaar element.
Iets ‘is er’ of ‘is er niet’.
Leegte is dan
een tekort aan iets, een gemis,
iets dat weggelaten werd,
iets dat nog niet werd ingevuld.
Op deze manier kan je leegte aanvoelen,
je kunt je ‘leeg’ voelen.
Je hebt dan geen energie meer.
Leegte is dan: zonder energie.
Een leeg blad papier wil zeggen dat er niets
op geschreven, getekend of gedrukt staat.
Leegte is iets missen dat er best
zou mogen of moeten zijn
of op z’n minst zou kunnen zijn.

79

Meer in de tekst Drie grondpatronen om je leven te be-leven.
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Je hebt de neiging om leegte tot een object te maken,
‘de leegte’ of ‘een leegte’
en die te willen vullen.
Het lijkt alsof je bij ‘leegte’ en ‘stilte’
een vraag waarneemt of voelt,
een vraag die komt vanuit het gevoel van ‘leegte’,
die lege ruimte, de lege tijd, de geluidloze leegte,
het leeg blad papier.
Je hebt de neiging om bij leegte een vraag waar te nemen:
wil je deze leegte invullen a.u.b.?
Of zelfs een opdracht: vul deze leegte op.
Die vraag komt echter vanuit jouw behoefte
om op te vullen en in te vullen
vanuit jouw onrust indien dat niet gebeurt.
Je vult de ruimte op met 'dingen' die de kenmerken hebben
die je aan de leegte toekent.
Wat je als een lege ruimte ziet,
vul je op met een ruimtelijk voorwerp, niet met geluid.
Wat je ervaart als stilte (geluidloze leegte)
vul je op met geluid, niet met een kleur.
Een leeg blad papier vul je niet in met geluid.
Wat de mens ‘de leegte’ noemt is
een menselijke creatie,
mensen-maak-werk,
mensen-denk-werk,
mensen-voel-werk.
We maken van ‘de leegte’ een vorm, een object,
maar dat is niet ‘leegte’.
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De Weg van de Tao (Zhuang Zi) en
de Weg zonder Midden (Nāgārjuna)
ervaren ‘leegte’ overal, als leegte, punt.
Leegte is niet ‘iets’.
Leegte op zich bestaat niet.
Leegte is een dynamiek.
Leegte is geen leeg doosje of geen leeg heelal.
Leegte is geen omhulsel zonder iets ‘er in’.
Want ‘doosje’ is een leeg begrip, gevuld of niet.
Het ‘heelal’ is een leeg begrip, gevuld of niet.
Leegte zijn niet letters of tekens
waar we een betekenis aan geven,
want letters en tekens op zich zijn leeg.
Het begrip leegte is een leeg begrip.
Het woord leegte is een leeg woord.
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Wanneer ‘leegte’ een overtuiging wordt,
is het niet meer leeg.
Dan hebben we ‘leegte’ tot een object gemaakt.
Leegte is geen object en ook geen kenmerk,
alsof je het kunt ‘hebben’ of niet,
alsof je het kunt ‘hebben’ in verschillende variaties:
meer of minder leeg, groot of klein leeg, enz.
Alles is overal en altijd in dezelfde mate leeg,
want ‘leeg’ zegt enkele dat er iets niet ‘is’,
het verwijst naar iets dat niet ‘bestaat’.
Dit bestaat niet:
een ‘iets’ met een of andere vorm, eeuwigdurend,
van niets afhankelijk, niet zichtbaar, niet vatbaar;
een ‘iets’ dat niet iets anders nodig heeft
om te ‘verschijnen’ in ons denken,
in onze verbeelding,
en om er voor ons te zijn.
Dit alles ‘bestaat’ niet.80

80

Over de invulling van het begrip ‘bestaan’ lees je meer op p.24
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Nāgārjuna stelde terecht dat je
de waarnemer, de actie van het waarnemen,
het waarnemingsorgaan en het waargenomene
niet kunt scheiden.81
Zo kan je ook stellen dat de actie van het denken,
de denker, het denkend lichaam
en de concrete gedachten
niet zijn te scheiden.
De inhoud van het denken
kan niet worden gescheiden van
het proces van het denken en evenmin
van de relaties die de denker heeft met zichzelf en
met alles en iedereen binnen zijn context.

81

Fundamental Wisdom of the Middle Way (Mūlamadhyamakakārikā)
3. An Examination of the Sense Powers
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Wanneer ik samenval met mijn vraag,
wanneer ik mijn vraag ben,
is er geen vraagsteller meer naast de vraag,
niet ‘iemand’ die een vraag stelt.
Dan is het antwoord ook aanwezig.
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De Weg zonder Midden
Sinds 2001 leg ik me toe op de studie van de teksten van
Nāgārjuna en van Zhuang Zi. Ik noteerde daarnaast mijn
eigen gedachten in mijn leerboekjes. In 2007 maakte ik
daaruit een eerste selectie. Het werd een kleine publicatie die
ik deelde met familie en vrienden. De tekst heb ik
voortdurend aangevuld en gewijzigd. Toen ik begin 2021
mijn notities doornam viel het me op dat ik het idee ‘midden’
reeds lang had verlaten.
Indien er al een ‘Weg’ is dan heeft die geen ‘midden’.
Alles wat invloed heeft op de plek waar je nu staat of op de
stap die je dadelijk gaat zetten, is op dat ogenblik reeds deel
van die stap. Je creëert jouw ‘pad’ interafhankelijk met alle
elementen die je op dat ogenblik beïnvloeden. Er is enkel een
‘midden’ van jouw pad indien jij jezelf in het midden plaatst
van dat verhaal. Maar, ben jij wel de hoofdpersoon van het
verhaal?
Nāgārjuna was nog radicaler dan ik eerst dacht. Hij vertrok
bij wat de Boeddha ‘de Weg van het Midden’ noemde en hij
heeft die notie uitgebreid. Zijn hoofdwerk kreeg daarom de
titel The Root Stanzas of the Middle Way, Verzen van het
Midden, toch ging hij een stap verder: er is geen ‘midden’.
‘Wanneer iets begint is onbekend’, zegt de Grote Wijze,
‘De bestaanskringloop is zonder grenzen.
Er is geen begin en geen einde.’
Hoe kan er een midden zijn van iets dat niet een begin heeft
en ook geen einde? Je kunt ook niet praten over
opeenvolgingen van vroeger naar nu en van nu naar later.
Nāgārjuna, De Verzen van het Midden, Verzen 11,1-2
Uiteindelijk vallen ‘Weg’ en ‘Midden’ helemaal weg. Daarmee
sluit hij aan bij de gedachten in de taoïstische tekst Zhuangzi.
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Een zachte nevel
en een eerste zonnestraal,
een streep door mijn pad.

Het rechte pad, nu
vervormd door herfstbladeren.
Eindelijk wat zwier.
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Ariwara no Narihara (Japan, 825-880)
Dit is de vertaling van het gedicht dat hij schreef
bij het vernemen dat hij zou sterven:
Long ago I heard
That this is the road we must all
Travel in the end,
But I never thought it might
Be yesterday or today.
Lang geleden vernam ik
dat dit de weg is die we uiteindelijk
allemaal moeten afleggen,
maar ik dacht nooit dat het
gisteren kon zijn of vandaag.
Een andere vertaling, als zou het gaan
om iedere belangrijke stap in het leven,
maakte het gedicht erg populair82:
I have always known
That at last I would
Take this road, but yesterday
I did not know that it would be today
Ik heb altijd geweten
dat ik uiteindelijk deze weg zou inslaan.
Maar gisteren wist ik niet
dat het vandaag zou zijn.

82

Het stervensmoment werd er uit gehaald, een ingreep van iemand die bang is
voor de dood!
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