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HOE	JE	KIJKT	BEPAALT	WAT	JE	ZULT	ZIEN	
JAMES	LOW	23	APRIL	2020	

VERTALING	NAAR	HET	NEDERLANDS	DOOR	JANINE	HUIZING	

	

Er	zijn	alleen	maar	sinaasappels		

Je	moeder	stuurt	je,	7	jaar	oud,	naar	de	markt	om	sinaasappels	te	kopen,	alleen	sinaasappels,	en	
"koop	niets	anders!"	De	vrouwen	van	de	fruit-	en	groentestalletjes	willen	hun	producten	aan	jou	
verkopen.	"Kijk",	zeggen	ze,	"we	hebben	heerlijke	bananen	en	druiven,	oh,	wat	een	mooie	
druiven	en	deze	peren	zijn	geweldig."	
	"Oh	ja,	dat	ziet	er	heel	goed	uit.	Wat	zal	ik	meenemen?	"	Des	te	langer	je	kijkt,	hoe	meer	de	
woorden	van	je	moeder	slechts	een	echo	worden,	omdat	je	oorspronkelijke	intentie	verloren	
raakt	door	de	sterke	aantrekkingskracht	van	verschillende	mogelijkheden.		

We	hebben	dus	meer	nodig	dan	alleen	een	woord	als	'sinaasappel'	als	we	onze	focus	willen	
behouden	en	niet	afgeleid	en	verward	willen	raken	waardoor	we	iets	gaan	kiezen	wat	we	niet	
nodig	hebben.	We	dienen	kalm	en	evenwichtig	te	blijven	waardoor	we	minder	verleid	worden	
door	de	grote	aantrekkingskracht	van	objecten	en	dienen	we	de	aard	te	zien	van	de	
stimulerende	factoren	die	ons	gevoel	van	subjectieve	noodzaak	activeren.	We	kunnen	deze	
kalme	staat	bereiken	door	te	oefenen	om	een	ontspannen,	gelijkmatige	focus	te	houden	op	een	
eenvoudig	voorwerp	die	dient	om	onze	aandacht	te	richten.	Dit	is	de	beoefening	van	shamatha	of	
shiné,	kalm	verblijven	waarbij	er	geen	aandacht	wordt	geschonken	aan	de	afleidende	
aantrekkingskracht	van	voorbijgaande	stimuli.	Met	het	terugtrekken	van	onze	aandacht	
beginnen	de	stimuli	hun	aantrekkingskracht	te	verliezen.		

Zittend	met	de	ruggengraat	recht	en	onze	blik	naar	beneden	gericht	langs	de	neuslijn,	
concentreren	we	ons	op	het	gevoel	van	de	adem	die	onze	neusgaten	binnenkomt	en	verlaat.	Met	
de	kracht	van	onze	eigen	bewuste	intentie	om	deze	focus	vast	te	houden	ontnemen	we	
gedachten,	gevoelens,	andere	gewaarwordingen,	enzovoort,	hun	vermogen	om	ons	te	raken	

Wanneer	we	in	staat	zijn	om	onze	focus	enigszins	te	behouden,	kunnen	we	deze	focus	op	de	
kruin	van	ons	hoofd	richten	en	eenvoudig	registreren	wat	daar	lijkt	te	gebeuren.	Vervolgens	
laten	we	deze	aandacht	langzaam	en	voorzichtig	door	het	lichaam	gaan,	zodat	alles	wat	er	
gebeurt	zich	kan	opkomen	zonder	te	worden	bewerkt,	uitgewerkt	of	geconceptualiseerd.	Deze	
praktijk	staat	bekend	als	helder	inzicht,	vipassana	of	lhag-tong.	Door	herhalende	keren	op	en	
neer	door	je	lichaam	te	scannen	wordt	de	eigen	aard	van	de	werkelijkheid	onthuld.	Het	betreft	
een	eigen	aard	van	verschijnselen	die	onmiskenbaar	aanwezig	is,	maar	toch	ongrijpbaar	en	
onuitsprekelijk	is.	Proberen	het	te	beschrijven	is	het	vervormen,	zodat	wat	we	‘pakken’	iets	
anders	is	dan	wat	er	ervaren	is.		

Een	sensatie	op	zich	is	puur,	onbewerkt,	rauw.	Als	we	bijvoorbeeld	en	opkomende	sensatie	als	
'jeuk'	gaan	benoemen,	hebben	we	het	al	gepakt	en	gekookt,	waarbij	we	het	van	natuur(de	eigen	
aard	van	de	sensatie)	naar	cultuur	(ons	concept	van	sensatie)	hebben	verplaatst,	van	het	
onbekende	naar	het	bekende.	Door	natuur	als	natuur	te	laten,	wordt	de	drang	om	te	koken,	te	
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verbinden,	te	begrijpen,	in	het	bekende	te	brengen	losgelaten.	Je	verschuift	van	een	‘bezetter’	
naar	een	objectieve	toeschouwer,	en	daarmee	krijgt	de	werkelijkheid,	dat	wat	er	is,	de	ruimte	
om	zich	te	laten	zien.	We	beperken	daarmee	de	macht	en	de	alwetendheid	van	ons	conceptuele	
denken.	

Als	we	nu	op	de	markt	aankomen	zijn	we	kalm,	evenwichtig	en	opmerkzaam	voor	wat	we	zien.	
Op	zoek	naar	sinaasappels,	al	het	andere	fruit	is	niet	relevant,	we	zien	dat	fruit	wel	maar	het	is	
niet	wat	we	zoeken	met	onze	gerichte	aandacht.	Voor	ons	zijn	sinaasappels	het	enige	fruit	dat	er	
toe	doet	en	we	keren	tevreden	naar	huis,	vol	vertrouwen	dat	moeder	blij	zal	zijn.		

2.	Amrita	heelt	het	hart	
	
Geleidelijk	aan	werd	ik	me	ervan	bewust	dat	ik	zal	gaan	sterven.	Het	gaat	niet	alleen	om	de	dood	
van	dit	ouder	wordende	lichaam,	maar	een	meer	sinistere	dood,	de	dood	van	hoop	en	vreugde.	
Overal	waar	ik	kijk	is	verdriet,	verwarring	en	destructief	gedrag.	En	als	ik	naar	mezelf	kijk,	nou	
ja,	er	zijn	zoveel	jaren	verstreken	en	de	vijf	vergiften	geven	nog	steeds	hun	gifstoffen	af	aan	mijn	
hart.	Het	zwaarste	gif	is	de	mentale	onverschilligheid,	de	mist	van	veronderstellingen	die	over	
elk	moment	van	inzicht	kruipen	en	me	terugbrengen	naar	mijn	gebruikelijke	overtuigingen	en	
oordelen.	Inspanning	die	onjuist	wordt	toegepast	is	uitputtend	en	demoraliserend	en	met	een	
uitgeput	hart	kan	er	geen	diepte	of	licht	in	de	beoefening	gebracht	worden.	

Als	het	allemaal	op	mij	als	een	eenzame	dwaler	op	het	pad	aankomt,	kan	ik	het	net	zo	goed	
opgeven.	Elke	dag	de	toevlucht	reciteren	lijkt	mij	niet	te	gaan	redden	en	ik	val	terug	op	mezelf.	
De	bodhisattva's	hebben	geloftes	gedaan	om	ons	te	redden,	maar	waar	zijn	ze?	Mijn	hart	is	te	vol	
van	verdriet	en	zelfmedelijden	om	hen	enige	ruimte	te	geven.	Zij	zijn	te	vriendelijk	en	ik	ben	te	
onaardig,	verloren	en	aan	mezelf	overgelaten.		

Misschien	is	er	iemand	waar	ik	me	tot	kan	wenden,	iemand	die	niet	besmet	raakt	door	mijn	
verwarring	en	verlorenheid,	iemand	die	vrij	is	van	beperkingen,	iemand	in	samsara	maar	die	er	
toch	vrij	van	is.	Ik	ga	op	zoek	en	vind	verborgen	in	mijn	stapels	oude	dharmapapieren	het	
sleutelgebed	tot	Padmasambhava,	Guru	Rinpoche,	de	tweede	Boeddha,	de	steun	en	toeverlaat	
voor	wezens	in	donkere	tijden.		

Ik	ga	zitten	en	nodig	hem	uit	om	te	komen.	Hij	zal	komen.	Dat	is	zijn	belofte.	Ik	kijk	naar	zijn	
gezicht	en	ik	weet	dat	hij	zijn	belofte	zal	houden.	Zijn	belofte	en	toewijding	zijn	onveranderlijk,	
mijn	twijfelende	geest	is	het	probleem	is.	Hij	is	hier	en	nu	aanwezig,	aanwezig	in	de	
noordwestelijke	ruimte	van	het	land	Orgyen,	de	plaats	van	zuiverheid	in	het	centrum	van	mijn	
hart.	Zittend	in	het	midden	van	een	lotusbloem	is	hij	de	uitstraling	van	leegte,	het	licht	van	het	
Boeddha-potentieel	dat	aanwezig	is	in	alle	wezens.	Het	is	in	mij	aanwezig	zonder	dat	ik	daar	iets	
voor	hoef	te	doen,	hij	is	de	bron	van	zuivering	en	vervolmaking.	Beroemd	als	de	Lotus	Geborene,	
is	hij	de	non-dualiteit	van	verschijning	en	leegte	en	zijn	wij	de	stralen	van	zijn	licht.	We	kunnen	
rusten	in	zijn	altijd	open	aanwezigheid	en	ontdekken	dat	onze	beperkende	gedachten	en	
overtuigingen	een	speelse	beweging	zijn	(als	een	dans	van	dakini’s)	van	onze	geest	die	niet	
gescheiden	is	van	zijn	geest.	
We	willen	zijn	zoals	U,	altijd,	niet	slechts	voor	een	moment.	Door	U	te	vinden	als	mijn	ware	aard	
(natuur)	raak	ik	bevrijd	van	mijn	gehechtheid	aan	gewoonten,	concepten	en	impulsen	waarin	ik	
mij	klem	heb	gezet.		
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Ik	nodig	u	uit	om	te	komen	en	ons	te	zegenen	met	non-dualiteit,	maak	ons	wakker	uit	de	waan	
van	afgescheiden	te	zijn.	De	deur	is	open,	de	geest	is	open	als	de	hemel,	de	enige	beperking	komt	
van	mij.	Ik	zet	mezelf	klem	door	mijn	pogingen	om	een	illusie	in	stand	te	houden.	
Verminder	je	inspanningen,	ontspan	en	vertrouw	op	de	vrijheid	die	het	inzicht	in	het	niet	
gescheiden	zijn	je	zal	geven.	Het	lichaam,	de	spraak	en	de	geest	van	de	Boeddha	zijn	mijn	
lichaam,	spraak	en	geest.	De	onverwoestbare	Guru	is	ons	eigen	intrinsieke	bewustzijn	dat	vanaf	
het	allereerste	begin	aanwezig	is.	De	lotus-volmaking	is	te	verblijven	in	de	lotus	van	non-duale	
leegte	waaruit	de	Hung	van	de	vijf	oorspronkelijke	vormen	van	kennis	schijnt	als	straling	zonder	
enige	verduistering.	

	

ཚ"ག་བduན་གསོལ་འདེབས།	
Het	gebed	van	zeven	regels		

!ྃ༔																										ཨོ་$ན་&ལ་(ི་*བ་,ང་མཚམས༔	
hung,																	ur		gyan	yul		gyi		nub		jang		tsam	
bijja	zaadletter								In	het	noordwesten	van	het	land		Oddiyana	
van	Padmasambhava	

པ"ྨ་གེ་སར་)ོང་པོ་ལ༔	

pe	ma	ge	sar	dong	po	la	
in	het	hart	van	een	lotusbloem	

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་-བ་བ/ེས༔	

yam	tshan	chog	gi	ngo	drub	nye	
begaafd	met	de	meest	wonderbaarlijke	verworvenheden	

པ"ྨ་འ&ང་གནས་ཞེས་-་.གས༔	

pe	ma	jung	nae	zhe	su	drag	
wordt	u	geprezen	als	de	Lotusgeborene	

འཁོར་&་མཁའ་འ(ོ་མང་པོས་བ-ོར༔	

khor	du	khan	dro	mang	po	kor	
omgeven	door	een	schare	ḍākinīs	

!ེད་%ི་'ེས་)་བདག་བ,བ་%ི༔	

khye	kyi	je	su	dag	drub	kyi	
volgend	in	uw	voetspoor	
	
!ིན་%ིས་བ(བ་)ིར་གཤེགས་.་གསོལ༔	

jin	gyi	lab	chir	sheg	su	sol	
bid	ik	u:	kom	en	schenk	mij	uw	zegen		
	
!་#་པ%ྨ་སི)ི་*ྃ༔	

Gu	ru	Pe	Ma	Sid	Dhi	Hung	
Guru	Padmasambhava,		schenk	ons	de	vervolmaking	van	Boeddhaschap
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We	kunnen	veel	tijd	verspillen	aan	onze	ego	gerichte	inspanningen.	Tijd	die	we	ons	niet	kunnen	
veroorloven	te	verspillen.	De	Guru	vertrouwen,	Guru	Rinpoche	vertrouwen,	de	Guru	van	ons	
eigen	ongeboren	bewustzijn	vertrouwen	is	de	snelle	weg	om	het	resultaat	te	leven.	Guru	
Rinpoche	houdt	een	schedel	vast	die	gevuld	is	met	dutsi	Amrita.	Dit	elixir	dat	onze	onsterfelijke	
natuur	onthult,	is	het	sap	van	demonen.	Wanneer	de	vijf	mentale	vergiften:	onverschilligheid,	
afkeer,	begeerte,	jaloezie	en	trots	worden	uitgeperst	zal	de	vrijgekomen	energie	onze	fixatie	op	
dualiteit	bevrijden	en	gaan	stralen	als	de	vijf	oorspronkelijke	wijsheden:	oneindige	openheid,	
spiegelende	wijsheid,	onderscheidende	wijsheid,	alles	vervullende	wijsheid	en	de	gelijkheid	van	
alle	wezens.	Wanneer	we	herkennen	dat	wij	onafscheidelijk	zijn	van	Guru	Rinpoche	zullen	we	
gevoed	worden	door	een	nooit	afnemende	stroom	van	de	onsterfelijke	Amrita	die	wervelt	in	de	
schedelbeker	van	leegte.		

Het	hart	herstelt	zichzelf	als	we	ons	openen	voor	zijn	inherente	heelheid.	De	poging	om	jezelf	te	
genezen,	in	plaats	van	je	open	te	stellen	en	je	te	ontspannen,	is	een	wrede	manier	om	
afgezonderd	te	blijven	terwijl	je	al	deel	uitmaakt	van	het	geheel.		

	

  6

ཟབ་དོན་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས༔ ཡང་གསང་རིག་འཛིན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བླ་མ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་བྱེ་བྲག་དུ་སྒྲུབ་པ་
ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་སྦྲང་ཆར་བཞུགས༔

Sweet Rainfall of the Transformative Elixir of Wisdom

which is the special practice of the eight forms of Padmasambhava, in the Very Secret Awareness-
abiding Complete Guru section of  The Profound Meaning of the Indestructible Heart

      ཀ  སྱ  ནྱ  ཉྲ  སཱུ བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་འདུད༔ བདག་འདྲ་ཨུ་རྒྱན་ཐོད་འཕྲེང་ངས༔ རྒྱ་བལ་
ཀུན་གྱི་ས་རྣམས་འགྲིམས༔ པཎ་གྲུབ་དུ་མ་བརྟེན་ནས་ནི༔ གསང་སྔགས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མ་བསྐོར༔ དབང་
དང་གདམས་པ་མ་ལུས་རྫོགས༔    ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི༔    སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་རྩལ་རྫོགས་ནས༔ 
མ་ཆགས་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པ༔    མཚོ་ཆེན་པད་མའི་སྦུབས་སུ་འཁྲུངས༔    སུས་ཀྱང་འགྲན་དུ་མི་བཏུབ་སྤྲུལ༔ 
རྫུ་་འསྤྲུལ་བཀོད་པ་དུ་མ་བསྟན༔ དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་དུ་སྤྱོད་པ་མཛད༔ སྤྲུལ་པ་བརྒྱད་དུ་འགྱེད་པའི་ཚེ༔ གུ་རུ་མཚན་
བརྒྱད་ཞེས་སུ་གྲགས༔ དེ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས༔ སྦྱོར་བ་དབེན་པར་ཡོ་བྱད་བསགས༔ སྐྱབས་འགྲོ་
སེམས་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་སོང༔    མདུན་མཁར་གུ་རུ་གསལ་བཏབས་ལ༔    གསོལ་བ་གདབ་པ་འདི་ལ་འབད༔

Salutation to the Guru and the assembled dakinis!

From the land of Urgyen I am the skull-garlanded one who has visited all the holy places of India and 
Nepal and, having engaged with many scholars and adepts, immersed in many tantric mandalas. I 
have received all the necessary empowerments and instructions. All aspects of all the buddhas and 
bodhisattvas of every time and place are complete in me and I am without desire and untouched by any 
fault.  I was born on a lotus in the great ocean as the unequalled apparition.

I have shown many magical forms and have been active in the eight great charnel grounds. When I 
emanated my eight manifestations I became known as the guru with eight names.

There are three parts to this practice, the preparations, the main part and subsequent part. Firstly, as 
preparation, you should go to an isolated place and arrange all the items necessary for practice. Having 
completed taking refuge and developing an altruistic intention you should imagine Padmasambhava 
in the sky just before and above you and earnestly recite the following prayer.

བདུན་བསྐྱེད་ནི༔
རང་མདུན་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔
RANG   DUN           PAE  MA       NYI       DAI       TENG
me         in front of     lotus              sun        moon      upon
Before me, on a lotus, sun and moon, 

རིག་འཛིན་པད་འབྱུང་གསལ་བཏབས་ལ༔
RIG  DZIN  PAE  JUNG            SAL  TAB  LA
Vidyadhara  Padmasambhava     visualise 
I imagine Padmasambhava the Aware. 

Before me, on a lotus, sun and moon, I imagine Padmasambhava the Aware.

76



Pagina	5	van	7	

5	
www.simplybeing.co.uk	©	James	Low	

3.	Wij	zijn	er	al		

	
De	term	Dzogchen	betekent	‘perfect’,	inherent	compleet;	het	gaat	niet	om	een	product	van	een	
proces,	maar	gewoon	hoe	het	is,	hoe	wij	zijn.	Er	is	niets	om	naar	te	streven,	niets	dat	we	moeten	
doen	of	moeten	nalaten.	We	hoeven	ons	alleen	maar	te	ontspannen	en	ons	te	openen	om	te	
ontwaken	tot	onze	werkelijke	natuur.	Openen	en	ontwaken	zijn	geen	inspannende	activiteiten,	
het	is	wat	bloemen	en	vogels	elke	ochtend	gewoon	doen.	In	Dzogchen	wordt	dit	uiteengezet	als	
de	onafscheidelijkheid	van	grond,	pad	en	resultaat.	Hoewel	dit	voor	ons	die	in	samsara	
ronddwalen	lijkt	op	een	lineaire	voortgang,	is	het	grond-pad-resultaat	vanaf	het	begin	compleet.	
Onze	'vooruitgang'	houdt	in	om	te	ontwaken	uit	de	droom	of	illusie	van	het	afgescheiden	zijn.	Als	
we	ontwaken	zal	dat	niet	op	een	nieuwe	of	een	betere	plek	zijn,	maar	daar	we	altijd	al	aanwezig	
waren.	

Hoewel	de	grond(de	bron)	nooit	in	beweging	is	maakt	de	eerste	Boeddha	Samantabhadra,	die	
onafscheidelijk	van	de	grond	is,	een	directe	overdracht	naar	onze	open	geest	mogelijk.	
Bovendien	biedt	zijn	naakte	aanwezigheid,	in	vereniging	met	de	energie	van	Samantabhadri,	een	
voortdurende	stroom	van	overdrachtssymbolen	aan	en	maakt	daarmee	een	overdracht	zonder	
concepten	mogelijk.	Deze	transmissies	zijn	vaak	te	subtiel	voor	de	grote	dichtheid	van	onze	
mentale	interpretatie	en	daarom	verlichtte	Garab	Dorje,	als	een	lichtstraal	uit	Samantabhadra's	
hart,	het	pad	voor	ons	die	het	moeten	horen	omdat	wij	dwalen	en	het	niet	kunnen	zien.	Omgeven	
door	stralende	regenboogkleuren	aan	de	hemel	bood	Garab	Dorje	de	samenvatting	aan	van	zijn	
Dzogchen	teaching:	de	drie	uitspraken	die	de	essentie	raken.	

De	eerste	uitspraak	betreft	de	introductie	in	je	ware	natuur	(direct	ontwaken	tot	hoe	het	
werkelijk	is).	In	de	beoefening	met	een	leraar	gebeurt	dit	door	stilte,	door	symbolen	en	door	
woorden.	Wanneer	we	alleen	beoefenen,	is	de	eenvoudigste	en	beste	manier	om	dit	te	
ondersteunen	de	beoefening	van	Guru	Yoga.	Nog	voor	het	allereerste	begin	is	er	geen	enkel	
verschil	geweest	tussen	jouw	geest	en	de	geest	van	de	Guru,	Samantabhadra.		
Ga	gemakkelijk	zitten	en	stel	je	vervolgens	open	voor	(	visualiseer)	een	witte	letter	A	in	de	
ruimte	voor	je	(op	circa	een	armlengte	afstand).	De	letter	A	staat	voor	leegte.	Het	is	de	eerste	
zachte	adem	van	leegte,	het	punt	waarop	niets	en	iets	dat	hun	niet-dualiteit	onthult.	Eromheen	
zijn	er	stralen	van	wit,	rood,	blauw,	geel	en	groen	licht,	dit	is	de	energie	van	alle	vormen	van	
beperking	en	bevrijding.	De	onafscheidelijkheid	van	A	en	de	vijf	stralen	gevende	non-dualiteit	
aan	van	de	grond	en	zijn	moeiteloze	weerspiegelingen.	Indien	door	verwarring	(onwetendheid)	
de	voorkeur	naar	iets	uitgaat	worden	de	vijf	lichten	afgestompt	tot	verdichte	vormen	van	
samsara.		

Open	je	voor	de	verschijning	van	A	en	de	stralen	van	het	licht	en	laat	vervolgens	het	geluid	van	
de	letter	A	opkomen	vanuit	de	ruimte	die	in	je	is	ontstaan,	langzaam,	helder,	ongrijpbaar	en	
verdwijnend.	
Laat	het	geluid	vervolgens	drie	keer	opkomen	en	verdwijnen,	bij	de	derde	keer	laat	je	het	geluid	
oplossen	tezamen	met	de	witte	letter	A	en	de	vijf	lichtstralen.	Rust	eenvoudig	in	de	ontstane	
openheid	die	vrij	is	van	gehechtheid	en	oordeel.	Wat	er	ook	in	je	opkomt,	komt;	wat	er	ook	gaat,	
gaat.	Er	is	niets	te	doen,	het	ego	(zelfbewustzijn	)is	opgelost,	alles	wat	zich	manifesteert	gaat	
voorbij	en	is	leeg,	er	is	niets	om	vast	te	houden.	
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Als	er	gedachten,	gevoelens,	herinneringen,	gewaarwordingen	opkomen,	laat	ze	dan	komen	en	
gaan.	Ze	zijn	niet	jij,	je	zult	er	niets	van	winnen	en	je	zult	niets	door	verliezen.	Je	bent	aanwezig,	
bewust	en	open:	vrij	van	persoonlijke	inhoud	en	vrij	van	behoefte	aan	acceptatie	of	afwijzing.	
Dit	is	je	geest	zelf.	
De	geest	is	open	en	spiegelend;	net	als	een	spiegel	beweegt	de	geest	niet	maar	laat	voortdurend	
de	reflecties	zien.	De	non-dualiteit	van	deze	twee	aspecten	betreft	de	onscheidbaarheid	van	
oorspronkelijke	zuiverheid	en	het	moeiteloos	verschijnen	of	het	onmiddellijk	aanwezig	zijn.	Er	
manifesteert	zich	gelijktijdig	het	object	en	het	subject,	de	leegte	van	verschijnselen	
(verschijnselen,	dharmata)	en	de	leegte	van	mentale	gebeurtenissen	(geestesgesteldheid,	
chittata).	Vrij	van	oordelen	ontstaan	en	gaan	beide	vrijuit,	terwijl	ze	op	magische	wijze	de	
spiegel	van	de	geest	polijsten	terwijl	ze	voorbijgaan.	
	
Zolang	dit	niet	duidelijk	is,	dien	je	telkens	weer	terug	te	gaan	om	korte	periodes	van	tien	tot	
vijftien	minuten	op	je	gemak	te	gaan	zitten	en	vijf	vragen	in	je	laten	opkomen	die	dienen	om	je	
knopen	los	te	maken	waardoor	de	lijm	van	je	conceptuele	constructies	kunnen	oplossen.	
Deze	vragen	zijn:	ten	eerste,	heeft	de	geest	kleur	of	vorm?	Ten	tweede	heeft	het	een	formaat,	is	
het	groot	of	klein?	Ten	derde,	komt	het	ergens	vandaan?	Ten	vierde,	blijft	het	ergens?	Ten	vijfde:	
gaat	het	ergens	heen?		
Als	je	denkt	een	antwoord	te	hebben	blijf	dan	bij	deze	conclusie,	als	het	een	concept	is	dan	zal	
deze	conclusie	verdwijnen.	De	geest	is	ongeboren,	fris,	naakt	en	gaat	aan	alle	gedachten	voorbij.	

Garab	Dorje's	tweede	punt	betreft	de	beslissende	helderheid	op	deze	singulariteit	(geen	enkele	
twijfel	dat	dit	is	hoe	het	is).	Deze	helderheid	is	geen	product	van	inspanning.	Het	inherente	licht	
van	de	geest	toont	de	heldere	geest	zonder	iets	te	laten	zien.	De	geest	is	geen	object	voor	de	
geest.	Je	kunt	het	niet	als	‘een	ding	‘zien.	Echter	als	je	erbij	aanwezig	kunt	zijn,	zoals	het,	is	alles	
inherent	helder.	Gewoon	dit,	zoals	het	is,	enkel	dit,	daarmee	voorbijgaand	aan	de	eindeloze	
aanpassingen	van	relatieve	visies.		

Voor	mediterenden	op	het	pad	betekent	dit	dat	men	voorzichtig	moet	zijn,	want	er	kan	
gemakkelijk	zelfbedrog	ontstaan.	Directe	openheid	is	heel	kostbaar	en	het	is	onverwoestbaar,	als	
een	vajra.	Door	open	te	zijn	kan	er	van	alles	opkomen,	dit	omvat	ook	de	concepten	met	een	hoge	
dichtheid	en	met	een	grote	aantrekkingskracht	voor	je	omdat	je	er	energie	van	identificatie	in	
hebt	geïnvesteerd	en	je	eraan	bent	gaan	hechten.	Dergelijke	concepten	kunnen	erg	belangrijk	
lijken	en	om	je	goedkeuring	of	afwijzing	vragen.	Echter	het	zijn	slechts	tijdelijke	verschijningen	
die	voorbij	zullen	gaan.	Ontspan	je	in	de	openheid;	twijfel	niet.	Als	concepten	betekenis	lijken	te	
hebben	zie	het	dan	als	het	goud	van	de	dwaas	en	laat	je	niet	misleiden.		

Het	derde	punt	van	Garab	Dorje	betreft	een	vast	vertrouwen	houden	in	bevrijding	(op	je	gemak	
zijn	in	de	vrijheid	die	altijd	aanwezig	is).	Als	je	geen	inherente	behoefte	meer	hebt	aan	subject-
object	verschijnselen,	als	je	vrij	bent	van	de	illusie	dat	je	alleen	maar	een	menselijk	wezen	bent,	
kan	alles	onbelemmerd	opkomen	en	vanzelf	weer	verdwijnen.	De	bevrijding	van	het	'object'	is	
het	bevrijden	van	het	bewustzijn	van	het	laatste	laagje	groene	oxidatie.	Helder	en	verlichtend	
bewustzijn	onthult	het	geheel,	dit	nu.	Wat	er	nu	ook	mag	verschijnen,	het	kan	niets	toevoegen	of	
afnemen	van	de	spiegelende	geest.	Deze	altijd	vrije,	inherent	bevrijde	spiegel(geest)	is	aanwezig	
in	de	zelfbevrijding	van	alle	reflecties	die	erin	opkomen.	Het	vertrouwen	dat	ontstaat	is	niet	het	
zelfvertrouwen	van	het	ego,	het	betreft	geen	persoonlijk	kwaliteit	van	mij.	Het	gaat	om	het	
vertrouwen,	de	vastberadenheid,	de	gelijkmatigheid	van	het	vrij	zijn	van	de	illusie	van	dualiteit	
van	zelf	en	de	ander.	
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Dit	aspect	van	het	pad	is	levend	en	aanwezig	als	de	onafscheidelijke	triade	van	bewustzijn:	
openheid,	helderheid	en	allesdoordringende	directheid.	Elk	specifieke	moment	bevindt	zich	
altijd	in	het	heldere	veld	van	het	niet-duale	verschijnen	en	is	niet	te	scheiden	van	de	ongrijpbare	
grond.	

	Het	resultaat	is	de	verwerkelijking	van	het	potentieel	van	het	voortdurend	aanwezig	zijn	van	de	
drie	geaardheden	van	Boeddha:	dharmakaya,	sambhogakaya,	nirmanakaya.	Dharmakaya	betreft	
de	onafscheidelijkheid	van	ruimte	van	alle	verschijnselen	(dharmadatu)	en	bewustzijn	(vidya,	
rigpa).	Hoewel	je	het	niet	kunt	zien	is	het	nooit	verborgen.	Het	ontvouwt	zich	als	sambhogakaya,	
de	stralende	vorm	van	de	aanwezigheid	van	de	Boeddha,	die	zijn	toegankelijkheid	aangeeft	in	
iedere	verschijning.	Het	is	een	uitnodiging	tot	vreugde.	Dit	licht	van	de	sambhogakaya	
manifesteert	zich	als	specifieke	verschijningsvormen	van	de	Boeddha	en	kan	iedere	gewenste	
vorm	aannemen.	Dit	is	de	nirmanakaya	die	we	tegenkomen	in	de	aanwezigheid	van	de	Guru	die,	
hoe	hij	of	zij	zich	ook	laat	zien,	geen	menselijk	wezen	is	die	in	samsara	ronddwaalt.		

Mocht	dit	nu	voor	jou	ver	weg	lijken	dan	is	het	niet	nodig	om	je	daar	zorgen	over	maken	of	
onzeker	over	te	zijn.	Twijfel	ontstaat	en	gaat	voorbij,	het	heeft	geen	inherente	geldigheid.	Je	
eigen	overtuiging	geeft	een	krachtige	invulling	aan	dergelijke	gedachten	en	gevoelens.		
Ontspan	deze	identificatie	met	overtuigingen	die	in	je	opkomen,	want	ze	zullen	je	op	een	
dwaalspoor	brengen.	Ontspan,	laat	los,	open,	zie.	Dit	is	genoeg.	Dit	is	alles.	

	James	Low	23	april	2020	

Vertaling	naar	het	Nederlands	door	Janine	Huizing	

	


