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Woord van welkom

Op de achtergrond van mijn gedachten klinkt al tientallen 
jaren een gebed: Moge ik vertrouwen op mijn goedheid, moge 
ik de goedheid in anderen zien. Deze wens is het gevolg van 
een diep lijden dat ik heb meegemaakt toen ik jong was. In 
deze donkere periode van mijn leven was ik onzeker en som
ber, en voelde ik mij niet verbonden met de wereld om mij 
heen. Ik oordeelde voortdurend over mezelf dat ik niet goed 
genoeg was en ik twijfelde aan mijn waarde als mens. Dat 
werkte natuurlijk in de hand dat ik mij niet verbonden voel
de met andere mensen en met de wereld, en het zorgde er 
ook voor dat mijn creativiteit niet stroomde en ik niet het 
gevoel had dat ik ten volle leefde.

Inmiddels ervaar ik het als een zegen dat deze ‘trance
toestand van nietswaardigheid’ mij op het spirituele pad 
heeft gebracht en ik heb geleerd hoe ik mijzelf kan benade
ren met compassie. Op die manier kon ik de lagen van oor
delen en twijfel doorbreken, en ontdekte ik helderheid, 
openheid, aanwezigheid en liefde. In de afgelopen jaren is 
mijn vertrouwen in liefdevol bewustzijn, de essentie van wie 
wij zijn, in toenemende mate mijn leidraad geworden. Welke 
fouten we ook maken, hoe we ook menen tekort te schieten, 
hoe we ons ook gescheiden voelen van anderen of hoe de 
samenleving waarvan we deel uitmaken ons met haar mis
leidende informatie, onrechtvaardigheid en schending van 
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rechten ook beheerst, fundamentele goedheid is en blijft de 
essentie van wie we zijn.

Het volgende verhaal is hier een prachtige illustratie van. 
In het midden van de jaren vijftig stond er in Bangkok een 
enorm van klei gemaakt Boeddhabeeld, dat als gevolg van 
hitte en droogte scheuren begon te vertonen. Er kwamen 
monniken om de schade op te nemen. Toen ze met zaklam
pen in de grootste scheur schenen, waren ze volkomen ver
rast door wat ze zagen: onder de bruine klei glinsterde goud!

Niemand wist dat binnen in dit populaire maar weinig 
opvallende beeld een massief gouden Boeddha schuilging. 
Het bleek dat dit gouden beeld zeshonderd jaar eerder met 
pleister en klei was bedekt om het aan het oog van binnen
vallende vijandelijke legers te onttrekken. De monniken die 
destijds in het klooster woonden werden allemaal gedood, 
maar dankzij de laag klei bleef het waardevolle gouden 
Boeddhabeeld in al zijn schoonheid behouden.

Zoals de monniken destijds de schoonheid van de gouden 
Boeddha verborgen, als bescherming tegen dreigende ge
varen, zo bedekken wij onze innerlijke zuiverheid en goed
heid in onze omgang met een voor ons bedreigende wereld. 
Velen van ons hebben als kind kritiek moeten verduren, zijn 
genegeerd, verkeerd begrepen of misbruikt. Daardoor zijn 
we gaan twijfelen aan het zuivere, innerlijke ‘goud’. Als we 
opgroeien, maken we ons de oordelen en waarden van de 
maatschappij eigen, en daardoor verliezen we het contact 
met onze natuurlijke onschuld, onze creativiteit en ons 
kwetsbare hart. Als we goedkeuring proberen te krijgen van 
anderen, als we onze waarde afmeten aan de normen van 
anderen, omdat we willen weten of we goed genoeg, slim 
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genoeg of succesvol genoeg zijn, dan wenden we ons af van 
het goud in onszelf. En als we tot een maatschappelijke 
minderheid behoren, zullen we als bescherming tegen sociale 
onrechtvaardigheid en onderdrukking nog meer bescher
mingslagen aanbrengen.

Doordat we uit zelfbescherming al deze lagen aanbren
gen, vereenzelvigen we ons daar ongemerkt mee en gaan 
we daadwerkelijk geloven dat we er niet bij horen, dat we 
bedreigd worden of dat we tekortschieten. Maar ook al 
kunnen we het goud in onszelf niet zien, het licht en de liefde 
van onze ware aard worden nooit aangetast; de glans ervan 
verflauwt nooit. In ons verlangen naar verbondenheid, in 
onze drang om de werkelijkheid te begrijpen, in de vreugde 
die we beleven aan schoonheid en in ons natuurlijke verlan
gen om anderen te helpen maken licht en liefde hun aanwe
zigheid elke dag kenbaar. Ten diepste voelen we intuïtief dat 
er iets is wat uitstijgt boven de vertrouwde ervaring van een 
afgescheiden en geïsoleerd zelf, iets wat groots, mysterieus 
en heilig is.

Wat kan ons nu helpen om dit goud in onszelf weer bloot 
te leggen en te ervaren? Hoe kunnen we leren vertrouwen 
op bewustzijn en liefde, op onze fundamentele goedheid en 
natuurlijke onschuld? Hoe kan ons leven een actieve uiting 
worden van onze natuurlijke wijsheid en liefdevolle vriende
lijkheid? Hoe kunnen we vanuit de wijsheid van het hart 
reageren op de onwetendheid, hebzucht en haat van mensen, 
die er de oorzaak van zijn dat er maar geen eind komt aan 
het onderlinge geweld, de scheiding in rassen en klassen, de 
wrede behandeling van dieren en de vernietiging van onze 
levende aarde? Deze vragen zijn bepalend geweest voor mijn 
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spirituele weg en in Ontspannen in schoonheid maak ik de 
lezer deelgenoot van mijn persoonlijke worstelingen en ont
dekkingen. Ik doe dat in de vorm van verhalen waarvan ik 
hoop dat ze voor jou op jouw weg betekenis zullen hebben.

Ontspannen in schoonheid bestaat uit drie delen: Waar
heid, Liefde en Vrijheid. Aan de hand van deze drie thema’s 
onderzoek ik de basis van de leer van Boeddha, die bedoeld 
is om ons bewust te maken van wie wij zijn. We leren aller
eerst de Waarheid van onze ervaringen erkennen en dat 
doen we door ons te openen voor het leven zoals het is. Ver
volgens ontdekken we hoe we ons aangeboren vermogen 
kunnen activeren om ons voortdurend veranderende leven 
met Liefde tegemoet te treden. Wanneer aanwezigheid en 
liefde zich ontvouwen, ontdekken we de Vrijheid van onze 
ware aard. Het kan heilzaam voor je zijn om deze volgorde 
aan te houden en het boek van begin tot eind te lezen. Maar 
omdat deze lessen tegelijk sterk verband met elkaar houden, 
kun je het boek ook op een willekeurige plaats openslaan en 
ontdekken wat jou op een bepaald moment helderheid en 
inzicht geeft.

Sommige verhalen gaan vergezeld van een uitnodiging 
om even stil te staan en dingen te overdenken, waardoor je 
eigen wijsheid en inzicht naar boven kunnen komen. Op die 
momenten stijg je uit boven woorden, word je aanwezig en 
bereik je een zijnstoestand die de weg vrijmaakt voor ware 
heling en vrijheid.

De gouden glans van je ware natuur kan onzichtbaar 
worden door angsten, onzekerheden en verwarring, maar 
hoe meer je vertrouwt op jouw liefdevolle aanwezigheid, 
die  is wie je werkelijk bent, hoe meer je die in jezelf en in 
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anderen oproept. Als wij ons in onze sociale omgeving onze 
ware aard herinneren, zullen we elkaar en anderen met liefde 
en respect behandelen.

‘
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