juli & augustus

FLIEREFLUITEN |

ZOMERZITTEN

Juli | Zomer en kijken wat komt
De natuur heeft als een ontspruitende fontein haar hoogtepunt bereikt. We kunnen er eens op gaan zitten, er ons door laten masseren,
en genieten van het uitzicht.
Augustus | Zomer en kijken wat nog meer komt
We laten ons nog even verder dragen en zien dat er al langzaam verdorring aantreedt.

Levend vanuit de eenheidsgeest, is er vrijheid, spontaniteit, om te doen wat
de situatie vergt. (...) Doen brengt risico met zich mee! Actie is vol gevaar!
Doe ik nu en straks wel het goede? Heb ik het goede wel gedaan? Word ik
wel verstaan door anderen? Ontmoet ik wel de juiste mensen en kom ik wel
in de juiste omstandigheden? Juist hier laat het ego zich horen. Is daardoor
wellicht het taoïstische en boeddhistische idee ontstaan om niet in actie te
komen? Het is verleidelijk dat te vermoeden, maar ik geloof er niks van.
In het taoïsme is flierefluiten een deugd en dat is ook een vorm van doen,
een belangrijke component van helder waarnemen en reflectie. En in het
boeddhisme, althans het mahayana, helpen we alle levende wezens vrij te
worden. Dat is evenzeer actie, zonder twijfel. Ook als we beseffen dat alles
bevrijden niets anders is dan jezelf te laten bevrijden.

In beide gevallen kunnen we doorkrijgen dat we alleen maar hoeven te
doen wat we te doen hebben. En dat je je daarbij zoveel mogelijk laat leiden door de open geest, waarin en van waaruit alle beweging plaats grijpt.
Zo dus voegt zich jouw beweging in de beweging van de wereld, van het
universum, zoals ik het hiervoor noemde. Bescheiden misschien, maar beslist en zonder aarzeling. Alles wat je doet, heb je blijkbaar te doen. Blijf
alleen wel scherp toezien op wat er gaande is. Hoe helderder je ziet, hoe
beter je snapt wat je te doen hebt. Anders loop je grote kans te blijven
ronddolen.
Dat is de waarschuwing waarmee de Raisanmon begint, een tekst van de
antieke zenmeester Keizan Zenji, die hoort bij de wijding van een zenmonnik: ‘De bron van de geest is oceanisch kalm en de zee van de
Dharma is grenzeloos; wie zich dit niet kan realiseren, zwerft eeuwig rond
en wie het zich realiseert, zal onmiddellijk thuis zijn’.
Verder lezen? Zie Welkom in de werkelijkheid, een boek van Dick
dat mogelijk volgend jaar wordt uitgegeven, pag. 32 manuscript.

