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ZO-ZIJN & ONTWAKEN
Lente en de werkelijkheid

De natuur komt na een winterslaap weer langzaam tot leven. Alsof alles 
zich opmaakt om de eigen potentie te verwezenlijken. We kunnen ons 
hierdoor laten raken en er kracht uit putten voor de rest van het jaar. 
Maar kunnen we ook zien dat onze werkelijkheid zich altijd en ieder 
moment volkomen verwezenlijkt?

t e k s t  1

Wees werkelijk één met je leven als de subtiele geest van nirwana. (..) Waar-

om is dit  zo moeilijk om te doen? (..) Wat is dat ik dat deze realisatie in de 

weg staat? Het is mijn dualistische manier van functioneren.(..) Maar zolang 

als we binnen de beperkingen van de dualiteit blijven, worden we heen en 

weer geslingerd tussen tegenstellingen als juist en fout, goed of slecht.(..) 

We moeten zien wat ons leven is voorbij aan elke dualiteit. Ons leven komt 

letterlijk neer op dit moment, nú. Nu! Hier! Wat is het?

Verder lezen? Zie Taizan Maezumi Roshi, Je Leven Waarderen, 

pag. 20.



t e k s t  2
Ik moedig je simpelweg aan op één of andere wijze in leven door te dringen 

en elke gelegenheid aan te grijpen die zich voordoet. Je kunt elk systeem of 

hulpmiddel dat je nodig denkt te hebben, uitproberen. Maar vergeet niet dat je 

sowieso alles al tot je beschikking hebt. Als je zit herinner jezelf er dan alsjeblief 

aan hoe je het beste kunt zitten. Als je dat doet, garanderen alle Boeddha’s en 

onze voorouders dat het de juiste manier is. Heb vertrouwen in jezelf, niet in 

degene die je denkt te moeten zijn, maar in de Ene die je bent. (…) Koan is de 

manifestatie van ultieme werkelijkheid. Wat is ultieme werkelijkheid? Het is je 

leven zelf! Hoe manifesteert je leven zelf zich op dít moment?

Verder lezen? Zie Taizan Maezumi Roshi, Je Leven Waarderen,

pag. 29 en 86.


