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10 ENIGE REFLECTIES TOT SLOT 

Attached to your own point of view, 

you merely obscure the clear light of your mind.444 

Machig Labdrön 

De Dharma komt naar het Westen 

Een veel geciteerde profetie van Padmasambhava luidt dat wanneer de 
ijzeren vogels vliegen de Dharma naar het westen zal vertrekken. Inderdaad 
vlogen er twaalfhonderd jaar later ijzeren vogels boven Lhasa, waarvan 
sommigen gevuld met bommen. Met de inval van de Chinezen in Tibet is het 
voortbestaan van de Tibetaanse cultuur en de vorm van het Boeddhisme, zoals 
dat zich in Tibet heeft ontwikkeld, in gevaar gekomen. De vlucht van de Dalai 
Lama en de vele Tibetanen die hem zijn gevolgd naar India heeft er tevens toe 
geleid dat het "geheimzinnige Tibet" zich heeft geopend voor de rest van de 
wereld. Enerzijds zijn de nederzettingen met Tibetaanse vluchtelingen in India 
en Nepal gemakkelijker te bereiken dan het Tibetaanse hoogland, anderzijds 
overspoelt een toenemend aantal lama's de wereld om de leer van Boeddha uit 
te dragen aan ieder die het maar horen wil. De belangstelling komt met name uit 
Noord Amerika, West en Zuid Europa, de traditioneel Boeddhistische culturen 
van Taiwan, Japan en Hong Kong, en de laatste paar jaar in toenemende mate 
ook uit Oost Europa en de voormalige Sovjet Unie. 

Verschillende lama's hebben gezegd dat voor het voortleven van de 
Dharma het Westen belangrijk zal zijn. Tegelijkertijd waarschuwen zij voor het 
gevaar dat de eeuwenoude Tibetaans Boeddhistische traditie met een nog steeds 
ononderbroken overdrachtslijn van meester op leerling als niet meer dan een 
andere schotel van de uitgebreide New Age-menukaart door Westerlingen 
geconsumeerd zal worden. In de meeste Westerse landen hebben zich in de 
afgelopen dertig jaar groepjes leerlingen rond de rondreizende lama's van de 
diverse tradities gevormd. Sommige discipelen zijn serieus en studeren vele 
jaren bij een leraar. Diverse Westerlingen zijn tegenwoordig tot lama gewijd en 
enkelen van hen zijn zelfs bevoegd om Tantrische initiaties te geven. Ook komt 
het echter voor dat sommige Westerlingen zichzelf tot lama uitroepen, of hun 
leraar verlaten om zelf guru te spelen. Daar zijn de lama's natuurlijk niet blij 
mee. Het is iets dat voorkomt in alle verschillende spirituele tradities die naar 
het Westen komen. Ook de discussies om te komen tot een "Amerikaans 
Boeddhisme" zoals die worden gevoerd op "Western Buddhist Teachers" 
-conferenties in de Verenigde Staten en in Boeddhistisch georiënteerde 
tijdschriften zoals de "Shambhala Sun" en "Tricycle" worden door de lama's met 
argusogen gevolgd. Cynici zullen misschien uitroepen dat concurrentie op de 
spirituele markt door hen niet getolereerd wordt, omdat zij bang zijn dat 
potentiële klanten weglopen. Mijn eigen cynisme daaromtrent is door de vele 
lama's die ik in de loop der jaren ontmoet heb enigzins weggesleten. Ik ben van 
mening dat er wel degelijk een oprechte zorg voor de authentieke overdracht 
van de Dharma onder de diverse lama's leeft. Zonder de authenticiteit van de 

328 



overdrachtslijn is er geen sprake meer van een Boeddhistische traditie. Niet 
alleen de Tibetanen, ook het Tibetaans Boeddhisme gaat door een kritieke 
periode in haar geschiedenis. 

Dit werkstuk is geschreven met de intentie dat het een bijdrage mag 
leveren aan het bewaren van de schat aan kennis over het functioneren van de 
menselijke geest, die de Tibetaans Boeddhistische rituelen en inzichten zijn. 
leder mens streeft naar geluk en wil liever niet lijden. Alle kennis die hier een 
bijdrage toe levert is kostbaar en zou door een ieder als het hoogste goed 
gekoesterd moeten worden. De technieken om lijden te transformeren en 
mededogen op te wekken uit de Tibetaans Boeddhistische traditie zijn, wanneer 
men zich hier vertrouwd mee heeft gemaakt, buitengewoon praktisch en in het 
alledaagse leven toepasbaar in wat voor soort cultuur men ook leeft. 

Terugblik op het onderzoek 

In dit onderzoek heb ik willen laten zien waarom er door Tibetaans 
Boeddhisten op een dijbeentrompet geblazen wordt en waar dit gebruik vandaan 
komt. Mijn doel is daarbij geweest het op zo waarachtig en levendig mogelijke 
wijze kennis en inzicht over het Boeddhisme, en in het bijzonder over de 
dijbeentrompet en haar bespelers, op te roepen en over te dragen. In de inleiding 
van dit proefschrift ben ik ingegaan op het op zijn zachtst gezegd problematische 
karakter van objectieve beschrijving van een dergelijk antropologisch 
onderzoeksproject. Aan de hand van het werk van Clifford Geertz en zijn critici 
stelde ik de vraag wie of wat te geloven en waarom? Geïnspireerd door 
voorstanders van een (schrift-) kritische, reflexieve en dialogische antropologie, 
die spreken over de mogelijkheid van intersubjectiviteit, heb ik in dit verslag 
van onderzoek gestreefd naar transparantie van mijn rol als waarnemer, 
schrijver en interpretator. Niet door mijzelf uit het onderzoek weg te schrijven, 
maar door mijn eigen rol te expliciteren heb ik gepoogd het proces van 
onderzoek te verhelderen. Ik ben daarom autobiografische elementen in mijn 
veldwerkbeschrijvingen niet uit de weg gegaan daar waar ik meende dat dit 
relevant voor het onderzoek was. Tegelijkertijd heb ik zoveel mogelijk 
Tibetanen zelf aan het woord gelaten. Ik heb willen laten zien hoe Tibetaanse 
geestelijken zelf hun Boeddhistische rituelen en symboliek begrijpen en wat het 
voor hen betekent. Door de citaten uit de literatuur en het letterlijk weergeven 
van gesprekken met Karma Lhundup heb ik de levende kwaliteit van het 
onderzoek willen bewaren. Abstracte concepten die slechts bestaan op papier heb 
ik willen vermijden. Concrete personen, stemmen uit heden en verleden heb ik 
tot leven willen roepen en direkt tot de lezer laten spreken. Op deze wijze heb ik 
tevens getracht open ruimtes te scheppen waardoor de lezer als het ware zelf zijn 
conclusies kan trekken, waardoor hetgeen ik beweer geverifieerd kan worden 
aan hetgeen Tibetanen zelf zeggen. In plaats van de passieve consument van de 
resultaten van onderzoek te zijn, heb ik hierdoor de lezer willen uitnodigen 
actief deel te nemen aan het onderzoek. 

Dit klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar aan het eind van dit 
verhaal dringt zich toch de vraag op of dit wel gelukt is. Maken de 
beschrijvingen die ik geef, de gesprekken die ik voer, mijn toegegeven 
betrokkenheid mij als schrijver transparanter en de tekst inzichtelijker, of zit 
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"ik" "het onderwerp" alleen maar meer in de weg? Is er daadwerkelijk sprake 
van een verhoogde "objectiviteit" in deze poging een veld van intersubjectieve 
communicatie bloot te leggen? En hoe zit het eigenlijk met de betrouwbaarheid 
van mijn verhaal? Ben ik door mijn in de loop der jaren toegenomen 
geïnvolveerdheid in het Boeddhisme een "overloper", die zijn loyaliteit aan "de 
wetenschap" heeft verkwanseld voor "Oosterse mystiek"? Of heb ik mij door een 
innerlijke drang gedreven diep in de materie gestort en beschrijf ik, geïnspireerd 
door de verrassende geestelijke rijkdom die ik meen te hebben ontdekt, gewoon 
het onderzoek zoals ik dat beleeft heb? 

Het antwoord op deze vragen kan misschien uiteindelijk alleen maar door 
de lezer zelf gegeven worden. Hier wil ik nogmaals herhalen dat zonder het over 
de waarnemer te hebben, de beschreven waarnemingen niet meer kunnen zijn 
dan abstracte concepten die in een non-relatie staan tot een empirische 
werkelijkheid. Zonder subject geen object. Mij restte dan ook geen andere keuze 
dan een beschrijving te geven van mijn empirische onderzoek waarin 
noodgedwongen ook ik ten tonele verschijn. De schrijver is onvermijdelijk 
aanwezig in zijn schrijven, beter dit te erkennen en te expliciteren dan te 
verzwijgen. De onderzoeker vormt zelf, als het onderzoeksinstrument, ook een 
deel van het onderzoek. Hij is daarmee tegelijkertijd subject en object van 
onderzoek. Onderzoek doen is dus tevens zelfonderzoek doen. Het proces van 
reflectie begint bij de onderzoeksopzet, continueert gedurende het veldwerk, het 
bestuderen van de literatuur over het onderwerp en vindt misschien wel zijn 
piek gedurende en vooral ook juist door het schrijven. Het vormt een rode draad 
door het gehele onderzoek. Dit 'interne veld', onze eigen geest, nemen we overal 
mee naar toe. Iedere observatie is er door gekleurd. Het 'interne veldwerk' open 
te breken voor anderen betekent autobiografische beschrijvingen, confessies en 
zelfreflecties in te voegen in het verhaal. 

Het wordt door sommigen nog steeds verdacht gevonden wanneer men 
zoals in mijn geval naar een religieuze traditie onderzoek doet en gaandeweg 
merkt dat men zich daar zelf toe 'bekeert'. Waar is de 'distantie' wordt dan 
gevraagd? Wordt dit niet te 'persoonlijk'? Ik vraag me echter af of het van 
'wetenschappelijkheid' getuigd om afstand te nemen van iets waarvan men 
maar half kennis heeft genomen en nooit werkelijk is ingedoken. Daarbij komt 
dat om daadwerkelijk kennis van het Vajrayana Boeddhisme te nemen het 
belangrijk is initiatie van een daartoe geauthoriseerde leraar te ontvangen en de 
beoefening zelf te doen. Pas dan komt de symboliek tot leven en kan er begrip 
ontstaan dat verder reikt dan alleen een boeiend intellectueel spel. Iemand die 
nog nooit kaas heeft gegeten kan alle kaassoorten van de wereld opnoemen, 
precies weten hoe het gemaakt wordt, prachtige boeiende beschrijvingen geven 
over hoe een Hollander in een broodje "ouwe" hapt of een Italiaan het geraspte 
gele goedje uitstrooit over zijn spaghetti. Zijn kennis over het onderwerp kaas is 
en blijft echter van een geheel andere orde als dat van iemand die het verschil 
tussen oude en lichtbelegen daadwerkelijk geproefd heeft. De woorden "oude 
kaas" en "lichtbelegen" hebben voor hem een geheel andere betekenis. Ik wil me 
hier niet opwerpen als 'kaaskenner', dat laat ik liever aan de Tibetaanse meesters 
die ik citeer over, maar deze meesters hebben me wel van de kaas laten proeven. 
De eigenlijke vraag is- of de persoonlijke betrokkenheid op het 
onderzoeksontwerp leidt tot een vertekening of een belangenverstrengeling 
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waardoor de kennis en de inzichten die dit onderzoek opleveren ontkracht 
worden, of dat er sprake is van een degelijk onderzoek, waarbij de onderzoeker 
zich zoveel mogelijk verdiept heeft in de leefwereld van de mensen die hij 
beschrijft? 

Misschien is het verhelderend te spelen met de vraag hoe het onderzoek 
naar de kangling eruit zou hebben gezien wanneer het door iemand anders 
verricht zou zijn. Het resultaat zou ongetwijfeld ten dele anders zijn, maar ook 
ten dele hetzelfde. Iedereen die onderzoek naar de kangling doet, Boeddhist of 
niet, zal vinden dat deze met name bij de Chö-rituelen gebruikt wordt. Dan 
hangt het er natuurlijk vanaf of men wel of geen Tibetaans spreekt. Beheerst 
men het Tibetaans, dan opent zich de weg naar de onvertaalde literatuur en 
klassieke teksten. Men kan de Himalaya en misschien zelfs Tibet afstropen naar 
eenzame beoefenaars. Dat zou zeker interessant zijn en nieuwe perspectieven 
opleveren. Helaas waren de omstandigheden zo dat die mogelijkheid voor mij 
niet open lag. Spreekt men geen Tibetaans, dan is er ook nog de mogelijkheid om 
een tolk in de arm te nemen. In dat geval ontvouwt zich vaak een complexe 
driehoeksverhouding, waarbij het niet altijd meer duidelijk is wie tegen wie 
praat. Dharamsala is zeker voor Engelssprekenden geen onlogische plaats voor 
onderzoek, en aldaar komt men met een beetje geluk Karma Lhundup tegen. 
Natuurlijk vinden er dan andere gesprekken plaats met andere vragen, maar 
ook weer met overeenkomsten. 

Verschillende malen, zowel in Dharamsala als zes jaar later in Engeland 
en Nederland, was echter het feit dat ik zelf Boeddhistische praktijken beoefen en 
discipel van een leraar ben, bepalend voor het vertrouwen dat hij in mij stelde. 
Wat dat betreft vormde mijn betrokkenheid geen hindernis, maar was zij juist 
een voorwaarde voor deze vertrouwelijke gesprekken in een sfeer van elkaar 
begrijpen, kortom een zekere intimiteit en openheid van communicatie. Dat er 
een bandrecorder aanstond en het van tevoren duidelijk was dat ik de 
gesprekken woord voor woord zou opschrijven en mogelijkerwijs zou 
publiceren deed daar geen afbreuk aan. De mogelijkheid dat Karma Lhundup 
door al deze aandacht geïnspireerd raakte allerlei interessante verhalen te 
verzinnen en andere zaken uit zijn duim te zuigen, acht ik, hoewel het niet de 
eerste keer zou zijn dat een antropoloog dit zou overkomen, hier uitgesloten. 
Buiten het feit dat dit volledig tegen alle Boeddhistische principes ingaat, heb ik 
tevens een relatie gelegd met de geschreven literatuur over het onderwerp. De 
lezer kan daardoor voor zichzelf oordelen en zien hoe wat Karma Lhundup zegt 
en wat geschreven staat samenhangen en overeenkomen. Doordat ikzelf aan de 
gesprekken deelneem en het geheel letterlijk is weergegeven wordt ook mijn 
aandeel duidelijk. Hoe gesprekken met Karma Lhundup zouden plaatsvinden 
met een 'niet-beoefenaar' van de Tantrische praktijken laat zich slechts raden. 
Waarschijnlijk zouden andere vragen tot een gedeeltelijk ander verhaal leiden. 
Misschien ook boeiend en waardevol, maar op een andere manier. 

Dan is er nog de interessante vraag inhoeverre mijn perspectief op 
antropologisch onderzoek van toepassing kan zijn voor ander onderzoek in een 
geheel ander deel van de wereld. Hoewel ik zoals gezegd van mening ben dat 
iedere onderzoeksmethode en beschrijving van onderzoek onlosmakelijk 

331 



verbonden is met zowel het onderzoeksontwerp als de onderzoeker, denk ik toch 
dat basiselementen van de door mij hier toegepaste benadering zich ook lenen 
voor andere onderzoeken. Een kritische reflectie op de eigen rol als onderzoeker, 
op die van het schrift en het proces van onderzoek, het blootleggen van wat er 
precies in het veld gebeurt, openheid over autobiografische elementen door 
confessies niet uit de weg gaan, het tot leven proberen te brengen van de 
onderzoekssubjecten door ze niet hun stem af te nemen, maar door ze direkt te 
citeren, dialogen letterlijk weer te geven, zo mogelijk een vergelijking maken 
met de geschreven literatuur, biografieën te beschrijven, niet slechts in 
algemeenheden te praten, maar ook over personen in het bijzonder, etc. Dit alles 
kan op ieder onderzoek toegepast worden. 

Daaraan kan toegevoegd worden dat de focus op een specifiek voorwerp, 
ritueel of niet, en te onderzoeken hoe hier mee omgegaan wordt, ook in een 
totaal andere context zeer produktief kan zijn. Muziekinstrumenten en rituele 
voorwerpen, en vooral de combinatie hiervan, lenen zich hier goed voor, maar 
ook bijvoorbeeld kledingstukken. De betekenis van de hoofddoek of de sluier in 
de Islam, de kora voor een Malinese 'griot', de didjeridoo voor een Australische 
aboriginal, de hostie of het kruis voor een Christen, ga zo maar door. In plaats 
van een voorwerp kan men zich ook richten op een bepaalde plaats; de 
dorpstempel, het mannenhuis, de biljartclub, het jeugdhonk van de 
"neighbourhood". Het zijn in principe allemaal katalysators van betekenis, 
voorwerpen, plaatsen, kledingstukken, die door hierover te praten met de 
mensen voor wie ze belangrijk in hun leven zijn, iets laten zien van die levens 
en tegelijkertijd van de betekenis welke die plaatsen, kledingstukken en 
voorwerpen voor hun hebben. Vaardige beschrijving hiervan kan een wereld 
oproepen waarvan de lezer wordt uitgenodigd kennis te nemen en over na te 
denken. Of je daarvoor nu zelf Moslim, Christen, Boeddhist moet zijn, of juist 
niet, om over Islam, Christendom of Boeddhisme te schrijven kan ik niet 
beantwoorden. Ik ben geen Moslim en geen praktizerend Christen. Een zekere 
intieme participatie lijkt me echter toch onontbeerlijk om tot een bepaalde diepte 
van communicatie te kunnen komen. Wat het Boeddhisme betreft is voor mij 
de grondhouding van onderzoek naar waarheid niet tegenstrijdig aan die van de 
wetenschap. De Dalai Lama zei hierover toen hij in Nederland was: 

Zelfs bepaalde dingen die de Boeddha persoonlijk heeft genoemd en 
die na experimentele analyse tegengesteld blijken te zijn, moeten we 
verwerpen en we moeten het resultaat van onze onderzoekingen 
aannemen en niet de woorden van de Boeddha. Dus ik geloof dat 
Boeddhisten en wetenschappers in feite dezelfde methoden hanteren.445 

Tenslotte wil ik mijzelf hier nog voor de voeten werpen dat ik voor mijn 
kennis van het Boeddhisme ook gebruik heb gemaakt van onderricht dat ik in 
het Westen heb gevolgd. Kan dat wel? Geeft dat geen vertekend beeld? Is de 
betekenis van deze rituelen niet veranderd nu de context zo anders lijkt? Is de 
betekenis van de kangling zelf of van het Chö-ritueel niet aan verandering 
onderhevig? Om dit te beantwoorden wil ik eerst de context toelichten waarin dit 
onderricht in het Westen plaatsvond. 

Gedurende de zomer vinden op het landgoed Lerab Ling, niet ver van 
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Montpellier in Frankrijk Boeddhistische retraites plaats waar studenten uit de 
hele wereld komen mediteren, studeren, onderricht van diverse lama's 
ontvangen, rituelen bijwonen en gedeeltelijk deze ook zelf uitvoeren onder 
leiding van Sogyal Rinpoche, een Dzogchenmeester uit de Nyingmatraditie, die 
de ene helft van het jaar in Azië verblijft en de andere helft door het Westen 
reist. Belangrijk hierbij is dat de overdracht van de Dharma, het onderricht, de 
beoefening en de integratie daarvan in het dagelijks leven op authentieke wijze 
plaatsvinden. Authentiek wil zeggen in overeenstemming met de eeuwenoude 
traditie. Deze traditie lééft, wat wil zeggen, het onderricht is hetzelfde als dat de 
Boeddha gaf, maar het wordt toegepast op het leven nu. Zo vinden bijvoorbeeld 
de inwijding van de grond waarop een nieuwe tempel gebouwd wordt en het in 
ogenschouw nemen van al de geomantische principes die daarbij een rol spelen, 
of het geven van Tantrische initiaties, in Frankrijk op precies dezelfde wijze 
plaats als vroeger in Tibet, of nu in India en Bhutan. Als er al een verschil zou 
bestaan tussen de wijze waarop het Tibetaans Boeddhisme in het Westen en het 
Oosten wordt gepraktizeerd dan is het dat de lama's ingewijde Westerse 
studenten, - waarvan het merendeel intellectuele scholing ondergaan heeft en de 
drang heeft alles te willen weten en begrijpen -, misschien meer uitleg geven dan 
gelovige Tibetanen. De Tibetanen zijn van huis uit met Tantrische rituelen 
vertrouwd en misschien daarom ook wel eerder geneigd eenvoudigweg op de 
gunstige werking hiervan te vertrouwen. Of de nadruk nu meer op de uitleg of 
op de praktische beoefening ligt, verandert de vorm, functie en betekenis van het 
riteel als zodanig niet. Ook het onderricht dat ik van de Tibetaanse lama's in het 
Westen heb ontvangen heeft in ieder geval vele van de Boeddhistische 
principes, die in dit onderzoek ter sprake zijn gekomen, verhelderd. 

Het is mogelijk dat op den duur de uiterlijke manifestaties van het 
Boeddhisme zullen veranderen met de komst naar het Westen. Het is zelfs 
waarschijnlijk. Ieder boeddhistisch land kent min of meer zijn specifieke 
vormen, die we echter toch allemaal herkennen als boeddhistisch. Om de 
Westerse vormen te herkennen is het nu nog te vroeg. Over honderd jaar 
kunnen we daar meer over zeggen. De retraitevorm, waarbij studenten voor een 
paar weken of maanden komen en daarna thuis hun baan weer opnemen, lijkt 
momenteel gangbaar te zijn in diverse centra in het Westen. De lama's leggen 
zich er op toe om zoveel mogelijk op authentieke wijze overdracht te geven. 
Sommigen maken een vergelijking met de komst van het Boeddhisme naar 
Tibet. Toen werden teksten woord voor woord vertaald. Nu zingen 
Westerlingen in het in ons schrift getranscribeerde Tibetaans, ook al spreken ze 
het niet. Op deze wijze vindt toch een overdracht plaats, omdat men de woorden 
van de oude meesters en de letterlijke teksten van bijvoorbeeld de terma's leert. 
Ook de melodieën, die al honderden jaren worden gezongen, leert men zingen. 
Een belangrijk deel van de transmissie is hier in aanwezig. 

De rituelen die ik in Frankrijk heb bijgewoond beschrijf ik hier niet. Ik leg 
me toe op wat ik in India heb gezien, zoals bij de Shedur waar geen andere 
Westerling bij aanwezig was. Daar bleek dat moderne Tibetanen, zoals de 
hoteleigenaar die van de touristenidustrie leeft, allerlei ideeën heeft over 
bovennatuurlijke krachten en hoe hier mee om te gaan, zoals het inschakelen 
van een ngakpa. Hij ziet geen contradictie tussen deze visie en zijn deelname 
aan de internationale markteconomie. Hij leeft nu, niet in een of ander 
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verleden. De Chö en de kangling zijn wat dat betreft ook niet van betekenis 
veranderd met de komst van de Tibetanen naar India. Wat de kangling betreft is 
het steeds moeilijker om er een te vinden, vooral nu het verboden is om ze in de 
winkeltjes te verkopen. Dit verbod hangt samen met de wens van India om 
geaccepteerd te worden als moderne natie, een land dat 'meetelt' in de wereld. 
Dan kan je natuurlijk geen mensenbotten in de verkoop aanbieden. Mogelijk 
hebben we hierdoor met een uitstervend klankinstrument te maken dat straks 
alleen nog in een totaal boeddhistisch land als Bhutan te vinden is. Wat de Chö 
betreft, deze kan ook zonder kangling uitgevoerd worden, wat je bijvoorbeeld 
wel in het Westen ziet. Tevens kan men zich op een grafplaats visualiseren, 
hetgeen men altijd toch al deed. Hoewel de uiterlijke omgeving en het gebruik 
van hulpmiddelen zoals de kangling, de damaroe, bel en de devotionele zang 
wel helpen bij het oproepen van een bepaalde energie en het scheppen van een 
atmosfeer laat het ritueel zich in principe ook geheel verinnerlijken. Op deze 
wijze hebben de laatste dertig jaar vele boeddhisten in Tibet hun beoefening 
gedaan zonder dat de Chinezen dit merkten of konden tegenhouden. Ook in die 
zin is Vajrayana altijd al geheim geweest. 

Het onderzoek naar de kangling houdt eigenlijk nooit op, maar gaat voort 
in de gedachten van hen die hier over nadenken of op de kangling blazen. Dit 
wil echter niet zeggen dat het onderzoek zoals het hier beschreven staat niet ook 
resultaten heeft. Kort samengevat kunnen we zeggen dat de kangling nog altijd 
en in ieder geval sinds de elfde eeuw door Tibetaanse yogi's gebruikt wordt. De 
culturele betekenis is zover we weten in de loop der eeuwen niet veranderd. In 
Tibet worden de beenderen gevonden op de grafplaatsen waar men lijken aan de 
gieren voert. De beste kangling wordt gemaakt van het dijbeen van een jonge 
vrouw, die in het kraambed sterft. Beenderen van mensen die in een gevecht 
zijn gestorven, van maagden, van yogi's en lama's worden ook als buitengewoon 
krachtig beschouwd. Beenderen van mensen met besmettelijke ziektes en van 
slagers of smeden worden niet gebruikt. In de praktijk is het belangrijk dat een 
been goed klinkt. De kangling wordt met name gebruikt bij het regenmaken en 
de Chö; een ritueel waarbij men door het gevisualiseerde offer van het eigen 
lichaam de gehechtheid aan het grijpen naar een zelf tracht te doorsnijden. Het 
lichaam wordt geofferd aan de goden en demonen die door te blazen op de 
kangling worden opgeroepen. Deze goden en demonen worden uiterlijk 
beschouwd alsof ze werkelijk bestaan, maar tevens op een innerlijk nivo gezien 
als een projectie van de eigen emoties en angsten. De chöpa traint zijn geest 
hiermee in het loslaten van ego, het overwinnen van angst voor de dood en de 
beoefening van mededogen. Op het diepste nivo realiseert hij de leegte en 
herkent hij de natuur van zijn geest. 

Tussen de Chö-ceremonie en het traditionele offeren van een lijk aan de 
gieren bestaan opvallende paralellen. Ik heb daarbij de rollen van gieren en 
dakini's met elkaar vergeleken als agenten van transformatie van bewustzijn. 
Levend op knekelvelden gaat de chöpa of ngakpa aan conceptuele grenzen 
voorbij en kan zich daarbij in de ogen van de gemeenschap soms manifesteren 
als een dwaze wijze. Traditioneel zijn deze chöpa's vaak bedelaars, die echter ook 
als genezers van besmettelijke ziekten een gewaardeerde rol in de samenleving 
hebben. Aan de Chö-ceremonie wordt meer uiterlijk vorm gegeven in de 
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Shedur-variant. Door het gebruik van uiterlijke middelen zoals wapens, 
deegpoppetjes, een zak om demonen mee te vangen, dramatische muziek en 
zang wordt de gemeenschap meer bij het ritueel betrokken. Dit verhoogt de 
effectiviteit van haar geneeskrachtige werking. Erop vertrouwen dat het ritueel 
werkt, is hierbij een belangrijk onderdeel. De symboliek van het ritueel, de 
opgeroepen aanwezigheid van de boeddha's, de meditatieve concentratie van de 
lama's, en de motivatie van alle aanwezigen worden in de context van de Dur-
ceremonie door de vajrameester samengebracht in een atmosfeer van confessie, 
compassie, heelwording en spirituele vernieuwing. 

Er is een Tibetaans gezegde dat zegt dat er vele leringen uit India naar Tibet 
zijn gekomen, maar dat er één vanuit Tibet naar India is gegaan, en dat is de Chö. 
In een recent boek "Machig Labdrön and the Foundations of Chöd" (1996) heeft 
Jerome Edou dit aangevallen. Hij zegt dat Chö uit India komt, en helemaal niets 
te maken heeft met het inheemse sjamanisme zoals we dat in Centraal Azië 
kunnen vinden. Inderdaad is Chö een puur boeddhistisch ritueel. De visie 
waarmee het beoefend wordt is geworteld in de traditie van de 
Prajnaparamitafilosofie van het Indiase Mahayana Boeddhisme. Het kent 
daarnaast ook Tantrische elementen en de uiteindelijke visie verschilt niet met 
die van Dzogchen. Er zijn echter geen sporen van Chö-beoefening in India 
teruggevonden. Ik heb ook niets in de literatuur kunnen vinden in tegenspraak 
met de bewering van de Chö-meester en regenmaker Yeshe Dorje Rinpoche, die 
stelde dat de Indiase yogi Phadampa Sangye de eerste was die de kangling 
gebruikte, toen hij in Tibet was. De visualisatie van het Chö-ritueel komt 
bovendien sterk overeen met spontane sjamanistische inwijdingservaringen. 
Het schijnt me toe dat deze beeldentaal van het sjamanisme in het Chö-ritueel is 
opgenomen, hetgeen geenszins wil zeggen dat Chö een sjamanistisch ritueel is. 
Zo is er bijvoorbeeld in de Chö geen sprake van trance of van pogingen dit op te 
wekken. In de Chö kan de beoefenaar proefondervindelijk ervaren dat er 
uiteindelijk geen goden en demonen bestaan, net zomin als de beoefenaar zelf 
bestaat. Daarmee is het Chö-ritueel van het doorsnijden van de gehechtheid van 
ego een fraaie illustratie van hoe de Boeddhistische visie van de lege aard van al 
wat verschijnt zijn intrede heeft gedaan in een Tibetaanse cultuur die gekleurd 
was door animisme. Hoewel de inheemse Bönreligie nog steeds in Tibet 
gepraktizeerd wordt, heeft het zich sterk aangepast aan het Boeddhisme. In de 
loop der eeuwen is de rol van sjamanen in Tibet teruggedrongen. Het lijkt me 
dat de Boeddhistische ngakpa's en chöpa's hun plaats in de samenleving hebben 
overgenomen als rituele specialisten die direct kontakt met de goden en 
demonen niet schuwen. Zij helpen de bevolking om op een gunstige wijze met 
deze krachten, en de gevoelens die ze verbeelden, om te gaan. 

Buitenste binnen en binnenste buiten 

Tot slot nog een paar opmerkingen. Het kenmerkende van niet alleen de 
Chö, maar ook van het Vajrayana Boeddhisme van Tibet als zodanig, is dus 
ondermeer dat de rituelen en praktijken die zich in de loop der eeuwen 
ontwikkeld hebben, uiterlijk de vorm kunnen hebben van het sjamanistisch-
animistisch soort natuurreligie, dat in grove basistrekken over de gehele wereld 
in een opvallende gelijkvormigheid verspreid is, maar dat de innerlijke visie 
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onmiskenbaar gedragen wordt door de subtiele psychologie van het Boeddhisme 
met haar nadruk op leegte en de motivatie van compassie. Met de komst van het 
Boeddhisme naar Tibet verdween het geloof in de werkzaamheid van 
natuurkrachten, waarmee men in communicatie trad door offerandes te brengen 
aan de figuratieve verbeelding van deze krachten in de vorm van goden en 
demonen, dus niet, maar er werd wel een andere interpretatie aangegeven. In dit 
werkstuk heb ik onder meer willen laten zien hoe en op wat voor wijze in het 
Tantrisch Boeddhisme verschillende interpretatienivo's naast elkaar bestaan. 
Démythologisering vond niet plaats door de associatieve logica van arationele 
fenomenen en het ritueel als weg en middel tot heelwording geheel te 
verwerpen, maar door hier, net als aan de rationaliteit, een relatieve waarde aan 
toe te kennen. 

Middels het principe van de transformatie, de manipulatie van 
symbolische vormen, de interdependentietheorie en het onderscheid tussen het 
relatieve en het absolute nivo, wordt gebruik gemaakt van de voor hen, die in 
intiem contact met de natuur leven, als zeer wezenlijk ervaren verbeelding van 
de natuurkrachten als handelende agenten. De natuur, als bron van leven en 
tevens door haar ontzagwekkende destruktieve potentie als bron van de dood, is 
voor de mens die zoekt naar betekenis, orde, kracht, liefde en geluk altijd een 
natuurlijk object van devotie geweest, waarmee in een spirituele behoefte 
voorzien wordt. Een behoefte die voor velen net zo primair of misschien nog 
wel fundamenteler is, als de behoefte aan schone lucht, eten, drinken, sex, slaap, 
huisvesting, liefde en vriendschap etc. Dit geldt zeker voor veel Tibetanen. De 
grootsheid van de natuur lijkt zich buiten de mens af te spelen, daar het zijn 
macht en bevattingsvermogen te boven gaat. De perceptie van deze grootsheid 
speelt zich echter binnen de mens af. Bovendien vormt hij zelf ook een 
onderdeel van dit grote geheel. Dit besef doet Boeddhisten naar "binnen keren", 
want in hun optiek' is alles wat waargenomen wordt een aspekt van de geest en 
de geest huist in het lichaam. "The nature of mind is the nature of everything", 
zegt Sogyal Rinpoche. 

De "buitenwereld" wordt daardoor als het ware naar binnengehaald en de 
mens komt daarmee centraal te staan in zijn universum. In eerste instantie lijkt 
dit tot een zekere ik-gerichtheid te leiden. Wanneer men nu middels meditatie 
en analyse van de natuur van de geest tot de conclusie komt dat dit "ik" niet 
meer is dan een kluster van emoties, gedachten, herinneringen en interpretaties 
van waarnemingen zonder vaste substantiële kern, vindt de omgekeerde 
beweging plaats. De aangeboren notie van een zelfstandig onafhankelijk "ik" 
wordt als illusoir doorschouwd en van binnenuit uitgehold, waardoor de 
subjectieve beleving van het ego gedwongen wordt zijn centrale positie in het 
bewustzijn van het universum op te geven en zich als het ware naar buiten 
verplaatst ziet, naar de periferie van het bewustzijn. Deze ervaring van 
"egoloosheid" maakt ruimte vrij voor het natuurlijk opwellen van compassie 
voor al wat leeft in de zetel van het bewustzijn, het hart. 

Zo zien we dat in deze poging de vervreemdende dualiteit tussen subject 
en object, mens en natuur, op te lossen, enerzijds de wereld der objecten en de 
krachten die in de natuur werkzaam zijn van buiten naar binnen worden 
gehaald, doordat de veelheid van manifestaties als aspekten van de geest worden 
beschouwd, en anderzijds, dat de subjectieve eigenaardigheden van de mens van 
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binnen naar buiten worden verplaatst, middels de op ervaring gebaseerde notie 
dat dit slechts een oppervlakkige wolk van illusies is, die de lege, lumineuze 
kern van zelfloze en vormeloze energie, die aangeduid wordt met het woord 
boeddha-natuur, shunyata of rigpa, tijdelijk bedekt. 

In de Boeddhistische visie vindt de zowel verbindende als 
onderscheidende schakel tussen subject en object, mens en natuur, plaats op het 
energetisch tussennivo van de Spraak en de adem als de zich spontaan 
manifesterende levenskracht, die voorzien in de communicatie tussen binnen 
en buiten. Enerzijds wordt door het vermogen van taalgebruik de wereld 
verdeeld in dit en dat en ontstaat hierdoor een vervreemding wanneer men als 
gevolg van geconditioneerd denken begrippen op de waarneming van de wereld 
plakt, die wat feitelijk is vertekenen en fixeren in de illusies der conventie. 
Anderzijds is het communiceren met woorden een middel om tegenstellingen te 
overwinnen. Met name via de creatie- en oplosfases van de gevisualiseerde 
mandala's en de daarbij behorende symbolische beeld- en klanktaal van de 
Dharma poogt men in het Tantrisch Boeddhisme gebruik te maken van de 
neiging tot dualistisch denken om dit als het ware te laten exploderen en terug te 
voeren naar een non-dualistische staat van zijn. De volledigheid en helderheid 
hiervan is altijd aanwezig. Het vormt de basis of natuur van de geest, maar de 
gedachten gaan er maar al te vaak aan voorbij en overschaduwen het intuïtief 
weten hiervan. Het bijzondere en paradoxale is dat het Tantrische 
symbolensysteem ontwikkeld is om middels actualisatie in het ritueel en 
integratie in het handelen het dogmatische en vertekenende van het denken in 
symbolen en het gebruik van taal op te lossen en zo de weg vrij te maken voor 
spontaan ruimtelijk helder gewaarzijn, dat zich manifesteert als de ongeremde 
energie van het mededogen. 

Enerzijds vindt er door te wijzen op de rol van de geest bij de 
waarneming een subjectivering van het object plaats. Anderzijds vindt er door te 
concluderen dat deze geest leeg is van een inherent bestaan, maar gebruik maakt 
van een aantal universele projectiemechanismen om zichzelf een identiteit aan 
te meten, een objectivering van het subject plaats. De Tantrische 
transformatierituelen vinden plaats op dit energetische tussennivo, het 
schemergebied der potentie van vorm en leegte, scheiding en verbinding, het 
relatieve en het absolute. 

Door uitgebreid in te gaan op de Boeddhistische analyse van het ego, de 
transformatierituelen, de subtiele onderlinge samenhang van het symbolisch 
netwerk van betekenis, en de wijze waarop de veronderstelling van een 
overgangstoestand tussen dood en wedergeboorte hierbij gezien wordt als een 
spiegel van het leven, heb ik getracht iets te laten zien van de wijze waarop 
volgens de Tibetaans Boeddhisten een aan verwarring en onwetendheid lijdend 
ego zich kan transformeren tot de ontwaakte en verlichte bewustzijnstoestand 
van een boeddha. Dit lijkt me voor ieder aan het leven en aan zichzelf en 
anderen lijdend mens van belang. 

Voor antropologen en onderzoekers van religie, mythen en symbolen kan 
de wijze waarop het Boeddhisme haar eigen symboliek interpreteert 
verhelderend zijn voor de wijze waarop in andere religies en culturen van een 
symbooltaal gebruik gemaakt wordt. De unieke waarde van het Tibetaans 
Boeddhisme schuilt wat dat betreft in het feit dat de kritische reflectie van de 
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Boeddhistische schriftcultuur zich op harmonische wijze vermengd heeft met 
een van oorsprong orale traditie. De orale kennisoverdracht van meester op 
leerling is nog steeds van cruciaal belang. Het gevolg van deze vermenging 
kunnen we onder meer zien aan de uiterlijke vorm van de rituelen, de 
specifieke beeld- en klanktaal waarvan gebruik gemaakt wordt, de verschillende 
naast elkaar bestaande interpretatienivo's van verschijnselen en ook bij de 
eindeloze hoeveelheid rijtjes van "vier dit" en "zes dat", als ezelsbruggetjes voor 
het uit het hoofd leren van classificaties, waarvan de hoge mate van abstractie en 
coherentie zonder het gebruik van het schrift mogelijk nimmer bereikt zou zijn. 
Hoewel Dharmaboeken met het grootste respect behandeld dienen te worden, 
men legt ze bijvoorbeeld nimmer op de grond, kan men het uiteindelijke inzicht 
in de ware natuur van de geest niet uit boeken verkrijgen. Dit wordt 
doorgegeven in de zeer intieme interaktie tussen meester en leerling. In dit 
verband wil ik er hier nog eens op wijzen dat wanneer men Tantrische 
praktijken wil gaan beoefenen dit onder leiding van een ervaren leraar dient te 
gebeuren, die weer door zijn eigen leraar geauthoriseerd is om leerlingen te 
hebben. Slechts op die manier blijft de authentieke overdrachtslijn gezond en 
behoudt ze haar werking. Feitelijke transformatie van bewustzijn vindt niet 
plaats door hier slechts over te lezen of over na te denken, hoewel dit een 
belangrijke hulpbron kan zijn, maar om werkelijk te begrijpen waarover het gaat 
moet men zelf de transformerende kracht ervaren door de oefeningen te doen en 
vervolgens de mogelijke inzichten in het dagelijk leven te integreren. 

Voor psychiaters en psychologen, die mensen in behandeling hebben die 
aan hallucinaties en waanvoorstellingen lijden of die het psychisch gewoon 
moeilijk hebben, kan de analyse van projectiemechanismen en de archaïsche 
symboliek uit de bardowereld verhelderend zijn, omdat hier universele thema's 
aan de orde komen, zoals de wijze waarop afgeschilderd wordt hoe verdrongen 
emoties vorm aannemen, naar buiten geprojecteerd worden en het bewustzijn 
begoochelen. Voor mensen die in de gezondheidszorg werken en zeker voor hen 
die stervenden begeleiden kan de Tibetaanse visie hierop een bron van hulp en 
inspiratie zijn. Gezien de gigantische verkoop in zowel oost als west van uiterst 
complexe en dikke boeken, die in de Tibetaanse traditie over het sterven en de 
dood zijn geschreven, kunnen we stellen dat er met betrekking tot dit belangrijke 
onderwerp een grote behoefte aan kennis en raad is. Voor veel Westerlingen 
lijkt het "plukt de dag" als motto van de moderne consumptiemaatschappij toch 
niet geheel bevredigend te zijn. Met het goeddeels wegvallen van de Christelijke 
spirituele waarden lijkt het dat er voor met name de Tibetaans Boeddhisten hier 
een "gat in de spirituele markt" ligt. Opvallend is dat ook in China, waar reeds 
Confucianisme en Taoïsme aangehangen werden, men vaak voor 
begrafenisceremonies Boeddhisten inschakelde. Gezien de sterke nadruk op 
contemplatie op de vergankelijkheid en het belang van compassie in het 
Boeddhisme laat zich dit goed begrijpen. 

Uit het onderzoek is verder gebleken dat de menselijke dijbeentrompet, 
waarvan men zegt dat haar hartverscheurende klank goden en demonen doet 
gehoorzamen, en die door haar aard dienst doet als eenheidssymbool van de 
onverwoestbaarheid en- compassie van de Boeddha-natuur en de 
vergankelijkheid van het materiële bestaan, met name gebruikt wordt voor twee 
typen rituelen, die zich in hun polariteit weer als twee aspekten van hetzelfde 
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ontmoeten. Allereerst zijn daar de offerrituelen aan de beschermers 
(Dharmapala's) om de natuurkrachten te harmoniseren en die dus vooral op de 
uiterlijke omgeving en omstandigheden betrekking hebben. En aan de andere 
kant is daar de Chö-rite, die dient om het geloof aan een werkelijk bestaand ego 
met wortel en tak uit te roeien. 

In eerste instantie lijkt dit Boeddhistische Chö-ritueel ontzettend ver weg 
van ons Westerlingen te staan, maar bij nadere beschouwing van de 
onderliggende betekenis blijkt toch een grote verwantschap met niet alleen 
sjamanistische inwijdingservaringen en geneeswijzen, maar ook met het 
Christelijke sacrament, zodat het ons naar de kern van de religieuze ervaring 
voert. Zei Jezus niet aan het Laatste Avondmaal: "Neemt en eet, want dit is mijn 
lichaam! Drinkt, want dit is mijn Geest!" Volgens de Christelijke leer is door 
Jezus' offer aan het kruis de mens verlost van zijn erfzonde. Deze ontstond 
doordat Adam en Eva aten van de verboden vrucht van de Boom van Kennis 
over Goed en Kwaad. Hierdoor werden ze uit het paradijs gestoten. Het probleem 
was niet de Boom van Kennis over goed en kwaad, maar het toeëigenen van de 
vruchten hiervan, hetgeen de dualiteit tussen lijden en gelukzaligheid schiep. 
Het eten van de hostie tijdens het sacrament als zijnde het lichaam van Christus 
herstelt nu de band met God en maakt de weg vrij voor de terugkeer naar het 
paradijs, dat de Christenen als een hemel na de dood voorstellen. In het 
Boeddhisme wordt ervan uitgegaan dat de natuur van de geest als basis van de 
werkelijkheid puur en zuiver vanaf het beginloze begin is. De afwezigheid van 
agressie kenmerkt zich als helderheid, de afwezigheid van begeerte als 
gelukzaligheid en de afwezigheid van onwetendheid als ruimte 
(gedachtenloosheid). Het paradijs is hier een bewustzijnstoestand. Het is altijd 
aanwezig voor wie een pure perceptie heeft. Niet een erfzonde, maar een 
onwetendheid over de ware aard van de natuur van de geest en als gevolg 
daarvan een foutief zelfbeeld ligt in de Boeddhistische visie ten grondslag aan 
een leven lijdend aan dualistisch bestaan. Het grijpen naar een aankleding van 
het naakte bestaan in de heldere mededogende leegte wordt beschreven als het 
grijpen naar een zelf. Als dit het ware zelf zou zijn, dan zou je er echter niet naar 
hoeven grijpen. 

De Boeddha hield zich niet bezig met de metafysche vraag wie de wereld 
nu precies geschapen heeft, maar zag dat onwetendheid aan de basis van de 
karmische keten van geboorte en dood staat. Wanneer men door een giftige pijl 
getroffen is, houdt men zich ook niet bezig met de vraag wie hem heeft 
geschoten, waarom hij dat deed, wat voor soort gif het is en van wat voor soort 
materiaal de pijl is gemaakt. De dood komt voor dergelijke speculaties te snel. 
Beter is het de pijl maar meteen uit de borst te trekken. Hij constateerde dat het 
lijden en de onwetendheid er gewoon iedere dag is en vond een weg om hieraan 
te ontsnappen door dit te transformeren en het dualistische verschil tussen 
lijden en gelukzaligheid op te heffen. "The nature of suffering is bliss", stelt 
Sogyal Rinpoche. De weg naar bevrijding is het doorsnijden van de gehechtheid 
aan een zelf en het onderscheid maken met anderen. Wanneer men 
bijvoorbeeld kwaad op een ander is, dan dient men dit als iets van zichzelf te 
beschouwen. Doordat de agressie dan geen object meer heeft om zich aan te 
hechten en mee te voeden raakt deze vanzelf uitgeput, lost zich op en de geest 
vindt zijn natuurlijke, ruimtelijke, heldere en mededogende staat terug. De 
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conditionering van het projectiemechanisme wordt zo doorsneden en 
uiteindelijk verschijnen door te ontspannen in de juiste zienswijze de emoties 
niet meer als een verduistering, maar als een verrijking van de natuur van de 
geest. De grote Tertön Sogyal, waarover vele wonderlijke verhalen de ronde 
doen, zei dat voor hem de ware magiër degene is die in staat is om één enkele 
gedachte of emotie te bevrijden. Dit is echter in het geheel niet gemakkelijk en 
vereist dan ook voortdurende levenslange oefening, waarvan de uiteindelijke 
vrucht op het moment van sterven in al zijn volheid geproefd kan worden. 

Door in de Chö het lichaam als bron van valse zelf-identificatie en 
gehechtheid te offeren laat men het grijpen naar een zelf en de illusie dat er een 
zelf is dat te verdedigen zou zijn los. Niet door het lichaam letterlijk zoals Jezus 
aan het kruis te offeren, maar door dit symbolisch te doen, want onwetendheid, 
agressie en gehechtheid, hoop en vrees, goed en fout zijn voor de Boeddhist 
aspekten van een foutieve zienswijze door de geest en niet van het "zondig zijn" 
van het lichaam. Daar is niets mis mee. Integendeel, het menselijk lichaam is 
voor de geest het meest perfecte voertuig om verlichting te realiseren. Zoals we 
bij de bespreking van de Chö zagen, wordt door alle voelende wezens van dit 
lichaam (als symbool van ego's foutieve zelfidentificatie) te laten eten, en door 
bij hen het zaad van de Dharma te planten (zodat ze de weg naar bevrijding 
zullen vinden), op analoge wijze als waarop Jezus' offer aan het kruis de mens 
van zijn erfzonde bevrijdde en de poorten naar een vereniging met God 
heropende, alle voelende wezens van hun negatieve karma als gevolg van 
onwetendheid bevrijd en herstelt men de breuken in de samaya, de band die 
men heeft met de Boeddha-natuur of oorspronkelijk zuivere non-dualistische 
natuur van de geest. Hoewel er natuurlijk zeer wezenlijke, subtiele en 
belangrijke verschillen tussen dood en wederopstanding van de sjamanistische 
genezer, het Chö-offer uit het Boeddhisme en het Christelijke sacrament bestaan, 
is wanneer we naar de onderliggende betekenis kijken de kern van 
overeenkomst toch wel opmerkelijk. 

Als we nu bedenken dat de nieuwste inzichten die opgedaan worden in de 
natuurkunde, waarbij men onderzoek doet met de meest geavanceerde techniek 
die men momenteel kan bedenken, zoals deeltjesversnellers en dergelijke, 
leiden tot een beschrijving van de materiële wereld als een veld van energie, 
zonder vaste ultieme deeltjes, waarin alles met alles verbonden is en de geest 
van de waarnemer ook van invloed is op de waarneming, dan zien we vanuit 
deze geheel andere ingang een beeld van de wereld ontstaan dat ook niet 
incongruent lijkt te zijn met de psychologie van de perceptie, die door de 
Boeddhisten ontwikkeld is. 

Opvallend hierbij is dat zowel de oude tovenaar als de moderne 
kwantummechanicus bij hun speurtocht naar de oorzaken van de zichtbare 
wereld der verschijnselen terecht komen op een nivo van waarneming dat voor 
het gewone blote oog niet toegankelijk is. De sjamaan komt middels zijn trance 
in contact met de wereld van de geesten en de natuurkunde bouwt grote 
machines om de kerndeeltjes van materie te onderzoeken. De intense energie 
van de magische rite doet aan het geestesoog van de sjamaan vormen 
verschijnen uit het onzichtbare. De intense energie die opgewekt wordt in een 
deeltjesversneller doet solide geachte vormen verdwijnen. De Boeddha bouwde 
geen machines, noch ging hij in trance, doch richtte zijn wil op non-manipulatie 
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om te zien wat is. 
Het frappante dat zich nu voordoet is dat in de Tantrische visie de oudste 

en meest primaire denkwijzen en speculaties van de mensheid, geformuleerd 
door mensen zonder schrift, die leefden in een voortdurend contact met de 
natuur, evenzeer een waarde en bestaansrecht schijnen te hebben als de meest 
moderne theorieën, die gebaseerd zijn op een rationeel-empirisch 
wetenschapsmodel. Het schijnt me toe dat als we weten hoe deze uitersten zich 
verenigen als aspekten van hetzelfde; de mens, die reflecteert over zijn plaats in 
het universum, zijn relatie met natuur en medemens en zijn dagelijkse 
worsteling met het lijden, dat we dan tot de kern van het menselijk 
kenvermogen doordringen. In deze tijd, die zich kenmerkt door mondialisering, 
ideologische ontgoocheling, moreel verval, fragmentatie en innerlijke 
verscheurdheid, waarin de mensheid zich bewust is geworden van de 
gigantische problemen die ons de komende eeuw nog te wachten staan, lijkt me 
dit van groot belang. 

De Boeddhist is van mening dat voor een verandering van de loop der 
omstandigheden een bewustzijnstransformatie noodzakelijk is. Alleen door de 
hand in eigen boezem te steken, individuele verantwoordelijkheid te nemen en 
zichzelf te bevrijden van een destruktief soort egoïsme, kan men de 
kettingreakties van negativiteit doorsnijden. Op persoonlijk nivo kan men 
hierdoor het script van de eigen levensgeschiedenis een draai in positieve 
richting geven. Men kan niet op anderen wachten, maar zal eens ergens moeten 
beginnen en wel bij zichzelf, nu. Voor een daadwerkelijke omwenteling van wat 
wel eens catastrophale proporties aan zou kunnen nemen, zal een ieder op zijn 
eigen wijze en in zijn eigen vakgebied, daar waar zijn kwaliteiten liggen, er iets 
aan moeten doen. Dan zullen de handen ineengeslagen moeten worden om het 
effect van de individuele bewustzijnstransformatie te vermenigvuldigen. Niet 
alleen door erover te praten, maar ook door concrete stappen te durven nemen. 
We zullen het ieder afzonderlijk samen met elkaar moeten doen. 

"Having purified the great delusion, the heart's darkness, 
The radiant light of the unobscured sun continuously rises". 4 4 6 
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Coda 

De echo's zijn verstomd, 
het verhaal is verteld. 

Ik weet meer dan ik schrijf 
en ik schrijf meer dan ik weet. 

Je doet je best, 
maar of hetgeen je geschreven hebt 
ook zo gelezen wordt, 
daar kom je nooit precies achter. 

Dat heb je zo met taal: 
die maakt er dit van en die maakt er dat van. 

Duizend woorden 
voor een knip met je vingers 
of de klank van een dijbeenfluit. 

342 



34. - Yeshe Dorje Rinpoche (1926-1993) 
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