
Innerlijke vijanden 2016 - Vervolg
De	  grond	  van	  de	  verlichte	  geest	  

De	  geest	  thuisbrengen	  door	  te	  werken	  met	  de	  innerlijke	  
vijanden	  aan	  de	  hand	  van	  het	  Tibetaanse	  boek	  van	  leven	  en	  
sterven.	  We	  passen	  de	  kennis	  en	  oefening	  toe	  in	  ons	  Westerse	  

leven.	  

op	  maandagen	  vanaf	  19	  september	  2016	  
Drs.	  Loucas	  van	  den	  Berg	  

We	  kunnen	  vrijheid	  idealiseren	  maar	  als	  het	  op	  gewoontepatronen	  
aankomt,	  zijn	  wij	  echte	  slaven	  

Het	  is	  een	  kunst	  om	  niet	  in	  hetzelfde	  gat	  in	  de	  straat	  te	  vallen	  maar	  
een	  andere	  straat	  te	  nemen.	  	  

Beste	  cursisten	  

Op	  maandag	  19	  september	  start	  een	  nieuwe	  reeks	  innerlijke	  
vijanden	  bijeenkomsten	  die	  gebouwd	  worden	  op	  het	  Tibetaanse	  
boek	  van	  leven	  en	  sterven.	  Ik	  neem	  3	  grote	  thema’s	  uit	  het	  boek	  
en	  maak	  deze	  inzichtelijk	  en	  toepasbaar	  voor	  de	  Westerse	  geest	  
en	  handeling	  in	  het	  dagelijkse	  leven.	  Het	  Tibetaanse	  boek	  van	  
leven	  en	  sterven	  heeft	  de	  unieke	  kwaliteit	  om	  ons	  in	  contact	  te	  
brengen	  met	  de	  waarnemende	  geest	  en	  wat	  we	  hebben	  genoemd	  
in	  de	  afgelopen	  Murnau	  retraite:	  het	  wezenlijke	  denken.	  Dat	  
denken	  van	  onderzoek,	  waarneming	  en	  liefde	  is	  het	  kernthema.	  	  
Het	  wezenlijk	  denken	  is	  een	  combinatie	  van	  de	  juiste	  aandacht,	  
het	  werken	  met	  verandering,	  het	  loslaten	  van	  patronen,	  het	  
kennen	  van	  de	  oorspronkelijke	  geest	  en	  het	  verzamelen	  van	  
moed.	  
Ten	  eerste	  is	  er	  de	  wijsheid	  van	  mededogen	  en	  vereenzelviging:	  
tonglen.	  Het	  geven/nemen	  principe.	  Het	  versmelten	  met	  de	  pijn	  
en	  angst	  van	  de	  ander	  is	  een	  grondhouding	  die	  niet	  ingegeven	  
wordt	  door	  het	  lijden	  met	  anderen	  maar	  door	  het	  bevrijden	  van	  
de	  ander	  met	  adem,	  kleur,	  imaginatie	  en	  energie.	  We	  oefenen	  deze	  
techniek	  van	  aandacht.	  Het	  is	  een	  aandacht	  die	  naar	  binnen	  



gericht	  is	  en	  een	  andere	  zienswijze	  en	  handelswijze	  oefent.	  Deze	  
grondhouding	  van	  aandacht	  werkt	  verlichtend	  naar	  jezelf	  en/of	  
een	  ander.	  	  Het	  voorkomt	  dat	  we	  maar	  wat	  doen	  en	  in	  de	  luie	  
gewoontepatronen	  van	  de	  geest	  vallen.	  Het	  voorkomt	  ook	  een	  
verkeerd	  gerichte	  aandacht	  waarin	  we	  steeds	  van	  de	  ander	  vragen	  
wat	  we	  zelf	  nodig	  hebben.	  We	  zijn	  zo	  gehecht	  aan	  onze	  innerlijke	  
vijanden	  van	  angst,	  pijn,	  trots	  en	  lijden	  dat	  wij	  ze	  beschouwen	  als	  
vaste	  pilaren	  van	  zijn,	  als	  beste	  vrienden	  van	  onderzoek.	  Geluk	  is	  
als	  zij	  die	  honing	  van	  een	  scheermes	  likken…	  
Ten	  tweede	  is	  er	  de	  phowa	  beoefening.	  Het	  overbrengen	  van	  
bewustzijn,	  het	  licht	  van	  de	  Boeddha	  laten	  indalen	  in	  de	  ander.	  Dit	  
kan	  uitgebreid	  worden	  naar	  andere	  oefeningen.	  Het	  gaat	  hier	  ook	  
weer	  om	  het	  vrije	  lichtbewustzijn	  en	  de	  grenzeloze	  liefde	  die	  er	  is,	  
los	  van	  irritatie,	  pijn	  en	  overgang.	  Zoals	  we	  weten	  is	  iedere	  
overgang	  die	  we	  in	  onze	  leven	  maken	  een	  keuze	  die	  we	  met	  een	  
stille	  aandachtige	  mind	  kunnen	  maken.	  Door	  de	  situatie	  te	  
doorgronden,	  angsten	  te	  doorzien	  en	  vertrouwen	  te	  ontwikkelen.	  	  
Het	  derde	  is	  onze	  heldere	  geest	  te	  herkennen	  en	  te	  gebruiken.	  Het	  
is	  de	  staat	  van	  helder	  licht	  of	  de	  grond	  luminescentie.	  Doordat	  
we	  onze	  geest	  veel	  te	  nauw	  gebruiken	  en	  daarmee	  verengen	  tot	  de	  
narrow	  mind	  zien	  we	  alles	  daardoor	  en	  identificeren	  we	  ons	  met	  
de	  golven	  van	  emoties	  en	  gedachten	  die	  de	  narrow	  mind	  is.	  We	  
kunnen	  niet	  weidser	  kijken.	  	  We	  kijken	  niet	  door	  de	  sluier	  heen.	  
De	  mind	  neemt	  je	  mee	  in	  emoties	  en	  maakt	  overal	  een	  eigen	  
verhaal	  van	  en	  vindt	  dit	  belangrijk.	  Het	  vraagt	  voortdurend	  
bevestiging	  op	  haar	  kleinheid.	  Een	  veel	  voorkomend	  
reactiepatroon	  is	  jezelf	  gaan	  uitleggen	  en	  verdedigen:	  ja	  maar	  ik	  
deed	  het	  hierom,	  of	  ik	  heb	  last	  van	  en	  daarom	  kan	  ik	  of	  wil	  ik…ik	  
ben	  het	  vergeten	  want	  ik…ik	  weet	  niet	  wat	  ik	  moet	  doen…ik	  ben	  
hard	  bezig	  met…	  Je	  kijkt	  niet	  door	  de	  sluier,	  de	  glazen	  deur	  en	  ziet	  
je	  licht	  niet.	  De	  lichte	  geest.	  We	  moeten	  de	  mind	  (de	  gewone	  geest	  
in	  het	  Tibetaanse	  boek)	  steeds	  weer	  zuiveren.	  Dit	  ligt	  in	  de	  lijn	  van	  
hoe	  we	  eerder	  met	  de	  innerlijke	  vijanden	  gewerkt	  hebben.	  

De	  boven	  beschreven	  3	  processen	  beoefenen	  brengt	  ons	  thuis	  in	  
wie	  we	  wezenlijk	  zijn,	  onze	  oorspronkelijke	  natuur	  en	  dit	  helpt	  
ons	  ieder	  moment	  en	  ook	  in	  de	  dood.	  Het	  oprecht	  omgaan	  met	  je	  



eigen	  gedachten,	  goede	  en	  slechte,	  oprecht	  waarnemen,	  geen	  
illusies	  van	  verleden	  en	  toekomst	  creëren	  en	  in	  een	  staat	  van	  
evenwicht	  blijven	  is	  de	  grote	  levenskunst	  van	  mens.	  Het	  is	  het	  
realiseren	  van	  het	  Zicht.	  	  

Data:	  19	  september,	  26	  september,	  3	  oktober,	  
oktober,	  7	  november	  2016/	  maandag	  half	  11-‐	  

10	  oktober,	  31	  12	  
uur	  


