
‘Waar is de kennis, verloren gegaan door informatie? Waar is de wijsheid, ver-
loren gegaan door kennis?’ verzuchtte de Engelse dichter T.S. Eliot reeds enkele 
decennia geleden. In dit tijdperk van digitalisering is het er niet op verbeterd. De 
traditionele behoedster van de wijsheid, de filosofie als ‘liefde-voor-de-wijsheid’, is 
in het Westen de voorbije eeuwen ook al vernauwd tot een leer van het betrouw-
bare kennen, omdat de mens verlangt naar kennis van de natuur, waardoor hij 
macht over haar krijgt en zijn eigen comfort kan vergroten. Aldus Jan Bor in zijn 
voortreffelijke boekje ‘Wat is wijsheid?’ De laatste jaren kwam daarop reactie: 
filosofen gingen filosofie opnieuw claimen als praktische levenskunst.

W IJSHEID EN ZELFKENNIS IN DE 
WERELDRELIGIES
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Het juiste handelen als draad van 
Ariadne om in deze ingewikkelde 
wereld de weg niet te verliezen, hoe-
zeer hebben wij daar behoefte aan! 
Geen waarheden hebben we nodig 
– ze zijn zo contextueel en bouwval-
lig – maar wijsheid die de weg wijst. 
We zijn allemaal pelgrims, zoekers 
naar wijsheid. We bevinden ons al 
op een spiritueel pad of we verlangen 
ernaar. Een pad dat voor iedereen 
anders is, soms binnen één traditie, 
voor anderen in meerdere tradities te-
gelijk, voor nog anderen traditieloos 
of traditie-overstijgend. Ten diepste 
verlangen we net als ieder mens om 
terug te keren naar de Bron, naar de 
verloren gewaande eenheid, zoals 
een vonk naar het oerlicht verlangt en 
een druppel naar de oceaan. 

Soms zijn we verrukt, of in vredige 
kalmte, innerlijke rust, levend in het 
moment. Veel vaker echter worden 
we dag in dag uit geconfronteerd met 
onszelf, onze kleine kantjes, onze ei-
genschapjes. Ook wat we misschien 
dachten overwonnen te hebben, lijkt 
later weer de kop op te steken. Het 
maakt ons zo dikwijls moedeloos. 
Misschien komen we ertoe onszelf te 
accepteren of in het beste geval sla-
gen we erin een behoorlijke kijk op 
onze persoonlijkheid te hebben: ‘me-
zelf kennende’. Dan lijken we naar 
buiten toe met een kwinkslag onszelf 

te kunnen relativeren. Maar diep in 
ons hart blijft dat moeilijk en het liefst 
zouden we onze ogen en ons hart 
sluiten voor onszelf. Het is erg moei-
lijk jezelf te kennen en jezelf niet om 
de tuin te leiden. De psychoanalyse 
is een formidabele logenstraffing van 
onze transparantie voor onszelf.

Het valse zelf en Het ware zelf

Zelfkennis is het begin van alle wijs-
heid. ‘Ken jezelf.’ Het stond geschre-
ven boven de poort van de tempel 
van Apollo te Delphi: een algemeen 
aanvaarde grondstelling in het oude 
Griekenland. Maar wat is dat ‘zelf’? 
Hier zijn we verward. Wat bedoe-
len de verschillende tradities? Wat 
bedoelen wij als we over ons ‘zelf’ 
spreken?

Er is ons valse zelf: ons egoïsme, het 
onechte ‘ik’ dat ontstaat omdat we ten 
onrechte denken dat we ten diepste 
zijn wat we denken, wat we voelen, 
wat we verlangen en willen bereiken. 
We creëren een vals ‘ik’, iets of ie-
mand waarvoor gevochten moet wor-
den. Er is ‘ik’ en er is ‘de rest’. Ik besta 
op mezelf, bouw een muurtje om me 
heen, een fort om te bewaken. Wat 
ik denk en voel en nastreef, dát is de 
werkelijkheid. Ik vergeet echter dat 
dit (die gevoelens, denkbeelden, sen-
saties, verlangens) slechts lagen zijn 
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die de ware werkelijkheid afdekken. 
Maar als ik naar binnenga, mediteer, 
observeer, dan merk ik dat dit een-
dagsvliegen zijn die komen en gaan. 
Er is geen onderliggend substraat dat 
‘ik’ is. Er is alleen de Leegte of de 
Bron, of de Grondslag, of ...

Er is echter ook het valse zelf dat ons 
door de maatschappij wordt aange-
praat. Er wordt van ons verwacht zo 
en zo te handelen, te denken, te leven. 
Dan zijn we ‘iemand’, dan mogen we 
erbij horen. Heel vaak hebben we de 
neiging daarin mee te gaan. Maar 
stilte en diep naar binnen kijken doen 
ons inzien dat dit sociale zelf, die 
‘iemand’ die we dan geworden zijn, 
slechts een veelheid van rollen is die 
we spelen en die onze ware identiteit 
afdekken.

De grote wereldreligies als wijsheids-
tradities roepen ons op onze ware 
naam te leren kennen, ons ware zelf. 
Het hindoeïsme spreekt uitdrukkelijk 
van ons ware zelf: het atman, dat 
identiek is met het goddelijke Prin-
cipe, het Brahman. Het boeddhisme 
spreekt echter van niet-zelf of leegte 
(van zelf-standigheid). Dit is geen nihi-
lisme: eerder dan als een ontkenning 
moeten we dit opvatten als een affir-
matie van openheid voor de totale en 
niet-geconditioneerde werkelijkheid. 
Leeg van mezelf, vol van al het ande-

re (inter-zijn, zegt de Vietnamees-Fran-
se zenleraar Thich Nhat Hanh). Ook 
de joodse mystiek (de kabbala) roept 
de mens op ‘niets’ in de zin van ‘leeg’ 
te worden. God is Ayin, het ‘Niets’, 
en ook de mens moet ayin worden 
om tot zijn ware natuur terug te keren. 
In het joodse chassidisme zijn we ten 
diepste vonken van het goddelijk Licht, 
geen aparte substantie dus. Voor het 
taoïsme is het ultieme de Weg (tao) 
die al wat is aandrijft en bezielt, ook 
het hart van de mens. Voor Confucius 
is de mens geen fixe entiteit, alleen 
een knooppunt van relaties. De chris-
ten erkent in Christus zijn ware natuur 
of spreekt van het paradijs dat leeft in 
ieder van ons (aldus Thomas Merton). 
Maar hoe kunnen we tot deze ware 
natuur komen? We worstelen.

word wie je bent!

We ervaren de oproep van de reli-
gies om elk egoïsme, elk vastklampen 
en grijpen te laten varen vaak als een 
eis om onze persoonlijkheid, onze 
aanleg uit te gommen. Toegegeven, 
op sommige momenten van de ge-
schiedenis heeft het westerse religi-
euze denken, dat vaak in dualistische 
begrippen een scheiding lijkt te sug-
gereren tussen het goddelijke en het 
menselijke, hier zeker toe bijgedra-
gen. Toch is het duidelijk dat – en dit 
wordt in beginsel in geen enkele reli-
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gieuze traditie ontkend –, als we tot 
eenheid willen komen met onze Bron, 
we dit enkel kunnen via ons-zelf. We 
hebben immers steeds onze individu-
aliteit mee. 
Er is geen zakelijke scheiding tussen 
ons menselijke zelf en ons goddelijke 
Zelf: het is alleen een perspectiefwis-
sel. Onze goddelijke Kern waar wij 
vrij en verlost zijn, is onze dagdage-
lijkse identiteit, maar anders beleefd, 
anders gestuurd. Onthechting van 
onszelf is geen verloochenen van 
onze persoonlijkheid, maar het vrij-
maken van onze ware persoonlijk-
heid, tegelijk mijn eigen diepste ik en 
God in mij. 

‘Eenheid’ met het goddelijke is eigen-
lijk niet-tweeheid, het is geen fusie 
waarbij twee restloos één worden. 
Dit geldt zowel voor de eenheid met 
het goddelijke als voor de eenheid 
met de andere (mens). Ware eenheid 
is non-dualiteit, is dialoog van een ik 
en een jij die dieper gezien onscheid-
baar verenigd zijn. Het ik blijft een 
elementair deel, niet opgeslorpt in 
het verbond. Ik maak als ik, op mijn 
manier deel uit van het verbond. We 
zijn allen onlosmakelijk verbonden 
met onze Bron, met onze goddelijke 
Oorsprong, maar vanwege ons ik is 
deze eenheid bij iedereen anders, op 
een specifieke manier gekleurd. ‘De 
boodschap is 1000 keer gesproken 

en 10000 keer ontvangen’, zegt de 
joodse schrijver Elie Wiesel. Zelfken-
nis en daaruit volgend ‘zelf-zorg’ zal 
mij in staat stellen nog beter, nog ster-
ker de eenheid te realiseren, te ont-
sluieren.

Mystiek individualisMe

De mystieke paden die in de verschil-
lende wijsheidstradities worden aan-
gereikt, leggen grote nadruk op de 
individuele verscheidenheid.  
Zo spreekt de westerse boeddhist 
Jack Kornfield over drie persoonlijk-
heidstypes: het aanklampende type, 
het afwijzende type, het begoo-
chelde type. De zoeker wordt uitge-
nodigd de specifieke energieën die 
eigen zijn aan die bepaalde types 
te onderkennen en te transformeren 
tot positieve krachten, tot liefdevolle 
openheid: tot onderscheidende wijs-
heid, tot allesbeamende beginners-
mentaliteit. 
Het hindoeïsme stelt vier mystieke 
wegen voor, vier yoga’s, in de prak-
tijk natuurlijk niet volledig van elkaar 
gescheiden. Hoe ga ik op zoek naar 
eenheid, wat is mijn aard? Ben ik een 
denker, dan ligt mij de weg van het 
inzicht (jnana-mystiek). Ben ik een 
affectief/emotioneel type, dan ligt 
me de weg van de emotionele liefde 
(bhakti-mystiek). Ben ik een actief ie-
mand, dan past mij de weg van de 
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dienende belangeloze liefde (karma-
mystiek). Of ben ik heel lichamelijk 
gericht: dan past mij de raja-yoga. 
Waar de soefi’s – de mystici van de 
islam – de tawhid of eenheid met het 
goddelijke zoeken door fana (uitdo-
ven van de egoïstische trekken, de 
nafs), gebeurt dit op een specifiek uit-
gestippelde reisweg (tariqa), en deze 
weg is voor iedere soefi anders. 
Ook bij de christenen is er het feno-
meen van de geestelijke begeleiding 
als zoeken naar de eigen unieke weg 
naar God, naar de eigen aard, als 
materiaal waarmee God wil werken 
om scheppende aanwezig te zijn in 
deze wereld. Ook het spirituele pad 
van de christen is immers geen uni-
forme weg, maar het zoeken om de 
Christus op een unieke manier gestal-
te te geven.
Laten we er met de Chinese filosoof 
Mozi van uitgaan dat de mens in we-
zen goed is. Ten diepste verlangt hij 
naar zijn Bron en wil hij tot eenheid 
komen. Maar, zo zeggen ons vele 
mystieke tradities, nog veel groter 
is het verlangen van het goddelijke 
naar ons. Dan is gebrek aan zelfken-
nis een ‘fout’ die de eenheid in ge-
vaar brengt. 
Onszelf niet kennen is weggaan, 
onze oorsprong vergeten, ‘op ons 
eigen beginnen’ als het ware, verstrik-
ken in ons kleine zelf. In de joodse 
visie wordt zonde uitgelegd als ‘het 

doel missen, naast de roos schieten’, 
verkeerde keuzes maken. Het hindoe-
isme en het boeddhisme spreken van 
illusie en onwetendheid. In de islam 
is dat het niet herkennen van God in 
alles. Toch zijn we niet onze fout. We 
hebben enkel uit zwakheid en on-
wetendheid de verkeerde keuze ge-
maakt, de keuze voor de scheiding, 
voor de illusie, de keuze voor iets an-
ders dan onze goddelijke Bron. Om-
keren is mogelijk.

Daarom moeten we onze energieën 
(neigingen, driften) goed ‘kennen’, zo-
dat we ze goed kunnen aanwenden. 
Ze zijn op zich immers niet verkeerd, 
ze kunnen zelfs onze ‘leraars’ wor-
den. We zijn daarom niet kwaad of 
slecht, we dragen alleen zaadjes van 
woede in ons, van angst, van jaloers-
heid, die we niet mogen voeden, die 
we geen water mogen geven, maar 
ten goede moeten aanwenden. Als 
we in staat zijn het geheel te zien, 
de eenheid te ervaren, te ontwaken, 
dan zien we dat we mogen ontwa-
ken voor ons eigenste leven. Ons tem-
perament zal niet veranderen, onze 
persoonlijkheid blijft dezelfde, maar 
we zijn in staat onszelf te accepteren, 
de volmaaktheid in onze onvolmaakt-
heid te zien. Met open hart, in mede-
dogen, voor onszelf en voor alles wat 
is. Naar buiten toe misschien raar, 
misschien zelfs vreemd en excentriek, 
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in ieder geval uniek, maar diep van-
binnen stevig geworteld, verankerd in 
de eenheid. Ons dagdagelijkse ‘ik’ 
leeft dan vanuit die diepste goedheid.

de weg naar de zelfkennis

Als we durven naar binnen gaan, 
stilstaan bij onze gedachten, onze 
gevoelens – hoe hevig ze soms ook 
zijn –, bijvoorbeeld door vipassana, 
boeddhistische inzichtsmeditatie, dan 
‘ont-dekken’ we de verschillende 
lagen van onze persoon als eigen-
schappen die onze ware natuur 
afdekken. Maar we ervaren ze bij 
nader toezien als voorbijgaand, een-
dagsvliegen. Heel reëel, maar niet 
essentieel. Door ze te zien, te be-
noemen, hebben ze ons niet meer in 
hun macht. Ik ben niet mijn lichaam, 
dit gelaat, deze gezondheid enz. Ik 
ben niet mijn gevoelens van angst of 
agressie. Ik ben niet deze arme ge-
dachten en inzichten. Ik ben niet die 
verlangens … Wat is dan wél mijn 
diepste wezen? Meditatie begint met 
zelfkennis, eerlijkheid omtrent zich-
zelf, inzicht in zichzelf. ‘Wie zichzelf 
niet kent, kent God niet’, zegt men in 
de islam.
We moeten onszelf tegenkomen en 
dat gebeurt gauw als we in het ge-
laat van een ander kijken. Daarom 
heeft iedere religieuze zoeker een 
spiegel nodig, die hem/haar toont 

zoals hij/zij is. Niet alleen door intro-
spectie immers, maar ook in ons con-
tact, onze omgang met de mensen 
om ons heen kunnen we onszelf beter 
leren kennen. 
We kunnen een geestelijke begelei-
der hebben of evengoed een heel 
goede vriend die ons nader tot ons-
zelf brengt. We kunnen bij gebrek 
daaraan ook aan de hand van 
een boek onze ogen laten openen, 
wanneer we daar precies voeling 
ondervinden, ons herkennen in een 
schrijver. Het gevaar voor zelfbegoo-
cheling is hier natuurlijk groter: ‘pa-
pier is geduldig’.

Om deze progressieve zelfkennis aan 
te drijven is meditatie met de heilige 
Schriften cruciaal. 
Lezend in Bijbel of Koran of de Dham-
mapada confronteren we ons met Je-
zus, met Mohammed, met de Boed-
dha. Bij de grote religieuze figuren 
van de mensheid is het gevaar van 
zelfbegoocheling geringer: de mys-
tieke figuren uit de verschillende tradi-
ties, met hun eigenheid, hun karakter, 
voor wie niets menselijks vreemd was 
en bij wie we misschien soms iets van 
ons eigen temperament herkennen. 
Ze kunnen ons aanmoedigen te dur-
ven zijn zoals we zijn, wie we ten 
diepste zijn, en tegelijk onszelf te ac-
cepteren en ons te laten transforme-
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ren. Schriftmeditatie is voor velen dé 
weg om zichzelf te zien te krijgen in 
de spiegel van een ander. Daarom is 
het belangrijk de meditatie niet te be-
perken tot nadenken over de tekst en 
tot het hoofd, het mentale, maar zich-
zelf bloot te leggen voor de religieuze 
ander. ‘Wie ben ik? Wie zegt Gij dat 
ik ben? Wat wilt Gij dat ik doe?’ 

Mystieke wegenkaarten

De grootste mystici zijn ook de groot-
ste kenners van de mens, met het 
diepste inzicht in de mogelijkheden 
en valkuilen van de ziel. Hun zelfken-
nis is zo diep en fijn, dat hun inzich-
ten universeel toepasbaar zijn, voor 
elke particuliere individualiteit.  
Bij de mystici vinden wij uitgewerkte 
‘landkaarten van de ziel’. In hun ge-
schriften lezen is dan ook in een zeer 
zuivere spiegel kijken, waarin we alle 
verborgen uithoeken van onszelf te-
genkomen. Bij hen vinden we woor-
den om wat we beleven vast te grij-
pen en voor onszelf uit te drukken. Het 
vaak concentrische, gedetailleerde 
mensbeeld dat de mystici uitschrijven, 
is in feite een soort projectie van hun 
eigen lineaire-kronkelige levensreis en 
kan dus voor ons een plattegrond en 
een reisgids worden voor onze eigen 
ziel en spirituele reis. 
De eerste etappe van de reis komt 
overeen met de buitenste kring van 

onze persoonlijkheid, het onechte 
zelf; de laatste met de binnenste kern, 
ons ware Zelf. De vele graden of trap-
pen daartussen zijn allemaal aspec-
ten van mijn eigen persoonlijkheid die 
moeten ontdekt, doorlopen en geïnte-
greerd worden.  
In het bestek van deze bijdrage is het 
onmogelijk om die progressieve zelf-
kennis te ontleden.

zeven verblijven

Om de frappante analogie van de 
christelijke mystieke psychologie van 
bijvoorbeeld Teresa van Avila met 
die van de soefi’s te onderstrepen, 
sommen we de verschillende fases 
apart op. Voor Teresa telt onze inner-
lijke ontwikkeling als een concentrisch 

gebouwd innerlijk kasteel of burcht, 
zeven momenten of ‘verblijven’: het 
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gaat van de bekering en het mond-
gebed via het voorbeeldige leven 
en de frequente meditatie tot de 
bevestiging in de genade met 
het vereenvoudigde bidden. 
Als de ziel zich helemaal 
overgeeft komt een vierde 
overgangsverblijf waar-
in actief en passief-
mystiek gebed elkaar 
doordringen (gebed 
van rust). Daar volgt 
dan de vereniging 
van de wil en van 
de gehele persoon 
met God op (ge-
bed van vereni-
ging en extase). 
Het zevende verblijf 
is het verblijf van God zelf, dit is geen 
extra verdieping, maar het uitstromen 
van de mystieke vereniging in het ac-
tieve leven. 

Ook de soefi’s spreken vaak van ze-
ven ‘standplaatsen’ van de geestelijke 
reis en van de mystieke psychologie: 

de begerende ziel (de borst), de ver-
wijtende ziel (het hart), de geïnspi-
reerde ziel (de geest), de tot rust 
gekomen ziel (het Geheim), de be-
vredigde ziel (het Geheim van het 

geheim, de aanvaarde ziel (de 
Diepte) en de gerealiseerde 

ziel (het Fundament). Deze 
stadia krijgen ook namen 
van ‘werelden’, kleuren 
(blauw, geel, rood, 
wit, groen, zwart, 
kleurloos), metalen 
enz. Heel mooi is 
de benaming: reis 
naar God, door 
God, over God, 
met God, binnenin 

God, vanuit God en 
in God. Ook erg mooi is het noemen 
van innerlijke profeten (Adam, Noë, 
Abraham, Mozes, David, Jezus en 
Mohammed – let op de hoge positie 
van Jezus).
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