
Vorig jaar werd in ons land een heus onderzoek uitgevoerd naar ‘het geluk 
der Belgen’, compleet met experimenten en controlegroepen, ter bevordering 
van het geluk. Wat maakt ons gelukkig? Wanneer we diep in ons eigen en 
in elkaars hart zouden kunnen kijken, dan zouden we wellicht zien dat ieder 
mens ten diepste één groot verlangen heeft: het verlangen naar verbondenheid, 
naar eenheid. Eén zijn met elkaar, verbonden zijn met onze goddelijke Grond 
(‘God’), verbonden zijn met de hele kosmos. Ook de zogenaamde eenzaten 
of zij die doelbewust kiezen voor een leven in afzondering en eenzaamheid, 
zijn in staat dit te doen, omdat zij zich verbonden weten, met mensen, of met 
de natuur of met God.

W IJSHEID ALS EENHEIDSERVARING

WIJSHEID IN DE WERELDRELIGIES



EEnzaamhEid En gEschEidEnhEid

En toch: tegenover dit diep verlangen 
naar eenheid en verbondenheid staat 
de dagdagelijkse feitelijke ervaring 
van gescheidenheid, eenzaamheid, 
een afgezonderd leven in een versplin-
terde en versnipperde maatschappij. 
Grenzen en muren. De ander is on-
bereikbaar, God vinden we niet en 
ook tegenover de kosmos zijn we alle 
gevoel van verbondenheid kwijt.

Dat is eigen aan het menszijn. Bij het 
ter wereld komen wordt de navel-
streng die ons verbond, doorgeknipt: 
eerste scheiding waarop nog vele zul-
len volgen. Tegelijk stellen we vast dat 
deze algemeen menselijke ervaring 
van afgescheiden zijn, in de huidige 
cultuur bijzonder versterkt is. Het col-
lectivisme van de middeleeuwen is 
lang vervlogen tijd. Moderniteit en 
postmoderniteit hebben elk duidelijk 
wij-gevoel ondergraven, met als ge-
volg dat de nood aan nestwarmte 
toeneemt (cocooning, sekten, conser-
vatieve groeperingen). Vaak wordt 
gewezen op het typische rationalisme 
van het Westen: het nuchtere verstand 
dat alleen de taal van cijfers en ele-
menten kent en de wereld opdeelt in 
kwantificeerbare gegevens. 

Wij zijn in het Westen zeer analytisch 
ingesteld, heel goed in het onderschei-
den en scheiden, maar niet zo goed 
in het vatten van eenheid en synthese.

vErBondEn mEt Elkaar

Wijsheid is precies het vermogen om 
eenheid te zien en te beleven in de 
bonte verscheidenheid. Kennis ver-
deelt, wijsheid verenigt. Onze grote 
wijsheidstradities (de religies) leren ons 
echter dat onze ervaring van afzonde-
ring en afgescheidenheid slechts een 
sluier is die onze ware natuur verbor-
gen houdt. We zijn in wezen reeds en 
altijd al diep-verbonden met al wat is. 

De eerste en meest evidente vorm 
van verbondenheid die we kunnen 
ervaren en verlangen te ervaren, is 
natuurlijk de horizontale eenheid met 
medemensen. ‘In het begin is er de 
relatie,’ zegt Martin Buber in zijn be-
roemde werk Ik en Jij. Het pasgebo-
ren kind (dat uit de moederschoot in 
de wereld van scheiding is terechtge-
komen) gaat trachtend op zoek om re-
latie te maken met de vele dingen om 
zich heen. Geleidelijk aan gaat deze 
diepe drang echter verloren, maar re-
latie vormen is en blijft wezenlijk voor 
de mens.

‘Ik word aan het Jij; Ik wordend spreek ik Jij. Alle werkelijke leven is ontmoe-
ting.’ (Ik en Jij, p. 16, vert. Storm)
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In het boek Genesis zien we hoe de 
Heer een mensenpaar schept (het is 
immers ‘niet goed dat de mens alleen 
blijft’). Ook Jezus stuurt zijn leerlingen 
twee aan twee uit om het Goede 
Nieuws te verkondigen.

We zoeken in ons leven vervulling in 
de relatie met de ander. We zoeken 
‘een hulp die bij ons past’, het spreek-
woordelijke ‘deksel’ dat op mijn potje 
past, omdat we ons anders onaf voe-
len, niet volledig mens. 

Reden waarom Afrikanen er vaak 
niet in slagen de zin van het celibaat 
te vatten …

vErBondEn mEt dE oErgrond

In ieder mens leeft echter ook, mis-
schien onbewust, het verlangen naar 
terugkeer naar de schoot van het Ul-
tieme, het Absolute. De Perzische soe-
fimysticus Rumi zingt het lied van de 
rietstengel, afgesneden en smachtend 
naar terugkeer naar de ware grond. 

Luister naar het riet, hoor hoe het weeklaagt over de scheiding: ‘Sinds ik uit 
het rietveld werd weggesneden, heeft mijn klacht man en vrouw tot tranen 
toe geroerd. Ik smacht naar een hart dat wordt verscheurd door balling-
schap om het deelgenoot te kunnen maken van de pijn van het verlangen. 
Wie ver is afgedwaald van zijn oorsprong, verlangt terug naar de tijd dat 
hij ermee verenigd was.’ (Masnavi I:1-4, vert. de Boer)

Hoe kunnen we opnieuw tot onze 
ware natuur van verbondenheid ko-
men? Hoe kan de eenheidservaring 
ons deel worden? Hoe kunnen we de 
schijnbare kloof die er is tussen onze 
wereld en de goddelijke wereld, over-
bruggen? Dat is de weg van de mys-
tiek. Een universele weg die in iedere 
traditie eigen accenten zal krijgen. 

oostErsE EEnhEidsErvaring

Het Oosten lijkt op het eerste gezicht 
makkelijker deze mystieke al-eenheid 
(als samengaan van het goddelijke 

Ene en de concrete veelheid) te kun-
nen beleven. 

In het hindoeïsme speelt wijsheid een 
centrale rol vanaf het vedische tijd-
perk. De filosofische Upanishaden 
zoeken meditatief naar de diepste 
dimensie van de omringende en in-
nerlijke werkelijkheid en proberen 
alle fenomenen van hieruit te begrij-
pen. Voor het hindoeïsme is er slechts 
één werkelijkheid: het gelukzalige 
bewustzijn dat één is en dat de ver-
schillende veelheden projecteert en 
transcendeert. Met de Bhagavad 
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Gita begint het inzicht te dagen dat 
de voorstelling van die ultieme Wer-
kelijkheid als een persoonlijke gods-
figuur nog het meeste ‘werkt’ om die 
wijsheid na te streven en vast te hou-
den en zo tot integratie te komen en 
zich één te weten met de grond van 

de werkelijkheid. De liefde voor die 
persoonlijke God leidt tot wijsheid en 
eenheidsbeleving. Liefde verenigt met 
de ultieme Werkelijkheid overal waar 
zij verschijnt en leidt tot meedogende 
liefde voor elke manifestatie. 

Maar zij die op deze wijze hun aandacht op het Absolute en het On-
persoonlijke vestigen, ontmoeten grotere ontberingen; want het is moeilijk 
voor hen die een lichaam bezitten, Mij te realiseren als zonder lichaam. 
Waarlijk, diegenen die hun handelingen aan Mij overgeven, die over Mij 
peinzen, die Mij aanbidden en over Mij alleen mediteren, met geen ge-
dachten dan aan Mij, o Arjuna, die red Ik spoedig uit de oceaan van leven 
en dood, want hun geest is gevestigd op Mij. (Gita 12,5-6, vert. Ars Floreat)

Het boeddhisme lijkt zo’n eeuwige 
kern die in alles terugkeert, niet te wil-
len accepteren. De boodschap van 
de Boeddha is er een van bevrijding. 
Ware vrijheid is liefdevolle aandacht 
voor alles, voor de onophoudelijke 
stroom van leven, voor het samen ont-
staan en vergaan van alle wezens. In 
het boeddhisme verschuiven rationele 
kennis van de wereld en antwoorden 
op metafysische raadsels van de 
wereld steeds verder naar de achter-
grond en staat het genezen van het 
hart centraal. Wijsheid is dan niet lan-
ger het zien van de onvergankelijke 
kern van alle dingen, maar het inzien 
van de radicale vergankelijkheid en 
van de onderlinge verbondenheid 
van al wat is. Deze transindividu-
ele doorleefde eenheid of openheid 

wordt in het Mahayanaboeddhisme 
‘leegte’ genoemd en door de beken-
de Vietnamese zenboeddhist Thich 
Nhat Hanh ‘interzijn’. Loskomen van 
het ego door aandacht voor alles en 
zich verbinden met het lijden van de 
wereld in zorgzaamheid en mededo-



gen: dat is de boeddhistische gestalte 
van wijsheid-liefde. 

De mysticus Shantideva verwoordt dit 
heel mooi:

Daarom: om mijn eigen lijden te verlichten én om het lijden van de ander te 
verzachten, geef ik mijzelf aan de ander en accepteer ik de ander als mij-
zelf. Wel, mijn geest, wees er zeker van dat je verbonden bent met de an-
der. Je mag aan niets anders denken dan aan het welzijn van alle wezens. 
Het past deze ogen, die nu een ander toebehoren, niet om de blik te richten 
op mijn eigen welzijn. Dat geldt evenzeer voor mijn andere zintuigen. Het 
past deze handen, die nu aan de ander toebehoren, niet voor mijzelf te 
handelen. Dat geldt evenzeer voor andere soorten handelingen. Neem nu, 
gelijke van de wezens, alles wat in dit lichaam aanwezig is en stel dat in 
dienst van het welzijn van de ander. Projecteer wat jij jouw ‘Ik’ noemt in de 
anderen, die een ellendig bestaan leiden, en projecteer wat jij de ‘ander’ 
noemt in jezelf. (Bodhisattvacharyavattara 8,133vv, vert. Kloppenborg)

In het taoïsme en het confucianisme 
krijgen we deze grondgedachte: de 
totale goddelijke werkelijkheid is een 
‘Weg’, een proces of dynamiek. Deze 
Weg is in de mens gebonden en/of 
vrije energie en wil hem tot eenvoud 
brengen. Het Chinese denken is erg 
moeilijk te begrijpen voor een Wes-
terling, maar toch tekent zich duide-
lijk hun eenheidsbeleving af. Ook zij 
postuleren een oorspronkelijke Een-
heid waar alles uit voortkomt. Over 
deze oorspronkelijke Eenheid kunnen 
we niets beweren, maar zij treedt in 
deze wereld op als het in-één-zijn 
van twee polen die voortdurend op 

elkaar inwerken, het fameuze yin- en 
yang-principe. Het tegenover elkaar 
en tegelijk in elkaar zijn van deze 
rustende en actieve pool van de wer-
kelijkheid zorgt ervoor dat de wereld 
een niet aflatende ontwikkeling is, 
zowel de macrokosmische wereld 
als de microkosmische wereld van 
de ziel. Eenheid is hier het harmoni-
sche samengaan van contrasterende 
krachten. Wijsheid is dan inspelen 
op dit proces, mee-vloeien met de 
Stroom, zodat het eeuwig nieuwe 
harmoniëren van de kosmos ook in 
ons optreedt. 

Er was iets dat geheimzinnig gemaakt is vanuit de chaos, het werd 
eerder geboren dan Hemel en Aarde. Rustig en stil! Puur en diep! Het 
staat alleen op zichzelf en verandert niet. Het kan beschouwd wor-
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den als de moeder van Hemel en Aarde. Toch weet ik niet hoe zijn 
naam is, ik omschrijf het als de Weg. (Dao De Jing 25, vert. de Hond) 

wEstErsE EEnhEidsErvaring

In het Westen met zijn monotheïsti-
sche tradities ligt eenheidservaring 
anders. Traditioneel wordt de mens 
hiér geplaatst en God dáár, d.w.z. 
buiten. God is de ‘gans Andere’. Ver-
der wordt alles dan verdeeld in een 
reeks van onderscheidingen (moreel, 
geestelijk, fysisch, psychisch). Toch is 
er van oudsher in de drie monotheïs-
tische tradities, naast de dualistische 

bovenstroom – waarbij vooral in 
het christendom het lichamelijke en 
wereldse vaak als minderwaardig 
werden verdrongen – ook een niet-
dualistische onderstroom: de mystiek. 

In de joodse religie (Bijbels en post-
bijbels) speelt wijsheid een centrale 
rol (cf. de Wijsheidsboeken). Daar 
is wijsheid het luisteren naar God 
en zoeken naar eenheid, verbinding 
met de gepersonifieerde Wijsheid 
van God (Chochma). Wijsheid wordt 
net zoals in de Bhagavad Gita een 
intieme relatie met God en een kwes-
tie van liefde voor en van God. God 
wordt ervaren als grenzeloze liefde 
voor de kleine mens: Hij gaat als 
een vader (en een moeder) een vrij 
en gratuit verbond aan met de mens, 
een verbond van tederheid en trouw. 
Menselijke wijsheid is dan dit ver-
bond met God in alles beleven, een-
heid zoeken dus! Er is de kabbala, 
de mystiek van het jodendom, voor 
wie de werkelijkheid een kristallisatie 
is van de kracht die onophoudelijk uit 
God stroomt en naar Hem terugkeert. 
In het chassidisme wordt dit dan voor-
gesteld als de vonken die van het 
goddelijke Licht komen.
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Vóór de emanatie was er enkel Ejn Sof. Ejn Sof was alles wat bestond. Zo 
ook, nadat het datgene wat bestaat heeft verwezenlijkt, is er niets anders 
dan dat. Er bestaat niets dat daarbuiten bestaat. Er bestaat niets dat niet 
doordrenkt is van de kracht van het goddelijke. Als dat wel zo was, zou Ejn 
Sof beperkt zijn, onderworpen aan dualiteit, God verhoede! In plaats daar-
van is God al het bestaande, maar niet al het bestaande is God. Het is in 
alles aanwezig en alles wordt er door verwezenlijkt. Niets is verstoken van 
de goddelijkheid ervan. Alles bestaat er binnen; het is in alles en om alles 
heen. Er bestaat niets anders dan dat. (Mozes Cordovero, vert. Matt, p. 45)

Er zijn ook in het christendom mys-
tici (zoals een Meister Eckhart) die 
in christelijke termen een non-dualisti-
sche visie op de werkelijkheid weten 
te verwoorden: de totale werkelijk-
heid is het andere-dan-God in God. 

De kosmos, al wat is, is een manifes-
tatie van de Zoon, zelf eeuwig gebo-
ren uit en in de Vader. We zijn dus in 
die goddelijke Grond in alles letterlijk 
‘diep-verbonden’ met God en met el-
kaar. 

In het spreken van het Woord spreekt God zichzelf en alle dingen uit in een 
andere persoon en Hij geeft hem dezelfde natuur die Hij zelf heeft. En in 
ditzelfde woord spreekt Hij alle met rede begaafde onstoffelijke werkelijk-
heid uit en die is in wezen gelijk aan ditzelfde woord volgens het beeld, 
in zoverre dit binnenblijvend is; de onstoffelijke werkelijkheid is echter niet 
gelijk aan ditzelfde woord, in zoverre zij op enige wijze naar buiten licht, in 
zoverre zij dus een voor elk ding afzonderlijk zijn heeft. (Eckhart, Deutsche 
Predigte 1, vert. Maas)

In het soefisme vinden we dezelfde vi-
sie terug: de hele wereld is een bonte 
verscheidenheid van vormen waarin 
de éne goddelijke Inhoud zich mani-
festeert – zo zegt Rumi het. De mys-
tieke interpretatie van de islamitische 
geloofsbelijdenis zoals onder meer 
Ibn Arabi het ziet – ‘Er is geen werke-
lijkheid dan de goddelijke Werkelijk-
heid’ – wordt bij de mysticus Iraqi: ‘Er 

is niets dan de goddelijke Liefde’.

doorBorEn van dE grEnzEn

De ware werkelijkheid, zo kunnen 
we zeggen met alle mystieke tradi-
ties – die een universele ervaring in 
specifieke termen beschrijven –, is 
dus tijdloos, eeuwig. Wij, mensen, 
leven in de tijd: we ervaren dagelijks 
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de tijdelijkheid en de vergankelijk-
heid. Dat leidt tot een zekere isolatie, 
tot gescheidenheid. Maar als we de 
grenzen van ons kleine ‘ik’ (komt in ie-
dere traditie terug!) weten te openen, 
kunnen we hier en nu doordringen 
tot onze Oergrond, de goddelijke 
grond, de eeuwige werkelijkheid, de 
leegte, ...

Wat we concreet zijn, is immers een 
tijdelijke manifestatie, een vormge-
ving van die eeuwige grond. In ons 
en in ieder mens doet het tijdloze een 
intrede in de tijd (als de voorwaarden 
daarvoor aanwezig zijn). Als we ster-
ven, dan sterft die Oergrond, God, 
de Liefde, het Leven, ... niet met ons, 
maar blijft eeuwig. Mystiek wil pre-
cies hier en nu, op dit ogenblik, door-
dringen tot dat tijdloze, om zo de zin 
van het leven tot vervulling te bren-
gen, om het Goddelijke tot uiting te 
brengen. Mystiek wil ook ‘ja’ zeggen 
tegen de tijdelijke vormen waarin dat 
eeuwige zich manifesteert: de we-
reld, de medemensen ... Het Eeuwige 
is kostbaar, zijn tijdelijke gestalten zijn 
dat ook!

non-dualitEit is gEEn FusiE

Soms wordt in het Westen meewarig 
geoordeeld over de oosterse visie. Als 
zouden de oosterse religies met hun 
zoeken naar eenheid een onvolwas-

sen, ‘fusioneel’ streven naar terugkeer 
in de veilige moederschoot beogen. 
Het Westen, met zijn nadruk op de 
liefde, zou dan ‘verder’ staan, de 
westerse mens zou uit zichzelf weten 
te treden naar de ander toe. Maar 
dat is een verwarring van niveaus. 
Eenheidsbeleving en erkenning van 
de alteriteit sluiten elkaar niet uit. Non-
dualiteit is geen monisme, herhaalde 
Raimon Panikkar steeds, maar het 
één-zijn-van-twéé. Twee takken zijn 
dezelfde boom, maar bezien elkaar 
toch als twee unieke, onderscheiden 
takken. Menselijk authentieke non-
dualiteitsbeleving laat immers ruimte 
voor het anders-zijn. Echte relatie is 
pas rijk als ik de ander ook als ander 
kan zien in alle verbondenheid. Niet 
gescheiden, maar wel onderschei-
den. De ander die ik kan verrassen, 
die ik kan vervolledigen, naar wie 
ik elk moment opnieuw op weg kan 
gaan. Met wie iedere ontmoeting 
nieuw is.

Ook de goddelijke Oergrond zal 
mij altijd overstijgen als mij en méér-
dan-mij. Niet samenvallend met mij, 
ik mag er een deel van zijn. God of 
het Leven of hoe we Het ook willen 
noemen ... is mij, maar niet beperkt 
tot mij. Ik ontmoet die Werkelijkheid 
(het Licht, de Liefde, God) in alles wat 
ik ontmoet. 
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BlijvEndE vErworvEnhEid?

Het sleutelwoord om tot diepe een-
heid met de goddelijke grondslag te 
komen, is ‘loslaten’ , sterven aan ons-
zelf, aan ons kleine ‘ik’. In ons verlan-
gen (zelfs niet grijpen naar een een-
heidservaring), in ons denken (tot een 
beeldloze openheid komen voor het 
Mysterie), in ons hebben en voelen. 
Een tweede ‘hulp’ of ‘weg’ kan die 
van de innerlijke vereenvoudiging of 
één-puntigheid zijn. Als we ons rich-
ten op één iets, zullen we tot innerlijke 
éénvoud komen - ‘Sammlen’ zegt Etty 
Hillesum. Dit zal ons naar buiten toe 
gemakkelijker tot eenheidsbeleving 
brengen.

Wellicht waren de grote mystieke fi-
guren wel in staat min of meer con-
stant in het bewustzijn van verbon-
denheid met de goddelijke grond te 
leven. Voor ons, als we al ooit tot een 
doorbraakervaring komen, zal het 
wellicht een pendelen blijven tussen 
het vinden en weer verliezen van dat 
bewustzijn en weer verlangend op 
zoek gaan, aangespoord door de 
blijde herinnering – zoals het plotse 

gevoel van totale verbondenheid met 
een geliefde in onze herinnering kan 
blijven en ons telkens weer naar hem 
of haar doet verlangen – of door het 
voorbeeld van hen die ons voorgin-
gen …

EEnhEid En liEFdE

Als we eenheid in ons diepste we-
zen mogen ervaren, als alle muren 
van ons kleine ‘ik’ afbrokkelen, dan 
voelen we ons vanzelf diep verbon-
den met alle mensen en alle andere 
wezens. We delen dezelfde kern, de-
zelfde stroom van Liefde, van Leven, 
van Licht. Het kan niet anders dan 
tot universele liefde en mededogen 
leiden en tot maatschappelijke inzet. 
Ons persoonlijk leven is verbonden 
met het grotere geheel. We worden 
aangespoord te sleutelen aan de 
maatschappelijke structuren en aan 
het (al te) menselijke denken met zijn 
hokjes-vakjes-mentaliteit. We kunnen 
versplintering tegengaan en meewer-
ken tot meer diep geluk!

Greta SCHACHT 
Johannes SCHIETTECATTE
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