
Drie wegen 
 
Begin de dag met een moment stilte, meditatie, een gebed, muziek of wandeling  naar gelang het beste deze dag bij je 
past. 
Ontbijt eventueel licht en lees vervolgens onderstaande tekst en overweeg deze.  
 
Studie ‘Drie wegen’  
 
De vendanta kent 3 wegen van ontwikkeling; namelijk de weg van handelen, de weg van kennis 
en de weg van toewijding. In mensen zijn deze wegen ook te herkennen. Elk mens heeft de drie 
wegen in zich, waarbij over het algemeen een van de wegen het zwaartepunt is.  
In een teambuilding training zie je deze wegen vaak ook terug. Bij het bouwen van bijvoorbeeld 
een brug zijn er altijd mensen die meteen willen aanpakken, anderen die eerst willen overleggen 
en weer anderen die zeggen ‘Zeg jij het maar, ik doe het wel’. 
Deze wegen zijn ook in alle geloofsrichtingen terug te vinden. In het Christendom kennen we de 
trappisten die werken, de jezuïeten die studeren en franciscanen die zorg hebben voor of 
toegewijd zijn. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
De weg van handelen is handelen, lichamelijk actief zijn of werken. Of dit nu werelds of 
spiritueel werk is, is niet belangrijk. Uiteindelijk gaat het in beide gevallen om de houding 
waarmee het handelen of werk gedaan wordt. De weg van handelen is concreet het werk dat 
voor je ligt. Soms heb je met meerdere mensen werk te verrichten, dan is dat de concrete taak die 
je hebt te vervullen. In een vergadering, waarin het ‘werk’ uit spreken en luisteren bestaat, zijn 
verschillende taken, zoals voorzitter, secretaris en leden. Wil je je taak uitvoeren dan is aandacht 
voor wat er gezegd wordt een eerste vereiste; m.a.w. luisteren. Ook spreken verdient aandacht 
door bijvoorbeeld naar je eigen stem te luisteren. Dit kan een groot verschil maken; je hoort dan 
zelf of je vanuit eigen ervaring en autoriteit spreekt. Ook twijfel t.a.v. wat je zegt hoor je dan; en 
vergeet niet dat anderen dat ook horen. Ook gewoon concreet handelen, zoals de tuin omspitten 
of strijken verdient de volledige aandacht. De vraag blijft ‘Wie’ handelt er?  
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
De weg van kennis is een ander vorm van ontwikkeling. Een ultieme vraag is bijvoorbeeld ‘Wie 
ben ik?’. Dit soort vragen is bedoeld om op onderzoek uit te gaan. Dit leidt tot inzicht en kennis. 
Hiervoor geven ook de vele geschriften ons aanknopingspunten. Echter is het uit je hoofd leren 
van kennis uit geschriften wel ware kennis? Is een Schriftgeleerde wel een wijze in de zin van 
dat hij kennis door ervaring heeft omgezet in ware kennis? Overigens geldt dit voor zowel 
wereldse als spirituele kennis. Ook een timmerman zal zijn theoretische kennis dienen om te 
zetten in de praktijk wil hij een meester-timmerman worden. En de timmerman komt telkens in 
situaties, waarin hij nieuwe kennis ontdekt en tegelijkertijd toepast. 



Volgens de Bagavad Gita (hoofdstuk 16) is de eerste stap om tot kennis te komen vreesloosheid 
(abhayam). ‘Vreesloosheid’ kun je heel fysiek oppakken, dat je iemand anders niet vreest. Geldt 
dit ook voor mentale vreesloosheid naar iemand anders? En hoe zit het met fysieke en mentale 
vreesloosheid naar jezelf? Durf je bijvoorbeeld ideeën die tot nu toe werkten wel los te laten en 
nieuwe naar buiten te brengen? Durf je open te staan voor iets nieuws van anderen?  
Kennis moet dus telkens opnieuw in de praktijk ontdekt of waargenomen worden en zo ontdek 
je ook ‘wie je bent’. Je zou je de vraag kunnen stellen ‘Heb ik geen vrees of ben ik vreesloos?’ en 
vervolgens de vraag ‘Wie is die Ik?’ en zo dring je steeds dieper door in de kennis tot er inzicht 
in jezelf ontstaat. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
De weg van devotie of toewijding gaat over de relatie die je met objecten of subjecten hebt. Het 
kan bijvoorbeeld een foto zijn, of je auto, of je grootvader en moeder. Devotie heeft te maken 
met de betekenis die je aan iets toekent.  
Betekenis aan iets toekennen kan gebeuren doordat je in een traditie staat; denk bijvoorbeeld 
aan de diverse religies. Het kan zijn omdat je een bepaald persoon zeer waardeert; denk 
bijvoorbeeld aan Boeddha, Krishna, Mohammed of Christus. 
Het kan ook een ritueel zijn, dat verbonden is met een beweging die je aanspreekt; denk 
bijvoorbeeld aan initiaties of het uitspreken van gebeden. 
Op een of andere manier geef je betekenis aan iets dat je vertrouwen en geloof daarin laat 
groeien en waar je afhankelijk van wordt. Het geeft een innerlijke rust. De vraag zal uiteindelijk 
oprijzen of deze innerlijk rust voorkomt uit de betekenis die jij aan de dingen toekent of uit de 
bron waar de dingen uit voort komen. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
Deze 3 wegen zijn in ieder mens in mindere of meerdere mate aanwezig. Er bestaat geen 
handelen, zonder kennis en toewijding. Ook bestaat er geen kennis zonder toewijding en 
handelen of toepassing. Ook de toewijding heeft zijn kennis en handelen. Het is de kunst om 
deze 3 wegen waar te nemen. 
 
Bewaar de inzichten in de stilte van het hart.  
 
 



De zeevogels en hun eieren 
 

Er waren eens twee vogels waarvan de eieren door de zee waren weggespoeld. De vogels besloten de zee 
droog te leggen. Ze pikten druppels water in hun kleine snaveltjes en lieten het in de zee vallen. Dit ging 
zo enige tijd door. Toen andere vogels dit zagen, voegden zij zich bij hen en begonnen ook te helpen en zo 

ontstond er een heel bijzonder schouwspel. 
Toevallig kwam Rishi Agastya langs en toen hij zoveel activiteit zag, vroeg hij wat er aan de hand was. 

Toen de vogels hem hun verhaal verteld hadden, sprak de Rishi: ‘Denken jullie dat jullie dit werk zouden 
kunnen volbrengen, zelfs wanneer jullie je gehele leven dag en nacht zouden werken?’ 

‘Nee’, antwoordden de vogels, ‘maar wij zijn vastbesloten om niet alleen dit leven, maar duizenden levens, 
of zelfs meer, aan dit werk te wijden totdat het volbracht is. Wij zullen zeker de onrechtvaardigheid niet 

tolereren die de zee onze onschuldige nakomelingen heeft toegebracht.’ 
De Rishi was ontroerd door het motief van de vogels en hun enorme vastberadenheid om de eieren uit de 

zee te halen en gebruikmakend van zijn yoga-kracht bracht hij de eieren bij de vogels terug. 
 

Uit: Goed Gezelschap, pag. 108 – 109 
 
 
 Waarnemen van de weg 
De meeste mensen werken overdag. Sommige werken halve dagen en hebben tijd om een hobby 
of vrije activiteit te doen. Dit zijn uitstekende activiteiten om te onderzoeken.  
 
Vertrekpunt onderzoek 
Lees voor je gaat werken of activiteit de onderstaande tekst uit de Bagavad Gita die past bij het 
onderzoeken van het leven door louter waar te nemen. 
Halverwege het werk of de activiteit kun je even stoppen en het onderzoek verfijnen door het 2e 
gedeelte te lezen. 
 
Tekst Gita Verricht juiste handeling; want handeling staat ver boven niet handelen; zonder handelen 

zou het trouwens onmogelijk zijn uw lichaam in stand te houden. (8) 
 

Thema Arjuna wordt uitgenodigd om juist te handelen; m.a.w. te handelen zonder erover ‘na’ te 
denken en er op te vertrouwen dat het werk wat voor hem ligt uit te voeren en vanzelf tot 
resultaat leidt. Het werk zelf is neutraal en dient uitgevoerd te worden om het werk zelf of 
je wil of niet om wat voor redenen. 
 

Onderzoek 1. Onderzoek de ruimte of leegte tussen de twee werkoppervlakken. Bijvoorbeeld 
tussen het mes en de aardappel, tussen de veger en de vloer, tussen je hand en de 
stof, tussen je voetzolen en de aarde. Laat het waarnemen daar als het ware rusten. 

 
Verfijn halverwege werk en/of activiteit het onderzoek. 
 
2. Wees precies in het waarnemen van de zintuigen in de ruimte of leegte tussen twee 

werkoppervlakken. Observeer alleen maar de bewegingen van de handelingen die als 
vanzelfsprekend plaatsvinden. Het gebeurt vanzelf los van je geestelijke ervaringen. 



 
Wat heb je overdag waargenomen? 
Verzaking van verlangens is niet belangrijk; wat belangrijk is, is het leven te onderzoeken; 
werkelijk te leven en er toch niet door beïnvloed te worden. Het maakt niet uit wie je bent, of je 
een swami of een gewoon iemand bent. Het zijn niet de handelingen die je werkelijk ongelukkig 
maken. Handelingen zijn neutraal en gebeuren heel precies of je wilt of niet.  
Omcirkel hiervoor aan het einde van het werk en/of de activiteit van ‘Drie Wegen’ hoe vaak je 
een aspect hebt waargenomen.  
We bekijken hiervoor een aantal duidelijke Ik-signalen. Je kunt de signalen evt. aanvullen. 
 

Wegsignaal Hoe vaak? 
Blij worden van bepaalde taken in je werk    1     2      3      4     5     
Moe worden van bepaalde taken.    1     2      3      4     5     
Lichamelijk fit worden van hobby    1     2      3      4     5     
………………………..    1     2      3      4     5     
Aangetrokken voelen tot iemand    1     2      3      4     5     
Een hekel aan iemand hebben    1     2      3      4     5     
Je werk leuk vinden    1     2      3      4     5     
………………………..    1     2      3      4     5     
Veel nadenken (oa. over wat te zeggen)    1     2      3      4     5     
Veel ideeën hebben    1     2      3      4     5     
Zich minderwaardig voelen    1     2      3      4     5     
………………………..    1     2      3      4     5     

 
 
 Het inzicht in de weg 
 
Begin de avond met een moment stilte, meditatie, een gebed, muziek of wandeling  naar gelang het beste deze dag bij 
je past. 
 
We zijn de hele dag bezig geweest en als het goed is hebben we van alles gezien in de geest en 
de fysieke realiteit.   
 
Ter herinnering 
In het onderzoek naar het werk in de ochtend en/of de activiteit in de middag werd een vers uit 
de Bagavad Gita gebruikt als vertrekpunt. 
 
De weg herkennen is datgene doen, waarvan je van binnen weet dat het zo goed is. Het van 
binnen weten is geen blauwdruk, maar per situatie en per persoon anders, omdat elke situatie 
en persoon uniek is. Het luisteren naar je geweten of je intuïtie is iets wat we over het algemeen 
verleerd zijn, omdat we ons meer druk maken over wat de omgeving van ons vindt.  
Het helpt om hierbij te onderzoeken of je ‘doet wat je zegt’, ‘zegt wat je denkt’, ‘denkt wat je 
weet’. 
 



Door het waarnemen ontdekken we ondermeer dat ons doen en laten (gebaar, 
gezichtsuitdrukking) niet overeenkomt met wat we zeggen te doen; of dat wat we denken niet 
zeggen.  
Maak het niet groot en begin te doen wat je belooft. Je zegt bijvoorbeeld de afwas te doen, te 
stofzuigen, iemand te spreken of een verslag te maken. Doe het gewoon en kijk wat het brengt. 
Van hieruit ga je zeggen wat je denkt en begin ook nu weer klein en later volgt wel dat je gaat 
denken wat je weet. 
 
Dagboek Drie Wegen 
Observeren of waarnemen voor wat er hier en nu is; meer is niet nodig om met het leven en 
werken om te gaan. Zo eenvoudig is het; louter waarnemen zonder daar allerlei ideeën of 
ervaringen bij te willen hebben.   
 
Maak een dagboek om de aspecten van het thema ‘Drie Wegen’, die effect op je werkplezier 
hebben op te schrijven.   
 
Inzicht 

1. Laat dagelijks je werkactiviteiten als een film in de geest langs komen en kijk daarbij naar 
je acties, uitspraken, gedachten en gevoelens/emoties. Wat ontdekte je tijdens deze 
herinnering? Schijf 1 of 2 waarnemingen op. 

2. Lieten sommige dingen een schaduw achter, terwijl andere dingen gemakkelijk voorbij 
gingen op het scherm? Vraag jezelf nu af, welke van de onderstaande aspecten in het 
observeren werd herkend en schrijf deze in kolom 2 op: 

a. je doet wat je zegt te gaan doen  
b. je zegt wat je denkt 
c. je denkt wat je weet/voelt  

3. Schrijf in de laatste kolom wat je geleerd hebt of welk inzicht je hebt gekregen. 
 

Situatieomschrijving Gericht op? Wat geleerd? 
1. 
 

  

2. 
 

  

 



Extra: HOE VRIJ ZIJN WE?1

 
 

Vrije wil wordt in de schriftelijke geboden stilzwijgend als goed gezien. Het impliceert het lot te boven komen. Het 
wordt gedaan door wijsheid. 

- Talks  209 Pagina 177 
 
De eerste spirituele instructie van Ramana aan zijn moeder Azhagammal was dat het accepteren 
van de loop van karma de beste koers in het leven zou zijn. Het zou nutteloos zijn om de 
wapens op te nemen tegen dat wat zeker gaat gebeuren. Wat niet zal gebeuren, kan zelfs niet 
door een herculische inspanning teweeg gebracht worden. Dit was in 1898. Jaren later, in de 
jaren 40, tekende Devaraja Mudaliar de expliciete uitspraak van Ramana op dat niet alleen de 
belangrijke gebeurtenissen in iemands leven, maar ook de kleinste dingen voorbestemd zijn. Uit 
deze uitspraak kan men de verkeerde conclusie trekken dat Ramana het lot als onomkeerbaar 
beschouwde. Indien zo, dan zou daar logisch uit volgen dat vrije wil geen plaats heeft in het 
vormen van iemands leven. Een dergelijk gezichtspunt zou behoorlijk tegengesteld zijn aan de 
leringen van Ramana, waarin we het belang van de vrije wil vinden, dat zeer vaak in de context 
van het lot wordt uitgelegd. Hij zou zeggen dat lot en vrije wil samen gaan, zolang als er een 
gevoel van doenerschap is. Men overstijgt ze beide alleen, wanneer door zelfonderzoek het 
gevoel van doenerschap stopt. 
 
Laten we in de leringen van Ramana het exacte veld van lot van dichtbij bekijken. Volgens 
Ramana ‘betreft lot alleen het lichaam’. 
 
Geïdentificeerd als we zijn met het lichaam, is het moeilijk het idee te accepteren dat het lot 
alleen het lichaam betreft. Want het logische gevolg van een dergelijk bewering is dat geest en 
lichaam verschillend en afgescheiden zijn. 
 
Het is daarom noodzakelijk hier diep op in te gaan. Eerst moeten we de vraag stellen ‘Waarom 
moet het lichaam überhaupt tot bestaan komen?’ De groten hebben geen karmische oorzaak 
voor hun geboorte. Zij komen voor het welzijn van de wereld en kunnen hun lichaam voor 
zolang ze dat wensen vasthouden. Ramana vertelde Rangan dat Yama moest wachten en de 
toestemming van een jnani moest krijgen, en alleen wanneer de jnani klaar was om zijn lichaam 
af te danken, kon dat gebeuren. In de normale loop van de mensheid is de geboorte een deel van 
de kosmische wet en als een resultaat daarvan gaat men door ervaringen heen ten gevolge van 
deze ethische balans. Vanwege dit feit zien we kindersterfte, de dood van jongeren, plotselinge 
onvoorziene sterfte en het op sterven liggen van de ouderen. Wanneer kinderen of jongeren 
sterven, twijfelen vele mensen vaak aan de wetten en wijsheid van God. Sinds het lichaam 
echter door karma tot bestaan is gekomen en wanneer die kracht is uitgeput, wordt het leven 
uitgedoofd. We zien dat het leven, verbonden als het is met een bepaald karma dat zijn leven 
heeft doen ontstaan en wanneer die kracht voorbij is, tot een eind komt. De geest kan op het 

                                                      
1 Studie komt uit: Meditations, The Ramana way, by A.R. Natarajan, published by Ramana Maharshi Centre of Learning, 
Bangalore, 5e editie, ISBN 81-85378-00-2 



hoogtepunt van haar krachten goed zijn, het lichaam in volmaakte gezondheid, maar wanneer 
haar karma voorbij is, kan de dood niet wachten. 
 
We kunnen hier ook vanuit een ander oogpunt naar kijken. De groten hebben in hun levens 
laten zien hoe men zichzelf volledig van het eigen lichaam kan ontbinden en door 
veranderingen en lijden onaangetast kan blijven. Het lichaam van Ramana ging vanwege 
sacoma meer dan 15 maanden door een intense pijn. Geen moment klaagde hij erover, hoewel 
de pijn ondraaglijk geweest moet zijn. Toen door Major Chadwick gevraagd werd of hij leed, zei 
Ramana ‘Nee’. Maar tegelijkertijd zei hij ’Er is pijn’ - de pijn behoorde tot het lichaam en niet tot 
hem. Vandaar zijn betoverende glimlach en goddelijke schoonheid, zelfs op de 14de april 1950, 
toen hij besloot zijn lichaam dat door intense pijn werd gekweld op te geven. 
 
Men kan zich afvragen waarom de geest ook onder haar bewind valt, wanneer de geest en het 
lichaam verschillend zijn en karma naar het lichaam verwijst. Dit komt alleen door haar 
gehechtheden. Door de aantrekkingskracht van het verleden is het onmogelijk zichzelf niet-te-
vereenzelvigen met wat het lot voor het lichaam in petto heeft; en is daarom aangedaan door het 
verdriet en de vreugde die door karma worden voortgebracht. Als men leert om geen aandacht 
aan gebeurtenissen te besteden, als men leert om er los van te blijven, waar zijn dan de 
pleziertjes en pijnen van het lot? Dit is zeer duidelijk, want elke gebeurtenis kan opgeblazen of 
verkleind worden door de geest. Men kan er door haar gewicht onder doorgaan of men kan de 
gebeurtenis evenwichtig en kalm tegemoet treden. Hieruit rijst het eerste kernpunt van Ramana 
op dat men vrij is om zijn wil uit te oefenen of om zich te vereenzelvigen met de gebeurtenis of 
om er onbekommerd over te zijn. Zijn antwoord tegen een zekere Mw. Desai maakte dit zeer 
duidelijk. Mw. Desai vroeg aan Ramana, terwijl zij de  Gita aanhaalde, dat wanneer men 
verplicht is het werk waarvoor men geroepen is te doen, dat dan de vraag van vrije wil in het 
geheel niet zou kunnen oprijzen. Ramana legde haar uit dat het voor iedereen open is om ‘vrij 
van vreugde en pijn, plezierige en onplezierige gevolgen van het werk’ te zijn ‘door zich niet 
met het lichaam te vereenzelvigen’. Laat het lichaam zijn toebedeelde lot ervaren, maar het is 
aan een ieder om er geestelijk door beïnvloed te worden door de vrije wil uit te oefenen en zich 
los te maken van de banden van gehechtheden. 
 
Daarom moet men zich door spiritueel onderzoek tot deze staat ontwikkelen. Zelfs bij het eerste 
begin is er een vrije wil. Vrije wil kan uitgeoefend worden om handeling in de juiste paden te 
leiden. Als het niet zo zou zijn dan zou er geen inhoud zijn in de spirituele geboden en de 
ethische codes, die daarin liggen. Men moet onderscheid maken tussen goed en slecht, tussen 
wat aangenaam is en wat bevrijdend is en wijs kiezen. Te geloven dat men een hulpeloos 
slachtoffer van karma is, is het trappen in de valstrik die de geest maakt. Als we even pauzeren 
met denken, dan kunnen we gemakkelijk zien dat het onmogelijk is om werkelijk passief te zijn, 
louter een toeschouwer van een gebeurtenis te zijn - iemands eigen aard zal hem tot een of 
andere handeling aanzetten. Wanneer het gevoel van ‘ik ben de doener’ springlevend is, zal er 
geen ruimte voor rust zijn. De vrije wil zou door zo’n handeling gekanaliseerd moeten worden, 
waardoor de geest wordt gezuiverd en iemand in staat wordt gesteld geheel aan de boeien van 
het lot te ontsnappen. 



 
Het is nodig om hier een punt te verhelderen. Te zeggen dat men een doelgerichte draai aan een 
handeling moet geven, moet niet opgevat worden als dat succes verzekerd is. Een moedeloze 
leerling vertelde aan Ramana dat hij een paar jaar daarvoor gekomen was en zijn wilskracht 
daarna had aangekweekt, maar een aantal mislukkingen tijdens zijn inspanningen ontmoet had. 
Ramana verduidelijkte hem dat geestkracht het enige resultaat is, dat iemand in staat zal stellen 
om gelijkmoedig op succes en mislukking te reageren. Hij maakte ook duidelijk dat ‘wilskracht 
niet als synoniem voor succes opgevat moet worden’. Want succes en mislukking is het product 
van lot, terwijl vrije wil iemand in staat stelt om dit te neutraliseren, door zichzelf af te zonderen 
met een veranderde denkwijze. 

 
Lot en vrije wil: hun samenspel duurt slechts zolang als men niet onderzoekt ‘wie het is die 
gebonden is?’ en ‘wie is het die vrij is?’. Door constant onderzoek (vichara), eindeloos 
onderzoek, stopt men dit idee van doenerschap. Dan worden beiden lot en vrij wil bij hun 
wortel afgesneden, zoals de persoon waar ze bij horen zijn afgescheiden identiteit verliest. Wat 
overblijft is alleen het Zelf, immer bevrijd, altijd vrij. 
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