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Het geheim van succes 
 
Studie ‘Geheim van succes’ - Rama Tirtha1

Begin de studie in de ochtend vanuit stilte. 
 

 
Rama Tirtha stelt de vraag: ‘Wat is werk?’ Hij geeft vervolgens het antwoord: ‘Intensief werk is, 
volgens Vedanta, rust’. Is dit niet vreemd?  
Kijk eens naar een voetballer die vol overgave aan het voetballen is. Het lichaam werkt als het 
ware automatisch en hij is met zijn aandacht zodanig in het voetballen opgegaan dat ‘ik ben aan 
het werk’ volledig verdwenen is. Of een dichter die geïnspireerd is, is niet met zichzelf of Ik 
bezig, maar de woorden stromen uit zijn pen. Er is geen ‘ik ben poëzie aan het schrijven.’ 
Door met aandacht bij elk moment van het werk te zijn, stijgt de mens uit boven zichzelf uit en 
is er geen ‘doener’.  
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
Houd de aandacht bij het werk, werk omwille van het werk zelf en maak je geen zorgen om het 
eindresultaat. ‘Komt het werk wel op tijd af?’ ‘Wat zal mijn baas ervan vinden?’ Ben met je volle 
aandacht bij het werk zelf en laat je niet afleiden van het werk dat je onder handen hebt door je 
innerlijke ideeën en verlangens. Dit is vrij zijn van een idee over het gewenste resultaat. Maak je 
niet druk om iets wat later in de tijd gebeurt en over hoe een ander erover denkt.  
Handel of werk omwille van het werk zelf en laat je niet meeslepen door de onrust in de geest, 
die je afleidt om met het werk bezig te zijn. Jij bent niet de ‘doener’; het werk vindt plaats.  
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
Het derde principe voor succes is liefde. Wat betekent liefde? Liefde betekent feitelijk je 
realiseren van het één zijn met de wereld, verbonden zijn met anderen, met iedereen die op je 
pad komt. Je bent niet alleen op de wereld; we kunnen niet zonder elkaar. We kunnen 
bijvoorbeeld niet meer zonder Albert Heijn op de hoek of het water dat uit de kraan komt. Het 
belang van de een is ook het belang van de ander. Het belang van de klant van Albert Heijn is 
ook het belang van Albert Heijn zelf. 
Succes is niet los te zien van anderen. Het ongenoegen van een ander kan uiteindelijk tot verzet 
leiden, wanneer je geen rekening met de ander houdt. In liefde gebeuren de dingen 
onvoorwaardelijk en is er geen ‘doener’. Denk maar eens aan het moment dat je verliefd was en je 
alles voor je geliefde over had, zonder iets terug te verlangen. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 

                                                      
1 Lezing gehouden op 26 januari 1903 in de Golden Gate Hall, San Francisco, Verenigde Staten (Vertaald door Stichting Filosofie 
en Meditatie) 
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Het vierde principe voor succes is zelfbeheersing of opgewektheid. ‘Rustig zijn, blij zijn’, het 
lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. En dat zowel in prettige omstandigheden als niet-prettige 
omstandigheden!  
Maak je niet druk over je omgeving en omstandigheden; doe je werk. Doe niet je werk omdat 
het je plicht is. Ook niet als een zwoeger of ploeteraar, maar om het werk zelf. Laat je niet uit ‘de 
Hof van Eden’ trekken door de lichamelijke en mentale ongemakken. 
Laat de kracht van het licht en opgewektheid vanuit je ware natuur stromen, zonder dat je iets 
wil ‘doen’ om de situatie te veranderen. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
Wat betekent het vijfde principe voor succes vreesloosheid? Vrees overkomt ons wanneer we 
iets ‘nieuws’ meemaken, of vooral denken mee te gaan maken. Angst kruipt als het ware in ons 
lichaam en kan door allerlei vormen van angst in bezit genomen worden. Op het moment dat 
we kunnen toekijken op ons lichaam, zijn we vrij van angst. We worden vrij door in de vrees te 
stappen of anders gezegd de vrees te zien voor wat het is; namelijk een gedachte in de geest. 
Dan blijkt de vrees eigenlijk niet aanwezig te zijn en is ‘de angst voor de angst’ de illusie en 
ontdekken we dat we eigenlijk niets hoeven te ‘doen’, alleen de situatie met de zogenaamde 
angst alleen waar te nemen. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
Het zesde principe voor succes is afhankelijkheid. Zolang als je doorgaat te vertrouwen op 
anderen en afhankelijk van hun krachten of machten te zijn, zult je niet slagen.  
Vedanta laat zien dat je naar de hele wereld en het leven kijkt vanuit een idee van hoe het eruit 
zou moeten zien. Waarom vertrouw je niet op het leven zelf, zonder daar een eigen idee over te 
hebben? 
Neem de buitenwereld en haar vormen niet serieuzer dan wat het is. Laat het leven je raken, 
maar wees niet overgevoelig en klaag niet. Werk in de geest van een onafhankelijke getuige, vrij 
van alle verwikkelingen. Geloof in de eigen ‘goddelijke’ kracht en authenticiteit die door jou 
heen werk. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
Het laatste en zevende principe, maar niet minder belangrijke principe voor succes is 
zuiverheid.  
Aarzel niet om het werk op je te nemen dat vlak voor je ligt. Het ligt niet voor niets voor je. Het 
getuigt van zelfrespect om werk te doen; ook zonder motief of vast doel. Vaak kunnen we 
achteraf pas zien wat het voor betekenis in je leven heeft gehad. Wanneer je bereid bent ieder 
werk aan te pakken, zal werk uit zichzelf naar je toekomen; en is er geen sprake van dat jij iets 
kunt ‘doen’. 
 
Rama Tirtha geeft op het einde aan, dat geen enkel resultaat meer geluk kan brengen dan het 
werk zelf. In het moment van werken of leven, vallen alle ideeën of gedachten daarover weg, 
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hoeft er niets ‘gedaan’ te worden om gelukkig te zijn ‘Geluk is gekleed in het habijt van werk.’ Je 
hebt je succes altijd bij je. 
 
Bewaar de inzichten in de stilte van het hart.  

 

 

 

De kraai en de zwaan 

 
Er was eens een zwerm kraaien. Een van hen was slim en mooi, dus maakten zij hem tot leider. Deze 

kraaienkoning was heel trots op zijn daden en keek neer op alle andere schepselen. 
 

Op een dag verscheen er een jonge zwaan. De kraaien verzamelden zich rond de zwaan en vroegen hem of 
hij de grote daden van de koning kende. Hij verontschuldigde zich voor zijn onwetendheid en wenste hun 
koning te ontmoeten. De kraaienkoning verscheen en vroeg de zwaan over de verschillende manieren van 

vliegen. De zwaan, in zijn eenvoud, zei dat hij maar een manier kende. De kraaienkoning gaf toen een 
voorstelling van zijn honderd-en-één manieren van vliegen. Toen hij zijn acrobatische toeren had 
vertoond, vroeg hij of hij de vliegkunst van de zwaan mocht zien. De jonge zwaan steeg op in een 

stijlvolle, rustige en natuurlijke vlucht en als gewoonlijk voerde hij zijn snelheid slechts heel geleidelijk op. 
Daar de kraai klein en vlug was, vloog hij snel en toen hij merkte dat hij de zwaan achter zich had gelaten, 

kwam hij terug om hem aan te moedigen. Nog steeds voerde de zwaan zijn snelheid geleidelijk op en het 
duurde niet lang of de kraai werd moe, en trilde en viel tenslotte uitgeput in zee. 

 
De zwaan kwam naar beneden, redde de kraai en hielp hem terug naar zijn schare. De kraai schaamde zich 

voor zijn trots en hij bedankte de zwaan voor diens bescheidenheid en grootmoedigheid. 
 

Uit: Goed Gezelschap, pag. 54 
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 Waarnemen van het geheim van succes 
Lees voor je gaat werken of activiteit de onderstaande tekst 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 De wereld wordt door handeling (karma) gekluisterd, tenzij men deze verricht als 

offerande. Verricht daarom, o zoon van Kunti, uw handeling als offerande, vrij van 
gehechtheid. (9) 
 

Thema Arjuna wordt volledig vertrouwen of overgave in het leven gevraagd en handelingen als 
een offer te zien. In feite wordt gezegd ‘Uw wil geschiede’ en laat het leven je raken en 
doe het werk dat voor je ligt. 
 

Onderzoek 1. Observeer allereerst het werk, de ruimte en de mensen. En ben je vervolgens 
gewaar van deze omgeving met al haar geluiden, reukjes en objecten. Neem waar 
en geef je over aan het hier en nu, zie de eventueel opkomende gedachten, emoties 
of ervaringen voorbij komen. 

 
Verfijn halverwege werk en/of activiteit het onderzoek. 
 

2. Neem alles wat er gebeurt direct waar; ook de kleine en grote verstoringen. Laat 
het waarnemen rusten in de gebeurtenissen en handelingen. Zie dat de dingen 
gebeuren zoals ze gebeuren. 

 
Wat heb je overdag waargenomen? 
Je kunt de geest door boeken en uiterlijke bronnen proberen te bestuderen, maar dat is niet de 
manier; je moet de geest onderzoeken zonder enige uiterlijke hulp.  
Echter, je kunt je werkelijke zelf niet werkelijk kennen in zijn geheel, want een enorm deel ervan 
blijft verborgen en ongekend voor je, en is niet te verwoorden of te benoemen.  
Door de bron binnen in jezelf te kennen ontstaat inzicht en help je jezelf.  
Het volledige proces van onderzoek is een proces van het hele leven. Je hele leven kan er een 
van onderzoek, observatie of meditatie zijn. Van ’s morgens tot ’s avonds. 
 
Omcirkel hiervoor aan het einde van het werk en/of de activiteit hoe vaak je een aspect hebt 
waargenomen.  
 

Signaal van succes Hoe vaak? 
Ik had aandacht bij het werk.    1     2      3      4     5     
Ik werkte omwille van het werk zelf.    1     2      3      4     5     
Ik werkte met gevoel van liefde.    1     2      3      4     5     
Ik ben opgewekt en beheerst.    1     2      3      4     5     
Ik heb moed gehad in situaties.    1     2      3      4     5     
Ik voelde me niet afhankelijk.    1     2      3      4     5     
Ik ben zuiver van denken geweest.    1     2      3      4     5     
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Het inzicht van het geheim van succes 
 
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. 
 
Succes kent vele wegen en meesters. Op het ene moment ben je het beste land. Bijvoorbeeld 
Nederland met zijn poldermodel en een paar jaar later staat Nederland onderaan in de score van 
beste landen.  
 
Of alles wat oud is heeft zijn kracht bewezen en is goed (bijv. handgeschreven boeken uit de 
Middeleeuwen); of juist wat nieuw is, is beter (bijv. de DVD). En wat is succes. Was van Gogh 
succesvol? In ieder geval hebben mensen na hem veel plezier aan zijn schilderijen beleefd en 
sommige ook in financieel opzicht.  
 
Eigenlijk wordt succes door tijd en plaats steeds weer opnieuw bepaald in het universum van 
mogelijkheden en oplossingen. Ieder mens dient dit weer opnieuw waar te nemen en in te zien 
dat ‘succes’ komt en gaat en dat je leven daar niet door bepaald hoeft te worden. 
Succes is volgens een Indiase wijze Rama Tirtha (begin 20e eeuw) afhankelijk van zeven stappen 
en begint met gewoon je werk doen. Zonder werk kan er natuurlijk nooit succes en plezier 
ontstaan. Het begint simpel bij het observeren van je werk in het hier en nu, zonder te oordelen, 
want het leven en werk gebeurt spontaan, onvoorspelbaar en oncontroleerbaar. Heel precies. 
 
Dagboek ‘Geheim van succes’ 
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. Maak een dagboek om je inzichten 
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 werkt waar omwille van het werk 
b. je werkt met liefde en overgave aan het werk 
c. je bent opgewektheid tijdens het werk 
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d. je bent vreesloosheid tijdens het werk 
e. je bent onafhankelijkheid van anderen  

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

Situatieomschrijving Gericht op? Wat geleerd? 
1. 
 

  

2. 
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Extra: LAAT HET WERK HET DOEN2

 
 

M: Zelfs als men geïnstrueerd is om Japa, Dhyana te doen, doet men het voor enige tijd, maar is men altijd op 
zoek naar resultaten bijv. visioenen, dromen of krachten om wonderen te verrichten. Als men deze niet vindt, zegt 
men dat men niet vooruitgaat of dat de tapas niet effectief is. Visioenen etc. zijn geen tekenen van vooruitgang. 
Louter uitvoering van tapas op zichzelf is ook vooruitgang. Standvastigheid is wat nodig is. Men moet nog meer 
vertrouwen op zijn mantra of zijn God en wachten op zijn Genade. Men doet dat niet. Zelfs wanneer Japa eenmaal 
geuit wordt, heeft het zijn eigen goede uitwerking of het individu dit gewaar is of niet. 

- Talks 103 pagina 93 
 
Onze handelingen zijn gericht op resultaat. Doenerschap en inspanning gericht op bepaalde 
doelen zijn karakteristiek voor onze inspanningen. We kunnen ook vooruitgang of mislukking 
afmeten tegen bekende maatstaven. Wanneer het het spirituele leven betreft, laten we deze 
benadering ook niet achterwege. We willen enig tastbaar resultaat en dat ook in een recordtijd. 
Geduld is een deugd, die kenmerkend is voor zijn afwezigheid in spiritueel leven. Aangezien 
we in het rijk van de geest zijn, voelen we ons, als we een visioen van een godheid of de Satguru 
hebben, immens gelukkig en beschouwen het als een teken van vooruitgang. Ganapati Muni 
had herhaaldelijk visioenen van Ramana, als Lord Subrahmanya, de commandant van hemelse 
legers. De moeder van Bhagavan Azhagammal zag hem bedekt met slangen, als een ware Siva. 
Bij een andere gelegenheid zag zij het lichaam van Ramana verdwijnen en de ‘lingam’ in 
Tiruchuzhi worden; echter de ‘lingam’ was bijzonder lichtgevend. Raghavachari, die de ware 
vorm van Ramana wilde zien, had een visioen waarin Ramana opging in het schilderij van 
Dakshinamurthi, dat achter hem aan de muur hing en dat toen helemaal verdween, alvorens 
opnieuw te verschijnen in een verblindend vuur van licht. Paul Brunton had, terwijl hij in de 
Ramanasramam verbleef, een visioen waarin hij een jongetje werd die de hand van de Maharshi, 
die een torenhoge figuur was geworden, vasthield. 
 
Deze visioenen zijn ongetwijfeld gunstig en zij helpen hen, die ze hebben, bij een bepaald 
stadium in de spirituele ontwikkeling. Maar de vraag blijft of visoenen essentieel zijn op het 
spirituele pad. Zo zou de aanwezigheid of afwezigheid van dergelijke visioenen gezien kunnen 
worden als teken van vooruitgang of stagnatie in spirituele ontwikkeling? Ramana legt uit dat 
er werkelijk zo’n relatie niet is. De grote meerderheid die geen enkele visioen heeft, omdat hun 
natuurlijke neiging zo niet is, hoeven zich niet mismoedig of moedeloos te voelen. Noch zou 
men naar visioenen moeten hunkeren. Want een dergelijk verlangen is slechts een product van 
het in de geest zoeken naar een teken van spiritueel succes. Er is alleen werkelijke vooruitgang 
wanneer de innerlijke reis begint, wanneer de grens van de geest wordt overstegen door ijverig 
zelfonderzoek. 
 
Terwijl visioenen enigszins zeldzaam zijn, is dromen een dagelijkse gebeurtenis. Waarom dan 
niet dromen van je eigen guru en spirituele begeleider? In feite zien we in de levens van 
sommige leerlingen dat er een continue stroom van suggesties en leiding door middel van 
dromen door Ramana is, zelfs in gedetailleerde zaken. Nambiar heeft een serie dromen in zijn 

                                                      
2 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 
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boek vastgelegd, te beginnen met Ramana die een notitieboek van een bepaalde afmeting 
vraagt. Dergelijke dromen bleven na de Mahasamadhi van Ramana doorgaan, zoals 
bijvoorbeeld, toen Nambiar gedetailleerde instructies over de locatie en afmeting van de plaats 
ontving, waar het lichaam van de Meester ter aarde besteld moest worden. Souris spreekt in 
haar memoires dat hoewel zij Sri verschillende keren bezocht had, er voor haar geen noodzaak 
was om enige begeleiding door Ramana te zoeken door vragen te stellen. Zij kreeg wat ze nodig 
had door de adviezen die ze in haar dromen van Ramana kreeg. Maar ook hier moet men 
zeggen dat hoewel de wens voor dergelijke dromen natuurlijk mag zijn, het geen punt is waar 
grote waarde aan gehecht moet worden. Want wanneer spiritualiteit ontwaakt is, is zelfs de 
wakende staat als een droom. Men kan dus zeggen dat de dingen die gebeuren in een dromend 
individu een droom in een droom zijn. Opnieuw is de droomstaat een mentale beweging op het 
scherm van het Zelf. De aandacht zou echter op datgene moeten zijn, waardoor waarneming 
mogelijk is, eerder dan op dat wat gezien wordt. 
 
Zoals bij occulte krachten, hoe minder aandacht eraan besteed wordt hoe beter, omdat zij 
afleidingen zijn op het pad. Zij zouden de geest magnetiseren en van de weg afleiden, van het 
ware doel van alle spirituele inspanning. Het zoeken naar de waarheid zou vervangen worden 
door het plezier van naam en faam, dat net zo voorbijgaand is als iets anders. 
 
Ramana brengt je dus terug op het rechte pad en laat je niets anders najagen dan de ontdekking 
van je ware natuur en het gewaarzijn van het ‘Ik’-ritme. Het hoort helemaal bij de juiste houding 
in sadhana om dingen veilig in de handen van Ramana over te laten. Terwijl we begonnen zijn 
met vertrouwen in zijn heilige naam en vorm, laten we vaak het vertrouwen wankelen op het 
altaar van ons ongeduld. Wij hebben een voorbeeld van een medebewoner van de Sri 
Ramanasramam die zich alles ontzegde om bij Ramana te verblijven. Na enige jaren zocht hij 
een bevestiging dat de genade van Ramana hem er doorheen zou trekken. Ramana antwoordde 
vriendelijk, ‘Je vertrouwen heeft je hier gebracht. Waarom nu twijfelen?’ De gedachte dat men 
niet genoeg vooruit gaat, dat soms een negatief gevoel aanneemt dat de Satguru niet genoeg 
doet, is een constant idee-fixe van de leerling. Iedereen neemt aan dat buskruit een kant-en-klaar 
materiaal is om ontbrand te worden en dat de fout van een trage vooruitgang daarom moet 
liggen in de onvoldoende genade van de guru. Ramana zou dergelijke gedachten op 
verschillende manieren tegenspreken. Hij zou de waardering van de vooruitgang ontmoedigen. 
Want de verandering in geestelijke houding, de ontwikkeling van onthechting, is niet waar te 
nemen. Maar het zal er zeker zijn als de spiritueel onderzoek gestadig is. Er moet een 
vasthoudendheid en volhardendheid in de onderzoek zijn. Ramana zou door haar nut te 
benadrukken ook het vertrouwen in een bepaald onderzoek zelf inprenten en herhalen. De 
‘mantra’, de heilige naam, de contemplatie op de heilige vorm en zelfonderzoek zal het 
noodzakelijke werk doen. Wat is het werk? – het werk van het beheersen van de geest met zijn 
opgehoopte neigingen en het er in pompen van de noodzakelijk kracht om zich aan één enkele 
gedachtestroom te houden. Zoals Ramana in dit citaat zegt, moet men ‘zichzelf toevertrouwen’ 
in de mantra of God en wachten op ‘zijn genade’. Men kan doorgaan met het vertrouwen en de 
zekerheid dat welke inspanning ook is gedaan, het niet verloren zal zijn. De resultaten zullen 
ver voorbij iemands verwachtingen zijn, wanneer men er echter niet tussenuit knijpt en de 
verlangde standvastigheid langs de weg handhaaft. Dit is nog een verzekering van Ramana aan 
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onze zwakke geest dat er een inherente kracht in de standvastige onderzoek met vast 
vertrouwen is. Wanneer de stemming van twijfel de geest overheerst zou het wijs zijn om zich 
de meedogende Ramana te herinneren. 
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