INTERVIEW

Geloof, hoop & liefde

‘We kiezen zelf wat voor
soort leven we willen.’
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Tulku Lobsang
Geluk is een keuze, meent Tulku Lobsang (35). Als je gelukkig wilt
zijn, moet je gewoon besluiten dat je het bent. ‘Positief denken is niet
moeilijk. Als je gelooft dat het makkelijk is, dan is het ook makkelijk.’

van diegene, dat is de kunst. De positieve effecten van iemand liefhebben gaan volledig
naar jezelf, niet naar de ander, dus je bewijst
er alleen jezelf een dienst mee - precies het
tegenovergestelde van wat we vaak denken.”

Waar geloof je in?

Waar hoop je op?

“Ik geloof in karma. Daarmee bedoel ik dat alles wat je denkt, kan uitkomen. Wat je geeft,
ontvang je. Wat je denkt, zie je. En wat je vertelt, hoor je. Met je gedachten creëer je de
werkelijkheid. We maken dus zelf de keuze
wat voor soort leven we willen. Ik noem dat
de conceptuele geest: de wereld is slechts
een reflectie van onze gedachten, we zijn zelf
de scheppers van ons leven. Je kunt alles creeren wat je maar wilt: hemel of hel. Daarom
zijn we onze eigen beste vriend of grootste
vijand. Geluk is een keuze. Wil je gelukkig
zijn? Besluit dat je gelukkig bent. Kies je liever
voor verdriet? Kies daar dan voor. Het is maar
net welke beslissing je neemt. Alleen door
vertrouwen te hebben in je vermogen om
datgene te manifesteren wat je wilt, kom je
erachter hoe groot de kracht van de conceptuele geest is. Alles wat je graag wilt, moet je
eerst geloven. Je kunt je ook bezighouden
met negatieve overtuigingen, dan krijg je
precies alles op je pad wat je níet wilt. Pas als
je inziet dat alleen jijzelf verantwoordelijk
bent voor wat er in je leven gebeurt, kun je
gelukkig worden. Als je je leven wilt veranderen, moet je je manier van denken veranderen. Een nieuw huis of een nieuwe auto kopen kan wel even een nieuwe impuls geven,
maar alleen als je je manier van denken verandert, verander je wezenlijk. Daarin ben je
niet afhankelijk van anderen. Leef je eigen

waarheid, ongeacht wat anderen doen. Natuurlijk is het best lastig om negatieve gedachten helemaal uit te bannen, dat moet je
trainen, door meditatie bijvoorbeeld. Maar ga
vooral niet denken dat het moeilijk is. Want
als je denkt dat het moeilijk is, is het ook
moeilijk. Zelf vind ik het juist makkelijk om
positief te denken. En dat maakt het meteen
een stuk eenvoudiger.”

Wat betekent liefde voor jou?
“Liefde is voor mij geven, en dat is weer gelijk
aan ontvangen. Je kunt het beste geven wat je
zelf wilt ontvangen. Als ik erin slaag de schoonheid in iemand te zien, komt dat uiteindelijk
weer bij mij terug. Omdat ik het leven van een
lama leid, heb ik niet het soort liefde dat bij het
gezinsleven hoort, maar dat vind ik niet erg. Ik
ben zoveel onderweg, en ik verdeel mijn liefde
over zoveel verschillende mensen, ik zou mijn
vrouw alleen maar problemen bezorgen. Bovendien is het gezinsleven geen garantie dat je
genoeg liefde in je leven hebt. Liefde is bedoeld om vrij te maken, niet om te controleren.
Het lukt maar weinig mensen om in hun gezin
echt de liefde te bewaren, omdat ze meer gericht zijn op wat ze willen behouden dan op
de liefde zelf. Je kunt niet iemand ‘hebben’,
je kunt alleen iemand liefhebben. Als je van iemand houdt, heb je niets te verliezen. Juist
degene die het je moeilijk lijkt te maken, kan je
de grootste liefdeslessen leren. Echt vrij raken

“Mijn hoop is dat ik een heel goede spiritueel
beoefenaar van de liefde word. Dat is eigenlijk
meer dan een hoop, het is een heel sterke wil.
Ik volg dit pad al een tijdje, maar op een dag
hoop ik het te voltooien. Ik werk met speciale
technieken volgens de boeddhistische tantrayana-leer, en doe dagelijks oefeningen om
mezelf hierin te verbeteren. Uiteindelijk is het
doel om helemaal vrij te worden van lijden.
Dan ben je liefde, verlichting. Als je meer liefde
toelaat, ga je de wereld anders bekijken. Zodra
je innerlijke wereld verandert, verandert de
buitenwereld mee. Ik geloof dat we op die manier met z’n allen naar een betere wereld toe
bewegen. We delen meer wijsheid met elkaar
dan ooit, omdat we meer met elkaar in verbinding staan. Wat er aan de andere kant van de
wereld gebeurt, gebeurt tegelijkertijd aan je
eigen keukentafel. Dat maakt dit tot een bijzondere tijd, omdat we meer begaan zijn met
anderen, meer delen. We hebben ook geen
keus, we móeten onszelf blijven verbeteren.
Het is een beetje onze gewoonte om negatieve
dingen heel erg uit te vergroten, terwijl we de
goede dingen maar normaal vinden. De kunst
is om op het positieve te blijven focussen.”
Speciaal voor lezers van Happinez houdt
Tulku Lobsang op 5 en 6 november een
lezing en workshop over geluk. Meer informatie op pagina 90.
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