
Inleiding

hoofdstuk 7-12

De Gita is als een schitterende boom. De eerste zes hoofdstukken
zijn de wortels die diep in de aarde dringen. Zij vormen een stevige
basis voor het spirituele pad en het begin van onze bijzondere reis
naar hogere werelden. Wij krijgen de kans onszelf door en door te
leren kennen en ons volledig bewust te worden van onze moeilijke
situatie vol pijn en lijden. Daarna geeft Sri Krishna ons heldere,
praktische instructies hoe wij kunnen opklimmen naar de hoogten
van onze uiteindelijke vrijheid.

Nu wij onszelf beter hebben leren kennen, krijgen wij in de hoofd-
stukken 7-12 een prachtig inzicht in het wezen van God. Wij staan
oog in oog met Zijn volle glorie als Hij uiting geeft aan Zijn majes-
teit in de yoga van openbaring. We bevinden ons nu in de stam van
de boom en beginnen omhoog te klimmen, zoals het boomsap dat
zich naar de hogere takken beweegt. Wij zijn vol verwondering, als
de vele goddelijke geheimen aan ons worden geopenbaard. We zijn
verrukt over de afwisseling en verscheidenheid van de creatieve
energie van God en naarmate we verder omhoog reizen naar de top
van de boom, bereiden wij ons voor op het uiteindelijk zichtbaar
worden van de kosmische gedaante. In hoofdstuk 12 wordt het ons
zonder enige twijfel duidelijk dat toegewijde liefde het ultieme voer-
tuig is om de bladeren, bloemen en vruchten van deze prachtige
boom te bereiken.

In de dagen na het voorval dat ik in de inleiding tot hoofdstuk 1-6
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heb beschreven, zat ik met mijn vader tussen de bomen die ons huis
in Oost-Afrika omringden. Hij gebruikte die avond een indruk-
wekkend schouwspel dat zich voor onze ogen afspeelde, om een
aantal belangrijke lessen in mij te verankeren. “Kijk naar de takken
van deze bomen!” zei hij tegen mij en toen ik ze nader bekeek, ont-
dekte ik tot mijn verbazing dat zij bedekt waren met honderden
rupsen en hun larven, die in verschillende stadia van metamorfose
verkeerden. Hij legde mij uit dat dit geen pijnloos proces is, maar
dat de vlinder juist door de pijn zijn uiteindelijke vrijheid krijgt.
Hij zei dat onze eigen ontwikkeling net zo verloopt. Wij ontdekken
dat we gevangen zitten in een cocon van illusie en ons eruit losma-
ken kan heel pijnlijk zijn. Ik kon moeilijk geloven dat er zoveel
schepselen tegelijk op één plek wachten op het moment waarop zij
hun sluimering mogen verbreken en zich kunnen ontpoppen als de
prachtigste vlinders. Ik vond het nog moeilijker mij voor te stellen
dat miljoenen mensen op deze aarde wachten op het moment waar-
op zij zich uit hun kooi van illusie kunnen bevrijden.
Mijn vader gaf mij de gelegenheid te zien hoe de boom de meta-
morfose voedt en ondersteunt. “En als je de Gita bestudeert,” zei
hij, “word je als een boom. Terwijl elk hoofdstuk zich in jou nestelt,
zoals deze larven in de boom, zal een groot aantal goddelijke gaven
in je takken geboren worden.”
Hij legde uit hoe alle goddelijke eigenschappen die de Gita belicht,
zoals kennis, waarheid, mededogen, vriendelijkheid en toewijding
in ons geboren worden. Uiteindelijk komen zij uit ons tevoorschijn
om, evenals de vlinders, hun vleugels uit te slaan. Zij zullen zich
ontwikkelen en verspreiden om miljoenen mensen hoop en inspira-
tie te geven. Ik kon zijn opwinding proeven toen hij mij vertelde
hoe we een immense ruimte scheppen waaruit iets onbeschrijfelijks
kan ontstaan indien we onszelf de kans geven de geboorte van de
Gita in ons te ervaren. In de volgende hoofdstukken reiken we ver-
der en nemen we kennis van de meest verfijnde en bevrijdende
waarheden waartoe een mens ooit toegang kan krijgen. In werke-
lijkheid bevat de Gita de kennis van de hele kosmos, die de crème is
van de essentie van de honderdenacht Upanishads en de vier Veda’s.
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Dit betekent dat alles wat je ooit wilde weten in deze gewijde tek-
sten binnen je bereik komt, als je weet waar en hoe je moet zoeken.
Dit is misschien niet meteen duidelijk en daarom zou ik je willen
vragen deze hoofdstukken met hernieuwde eerbied en zorg tege-
moet te treden, opdat de mystieke geheimen die ze bevatten, je niet
ontgaan.
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