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‘Dees langsaemheit past groote zaecken’

Joost van den Vondel

‘Het licht van de langzaamheid blijft lang aan de hemel gloeien als het 

vuur van de snelheid allang is gedoofd’

Leo Herberghs

‘Waarom zouden wij

u en ik

niet gerechtigd zijn

tot traag / leven.

Tot zeer / traag / leven.’

Alexis de Roode

‘Wat duurzaam is en onveranderlijk groeien blijft, blijft groeien dank zij 

de langzaamheid’

Leo Herberghs
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1 Het Hoogste Goed

Al het Goede,

het Hoogste Goed,

komt langzaam...

langzaam,

maar zeker.
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2 Het trage karakter van het Hoogste Goed

Vasthoudend en traag

van karakter

is de zachte,

milde kracht

van het

genereuze

Hoogste Goed.
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3 De slak, de Wijze

De slak gaat ongemoeid

niet-wetend

haar levensbeamende,

slome gang

en laat onzichtbaar

haar altruïstisch spoor na,

en komt op de meest 

bijzondere plaatsen

in de doelloze Natuur,

al met humor voorzienend 

in de eigen fysieke behoeften

middels een voortreffelijke,

kynische impuls

in plaats van cynisch

doelmatig zelfbehoud.

Het eerbiedigt 

en geniet 

meditatief 

van de Natuur.

Zo is de milde Wijze 

in verborgenheid,

die met zijn ontspannen hulpvaardigheid

aan alle zijnden

niet-wetend

hun groei bevordert

en dus vanzelf

tegelijkertijd

enerzijds zijn bijzondere

en anderzijds de universele

bestemming

van geheel het onuitputtelijke Zijn

in de duur van een eeuwig heden leeft.

Alle problemen 
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middels trage vragen

in de kiem smorend,

is er niets 

dat de verborgen Wijze opjaagt.

Volop ingetogen genot van

en leven in 

harmonie met de Natuur.
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4 De milde, langzame, doorzettende kracht

De slak,

het symbool voor ‘traagheid...

trage Wijsheid’

is niets anders dan de deugdzame,

milde,

langzame,

doorzettende,

zorgende,

maar tevens genezende kracht

van vragende twijfel en niet-weten,

immanent aan het Universum:

het aldoordringende

“vragend,

open bewustzijn

van het eigen-lichaam”:

een leven lang leren,

indien men doorzet,

aangezien dit Hoogste Goed

juist langzaam 

de persoonlijke identiteit

ten Goede transformeert.

Ware onkwetsbaarheid in de geest

van het eigen-lichaam.
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5 Als een standvastig gemoed

Het onkwetsbare Hoogste Goed

als het Lege Zijn

is eigen aan de broze mens,

aangezien deze als zijnde

hieraan participeert,

en is net als een standvastig gemoed:

het schommelt de ene keer 

naar het ene tegendeel

en de andere keer 

naar het andere,

maar toch behoudt het

tegelijkertijd de juiste maat.

Dan komt met een wijze,

niet-wetende levensgang

vanuit het eigen-lichaam

Dit de mens als een zichzelf

interpreterend dier,

langzaam,

maar zeker,

toe.
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6 Milde daden blijken Goed via inzicht

Milde daden,

vanuit wijsheid gepleegd,

houdt men niet meer

voor kwaad of goed

als men innerlijk

vormen van het Goede

kan inzien

of ontwaren

in die van het kwaad

en het goed,

en het kwade

en het goede in zichzelf,

het eigen-lichaam,

durft te bevragen

en accepteren.
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7 Niet-weten

Wat is goed

om naar te streven,

wat kwaad?

Niet-weten is het devies,

en dan borrelt het,

weliswaar betekenisloze,

Goede

voorzichtig vanzelf

in het eigen-lichaam

betekenisvol op

en handelt men

er zodanig naar.


