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Van de redactie

Ogenschijnlijk

Ogenschijnlijk heeft het ene 
niets te maken met het ander. 

Ogenschijnlijk schuilt er 
voordeel in een vaste baan. 
 
Ogenschijnlijk zal er nog 
een heleboel verand’ren. 
 
Ogenschijnlijk staan de sterren 
hier niet zo ver vandaan.

 
Uit: Vrijwel alle gedichten, Jules Deelder, 2004

Ogenschijnlijk leven we in een wereld vol tegenstel-
lingen en ogenschijnlijk is spiritualiteit een nieuwe 
uitgave van ‘de kleren van de keizer’. Ogenschijnlijk 
blijkt een kwestie van optiek. In de optiek van de  
psyche zien we de kleren van de keizer. In de smach-
tende blik van de spirituele zoeker hult verlichting 
zich in sluiers van paradoxen, alleen in naakt Gewaar-
zijn onthult zich ons probleemloze zicht. Ook in deze 
Cirkel onthult het zicht zich verder. In een feestelijke 
ontkleedpartij blijken tegenstellingen paradoxaal, die 
oplossen tot probleemloosheid in naakt Gewaarzijn. 
In de optiek waar tegenstellingen waar zijn moeten we 
problemen oplossen. In de optiek van naakt Gewaar-
zijn zijn wij het die oplossen in probleemloosheid.

In het artikel Stil verwijlen van Hans Knibbe speelt de 
ogenschijnlijke paradox van de geest leren rusten. De 
meditatieve inspanning van stil verwijlen die nodig is 
om meditatie los te kunnen laten en te rusten in niet-
meditatie. Hans Knibbe beschrijft in dit artikel stil ver-
wijlen als het onderbreken van de overlevingsdrang 
van de psyche. Door beoefening van stil verwijlen én 
verlicht zicht lossen de paradoxen van inspanning en 
moeiteloosheid zich op in naakt Gewaarzijn. Stil  
verwijlen, zoals Hans dat beschrijft, is een beoefening 
om verliefd op te worden, om verliefd in te zijn en 
waar ware Liefde zich toont. 

Hoe een stelletje fietsende mannen tot het ogen-
schijnlijk van de trap afdonderen van de optiekverho-
ging leidt, beschrijft Trees Dewever op humoristische 
wijze in Koers houden. Ze maakt de noodzaak van het 
naakt beschouwen van alles wat zich afspeelt in onze 
geest voor zowel ons ontwaken als ons opgroeien 
prachtig zichtbaar. 

Anne-Riet de Boer bespreekt in Over Wordfeud, pijn, 
lijden, liefde en geluk een vergelijkbare paradox. De 
rijkdom die we ontmoeten als we onze pijn durven 
ervaren. Wij wensen de lezer dat deze Cirkel mag bij-
dragen aan het ontkleden van alle ambivalentie, 
ogenschijnlijke tegenstellingen en paradoxen tot de 
naakte kostbaarheid van het zicht. 

Ogenschijnlijk is het liefdevol als je in een liefdesrela-
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tie een groot verlangen hebt naar intimiteit en alles 
met elkaar willen delen, maar juist daar plaatst Hans 
kanttekeningen bij in de beantwoording van de 
Lezersvraag. 

In de nieuwe rubriek ‘ZO inspireert …’ willen wij bij-
dragen publiceren waarin het gaat om de Zijnsgeori-
enteerde inspiratie die je ervaart door beeldende 
kunst, muziek, poëzie, dans, film of de natuur.  
La Toussaint van Emile Friant door Lidia de Ruiter is 
de eerste aflevering.

In het artikel Moed: een noodzakelijke keuze? 
beschrijft Peter Blaauw de ogenschijnlijke tegenstel-
ling tussen de vernietigende kracht van de angst, die 
als we de moed opbrengen ‘om de leeuw in de bek te 
kijken’, we zelf blijken te zijn. In de grootsheid van 
naakt Gewaarzijn lost de paradox op dat we moedig 
worden van de moed om in de kwetsbaarheid van de 
liefde te gaan staan. 

Integratie is eveneens het feest van optiek. In Op eigen 
benen beschrijft Tonneke Brunott op klare wijze haar 
ontrafeling van de overdrachten die wakker werden 
in het vooruitzicht van de drieweekse in 2020. De zin: 
“Ik proef de rijkdom van erbij zijn en de armoede van 
erbij te willen horen” drukt dat diep en prachtig uit. 

Hoewel we Tonneke zullen missen verheugen velen 
van ons om er op de drieweekse bij te zijn. Uit enthou-

siasme over het vooruitzicht op deze retraite plaatsen 
we als voorproefje een bewerking van een deel van het 
transcript van de drieweekse van 2017. Deze bewer-
king behandelt de beoefening van het zogeheten ‘Res-
ting like an ocean’. 

Wij zijn dankbaar voor de grote deelname aan het 
Lezersonderzoek en voor de vele ogenschijnlijke 
tegenstellingen als resultaat: zowel verdiepen als ver-
breden, toegankelijk zijn voor een breder publiek 
zonder de Zijnsgeoriënteerde visie te laten verwate-
ren, luchtig en speels zonder oppervlakkigheid om er 
maar een paar te noemen. Ideaal materiaal voor het 
beoefenen van optiekverhoging, zodat in probleem-
loosheid de schijnbare tegenstellingen kunnen 
oplossen. 

Niet alleen ogenschijnlijk oogt deze Cirkel rijker. Wij 
zijn zeer verheugd dat Anneke Seelen de beeldredac-
tie op zich heeft genomen. Dat de kostbaar-
heid van de beelden van Anne-Riet 
de Boer, Wilma Brouwer, 
Margje Heintze, Natalja 
van de Louw en Anneke 
Seelen mag bijdragen 
aan onze ervaring 
van rijkdom en 
inspiratie.

Van de redactie



 

Dit artikel is de bewerking van een hoofdstuk uit het in 
2020 te verschijnen boek ‘Zitten in Zijn’ uitgegeven 
door Asoka. Daarin beschrijf ik de stappen in medita-
tie zoals die in de recent ontwikkelde meditatiecursus 
aangeboden zullen worden. De stappen zijn: medita-
tie in beweging, zithouding opbouwen, afstemmen op 
je hoogste motivatie, contact maken met het ‘huis van 
Zijn’ en ‘Gestalte van Zijn’, stil verwijlen met adem als 
onderwerp, stil verwijlen met het kennend vermogen 
als onderwerp, niet-meditatie en opdragen. 
Dit hoofdstuk behandelt stil verwijlen met adem als 
onderwerp. De opdracht is simpel, maar het is toch 
een hele kunst om dat op een vruchtbare manier te 
doen.

Breng je aandacht in je buik 
Volg daar de ademhaling 
Wanneer je afgeleid bent door gedachten breng  
je je aandacht zonder omwegen terug naar de  
ademhaling in je buik
Rust daar

De spirituele betekenis van stil verwijlen
Stil verwijlen is onze vertaling van de boeddhisti-
sche term shamatha, wat letterlijk ‘kalm verwijlen’ 
betekent. Eerder werd de techniek van aandachtig 
zijn door ons wakkerte en presentie genoemd. Waar-
bij ‘wakkerte’ stond voor de oplettendheid waarmee 
je monitort of je afgeleid bent en ‘presentie’ voor het 
verschijnen van de Zijnskwaliteit * van expansieve 

en niet-gecreëerde rust. Op zich mooi gekozen 
woorden. Maar aangezien onze benadering van 
deze meditatievorm zo dicht aansluit bij de boed-
dhistische voorbeelden in Dzogchen en Maha-
mudra, hebben we recentelijk besloten om de bron-
nen van onze kennis te eren door stil verwijlen, dat 
een letterlijke Nederlandse vertaling van shamatha 
is, te gaan gebruiken. Van alle fases in meditatie 
heeft het stil verwijlen het meest het karakter van 
training van de geest. Bij stil verwijlen leer je je geest 
te blijven waar je hem plaatst. Daarmee neemt je 
vermogen om ontspannen en moeiteloos te verblij-
ven bij het onderwerp van aandacht gaandeweg toe. 

Is het dan een concentratietraining, bedoeld om je 
functioneren in het dagelijks leven te verbeteren? 
Nee, daar zou je deze meditatievorm tekort mee 
doen. Het stil verwijlen bevat inderdaad een ele-
ment van concentratietraining. Je leert om jezelf 
steeds opnieuw uit de afleiding-door-gedachtes 
terug te brengen naar het onderwerp van aandacht, 
net zo lang tot dit ‘vanzelf’ gaat en je geest dus 
getemd is. Maar een ander, minstens zo belangrijk, 
aspect van deze meditatievorm is de kunst om de 
geest te ontspannen in zijn grond, door ons eerder 
presentie genoemd. De concentratie staat in dienst 
van herkenning van je Gewaar-Zijn * aard. Dit laat-
ste: de herkenning van je non-duale, verlichte 
Gewaar-Zijn aard, wordt in Mahamudra vipassana 
genoemd. 

HANS KNIBBE

Stil verwijlen met adem als onderwerp

* Zie begrippenlijst6 | De Cirkel



“je oog van aandacht ontspant en gaat rusten in zijn verlichte grond” Anne-Riet de Boer



De kunst om jezelf terug te roepen uit afleiding en 
terug te gaan naar het onderwerp van aandacht 
krijgt zo een veel diepere betekenis dan een concen-
tratievaardigheid. Het is een gebaar van onthech-
ting, van loslaten van de overlevingsdrang van de 
psyche *. Door steeds het scheppingsproces van de 
psyche te onderbreken, opent zich – met de juiste 
afstemming – de wereld van Spirit * en Zijn *. 

In deze fase kies je de adem als onderwerp van aan-
dacht, omdat deze altijd voelbaar aanwezig is, in 
tegenstelling tot de gevisualiseerde vormen. En 
omdat ze niet zo makkelijk te stollen is want je kunt 
de adem niet ‘pakken’. Bovendien helpt de instructie 
om de adem in je buik waar te nemen om contact te 
maken met je lichaam waardoor je lichamelijk pre-
sent raakt, wat vooral belangrijk is voor studenten 
die gewend zijn zich van hun lichaam te dissociëren. 
Tenslotte: door op je buik te concentreren daalt je 
energetisch zwaartepunt en wordt de parasympathi-
cus, de verwerkende, ontspannende kant van je 
autonome stelsel, geactiveerd. Er zijn dus voordelen 
om de adem als onderwerp van de aandacht te 
nemen, maar in principe kun je ieder onderwerp 
kiezen. In de tantrische traditie worden bijvoorbeeld 
vaak beelden van godheden, mantra’s en ener-
giestromingen als aandacht-onderwerp genomen.

De rationale achter deze training van de geest is dat 
je een getrainde geest nodig hebt om voldoende lang 
onafgeleid in openheid te blijven zodat je kunt wen-
nen aan de oorspronkelijke openheid van je geest. Je 
vermogen om bij een onderwerp te blijven en de 
herkenning van de volkomen openheid van je geest 
komen dan samen in het continueren van Gewaar-
Zijn. In Mahamudra termen: shamatha en vipassana 

(verlicht zicht) verenigen zich tot één ondeelbare 
zijnswijze als Gewaar-Zijn. Longchenpa (1308–
1369), een leraar binnen de nyingmaschool van het 
Tibetaans boeddhisme en de belangrijkste auteur 
van de Dzogchenleer, noemt deze vereniging van stil 
verwijlen en verlicht zicht de ‘restings’ en soms kort-
weg ‘de manier van verwijlen’. Het verlichte zicht 
enerzijds en het vermogen om daar onafgeleid bij te 
blijven anderzijds horen onlosmakelijk bij elkaar en 
versterken elkaar.

Een kanttekening: de manier waarop je stil verwijlen 
beoefent verfijnt al doende en lost uiteindelijk op in 
de laatste fase van de meditatie, in het rusten als 
Gewaar-Zijn. De inspanning die aanwezig is in stil 
verwijlen wordt daar bewust losgelaten, zodat de 
meditatie spontaan plaatsvindt. Dat heet dan ‘niet-
meditatie’. Maar als je je geest niet getraind hebt om 
te blijven waar jij hem plaatst, zul je tijdens de niet-
meditatie in een oogwenk afgeleid raken.

Kwaliteit van aandacht is beslissend
In de opbouw van de Zijnsgeoriënteerde meditatie 
begin je met contact maken met inspiratie via de ver-
ruimende aandachtaanwijzingen in meditatie in 
beweging, motivatie herinnering en afstemmen op de 
Spiritdimensie. Het verlichte zicht wordt daarmee 
aangesproken. Je bevindt je dan al in het huis van Zijn * 
en bent al in contact met de atmosfeer van verlichting. 
Vanuit die losheid en lichtheid is de stil verwijlen trai-
ning een manier om daar onafgeleid bij te blijven. 

Je stijl van aandachtig zijn, het oog waarmee je naar 
het object van aandacht kijkt, ontspant diep wan-
neer je vanuit het huis van Zijn waarneemt. De 
atmosfeer van het huis van Zijn en de zegening van 

8 | De Cirkel



De Cirkel | 9

Stil verwijlen met adem als onderwerp

teit van je object van waarneming (gespannen of rus-
tige staat van zijn). Pas wanneer je geïnteresseerd 
bent in verlichting, waar je al een proeve van hebt 
ervaren in de voorafgaande fases, zul je in staat zijn 
om je ‘oog’ te laten rusten in zijn eigen verlichte 
grond, van waaruit alle objecten-van-aandacht 
eveneens verlicht blijken te zijn. 

de Gestalte * versterken jouw besef dat je al in de 
eindstaat verkeert. Dat er niets toegevoegd hoeft te 
worden aan je huidige manier van zijn, dat alles al 
helemaal compleet en tijdloos perfect is. Je hoeft 
niets meer te zoeken, je hoeft nergens naar te grij-
pen. Je oog van aandacht ontspant en gaat rusten in 
zijn verlichte grond, daarmee herkent het ook de 
verlichte grond van het object van aandacht. Het 
inzicht dat de manier van waarnemen, het oog, de 
optiek, het perspectief, belangrijker is dan het 
onderwerp van aandacht, is een van de pijlers van 
het hele Zijnsgeoriënteerde werk. Of dit nu psycho-
logische verkenning of meditatie is. Dit inzicht helpt 
ons onze blik om te keren van zijn evolutionair 
gedicteerde gerichtheid op inhouden (alles wat we 
waarnemen), naar een veel intelligentere en vrucht-
baardere oriëntatie op de wijze van verhouden met 
inhouden. De slogan houding is belangrijker dan 
inhoud vat dit samen. 
In de Zijnsgeoriënteerde meditatie training leggen 
we daarom ook het zwaartepunt van onze instructies 
in aanwijzingen rond de stijl van aandacht geven. De 
kunst om aandacht te ontspannen, ruim te laten wor-
den en te laten rusten in zijn lege grond achten we 
veel belangrijker dan de positieve of negatieve 
inhouden die door meditatie kunnen ontstaan. Want 
het blijkt dat de sleutel tot verlichting ligt in de 
manier van aandacht geven, niet in ervaringen zelf. 

Je motivatie is hier van doorslaggevende betekenis. 
Wanneer je een lage motivatie hebt, bijvoorbeeld 
‘rustig willen worden’, zal je interesse uitgaan naar je 
vegetatieve gesteldheid. Het oog van je aandacht is 
gericht op en blijft steken op dat niveau van lichame-
lijke concreetheid. Je bent op weg naar een doel, hebt 
voorkeur en afkeer en je hangt jezelf op aan de kwali-

De instructie 

Breng je aandacht in je buik 
Door je aandacht in je buik te brengen doe je een 
aantal dingen tegelijkertijd:
•  Breuk maken
    Je maakt een breuk met je naar buiten gerichte 

aandacht. Dit is vergelijkbaar met wat je eerder 
deed in ‘de meditatie in beweging fase’ waarbij 
je je aandacht bij de lichaamssensaties brengt. 
Je onderbreekt hiermee je normale gerichtheid 
en je onthecht daardoor impliciet van de overle-
vingsdrang die daarin besloten ligt. 

•  Dalen en landen
    Je brengt je aandacht in het centrum van je buik, 

het hara-punt (waarover later meer). Door dit te 
doen breng je lading naar dit gebied, wat meest-
al onbewoond is door het habituele energetisch 
opgetrokken zijn van de psyche. 

•  Voelen en lichamelijke presentie
    Je gaat voelen dat je een buik hebt en dat de 

adem daar voelbaar aanwezig is. Je schakelt met 
andere woorden over van het oriënteren met 
veraf zintuigen: zien, horen en denken, naar ori-
enteren met een nabij, lichamelijkheid bena-
drukkend zintuig: voelen. 
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Mijn vrijmoedige interpretatie van dit verhaal is dat, 
wanneer je een breuk wilt maken met je psyche, je 
niet moet terugblikken naar de psyche-creaties 
(gedachtes, gevoelens, emoties, impulsen, stem-
mingen) maar deze compleet achterlaat.
Ik vind het daarom heel belangrijk dat meditatie in 
Zijnsoriëntatie niet verward wordt met het aanne-
men van een vriendelijke, accepterende, niet-oorde-
lende houding naar wat zich manifesteert in je aan-
dachtsveld. Hoe relatief behulpzaam dergelijke 
instructies ook zijn, ze missen het punt van de breuk 
maken met de psyche zélf. Wat ontbreekt is de oriën-
tatie op Spirit en Zijn. Daarmee blijft de meditatie 
binnen het domein van de psyche. In onze termino-
logie heet dit een ‘nulde perspectief’ * meditatie. 
Alleen wanneer de toegang tot de Spirit geblokkeerd 
is bij de student, krijgen deze houdinginstructies 
een plek in onze benadering. 

Dalen en landen
Je brengt je aandacht in je buikcentrum, een plek die 
in meerdere oosterse tradities een belangrijke rol 
speelt. In mijn boek Gezonde Zelfliefde schrijf ik er 
dit over: 

In de kruikademhaling, een tantrische ademhalings-
techniek waarbij er energie verzameld wordt in het 
buikcentrum, breng je je adem en aandacht naar het 
centrum van je buik. Ongeveer 10 cm onder je navel 
en 10 cm naar binnen toe. Dit centrum komen we 
ook tegen in Zen en martial arts als het hara-punt. In 
het taoïsme wordt dit qihai of xia (lower) dantian 
(energiecentrum) genoemd. In het vajrayana boed-
dhisme noemt men dit het navelchakra. 
Wanneer je met je aandacht afdaalt in je buik en 
daar een tijdje verwijlt, valt op dat het een stille plek 

Samenvattend en daarbij aansluitend bij de adviezen 
van Dzogchen en Mahamudra: neem verlichting als 
begin van het pad, laat dat je motivatie zijn en pre-
tendeer dat je verlicht bent en met verlichte ogen het 
spel van waarnemingen beschouwt. Je meditatie zal 
geen moeizame training meer zijn, maar een viering 
van openheid en actualisatie van je verlichte aard. 

Breuk maken: niet omkijken
In spirituele beoefening leer je om welbewust een 
breuk te maken met het perspectief van de psyche 
en je los te maken van de gedrevenheid die daarin 
aanwezig is. Het is de kunst om in één keer je manier 
van zijn los te laten en over te schakelen op een 
ander perspectief. Een perspectief dat een andere 
zijnswijze creëert. Het heeft iets radicaals en beslists. 
Je kijkt niet om naar wat ervoor was, je stapt in één 
keer uit je verhaal. 
Je aandacht in je buik brengen is ook een breuk, ver-
gelijkbaar met de breuk om een gedachte onaf te 
laten en je aandacht op de adem te richten. Binnen 
een overlevingsoptiek is aandacht in je buik brengen 
namelijk onbelangrijk, je wint er niets mee. Je kop-
pelt jezelf los van alle zaken die daarvoor zo van 
levensbelang leken. 
Ook in de bijbel vinden we een mooi verhaal over de 
noodzaak om niet om te kijken: 

“Lot en zijn familie werden door engelen gewaar-
schuwd dat hun verdorven woonplaats, Sodom 
en Gomorrah op het punt stond om vernietigd te 
worden door vuur en zwavel. Ze moesten ver-
trekken en alles achter laten. De engelen gebo-
den hen om vooral niet achterom te kijken. De 
vrouw van Lot deed dat toch en veranderde 
prompt in een zoutpilaar.”



“het buikcentrum is al in de staat van stil verwijlen” Anne-Riet de Boer



Het buikcentrum zelf is al in de 
staat van stil verwijlen. Het is stil, er 
gebeurt nauwelijks iets en er is niet-
temin toch een voelbare presentie.

scher en hardvochtiger naar onszelf. Het gevolg 
hiervan is dat je meer onveiligheid ervaart. Je bent op 
je hoede, niet alleen voor de buitenwereld, maar ook 
voor je superego *, je innerlijke criticaster. Je hebt 
zodoende te weinig basisvertrouwen. Je rust niet en 
bent over-alert. Daardoor is je vegetatieve zenuwstel-
sel in disbalans. Je sympathicus (die zorgt voor mobi-
lisatie) is overactief en je parasympathicus (die zorgt 
voor ontspanning en verwerking) is onder-actief. In 
energetische termen betekent het dat je je energie 
omhoogtrekt in een dynamische klaar-om houding. 
Dit is een gewoonte geworden, die ook aanleiding 
kan geven tot klachten als burn-out, verlies van vita-
liteit en libido. Je regenereert onvoldoende en je tank 
is dan op een gegeven moment leeg. 

Deze chronische opgetrokkenheid kan overigens ook 
een psychologische oorzaak hebben die door de 

Tibetaanse leraren niet 
besproken (en waarschijn-
lijk ook niet herkend) 
wordt, namelijk onvolko-
men liefdevolle presentie 
van je ouders in je jeugd. 
Wanneer er sprake is 
geweest van teveel ver-

waarlozing, ontkenning van eigenheid, emotionele 
bezetting en geweld, dan is er voor het kind geen vei-
lige basis waar het in kan landen en houdt hij zichzelf 
hoog. Dit hooghouden zet zich voort in het volwas-
sen leven. 

Samenvattend: je aandacht in je buikcentrum bren-
gen is in al zijn eenvoud een krachtig gebaar. Je ener-
gie zal je aandacht volgen en gaan dalen. Daarmee 
herordent zich de energetische verdeling in je 

is. Een soort nulpunt, er gebeurt niet zoveel. Er zijn 
nauwelijks gedachtes of gevoelens. Het geruis van 
het dagelijks leven lijkt die stilte niet te verstoren.
Deze stille plek is niet leeg of doods, we kunnen een 
grondtoon van Zijn ontwaren, een voelbare maar 
niet te lokaliseren aanwezigheid of presentie. Deze 
aanwezigheid is in rust, dat wil zeggen is niet geïn-
volveerd met onze gedachtes en gevoelens. De rust 
bevindt zich niet in een afgesloten compartiment, ze 
bevindt zich in de grond van alle levendigheid, net 
zoals de diepte van de oceaan in rust is terwijl aan de 
oppervlakte de golven tekeer kunnen gaan.

Het rusten in het buikcentrum heeft een bijzonder 
onthechtende werking. Je komt tot stilstand. Die 
speciale kwaliteit van het buikcentrum is heel 
behulpzaam in de stil verwijlen fase waar je nu bent. 
Het buikcentrum zelf is namelijk al in de staat van 
stil verwijlen. Het is stil, er 
gebeurt nauwelijks iets en 
er is niettemin toch een 
voelbare presentie. 
Het energetische effect van 
het brengen van je aan-
dacht in het buikcentrum 
en je aandacht daar te hou-
den, is dat je opgetrokken energie zijn weg terug kan 
vinden naar de grond, buik en bekken, waarvan het 
weggetrokken is. Bijna iedereen heeft zijn energie te 
hoog zitten. Dit is volgens Tibetaanse leraren het 
gevolg van de hoge eisen die we aan onszelf stellen. 
We moeten zoveel dat we chronisch ‘aan’ staan. We 
laten onvoldoende los, nemen te weinig tijd om te 
ontspannen, te genieten en gewoon rond te scharre-
len. Bovendien zijn we – volgens diezelfde Tibetaan-
se leraren – vergeleken met de oosterse mens kriti-
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een gevoel of een verkramping te zijn, ‘opent’ die 
sensatie zich en komen de daarin aanwezige psy-
chologische inhouden naar de oppervlakte. Die  
psychologische inhouden kunnen eventueel verder 
uitvouwen tot Spiritkwaliteiten die je tenslotte ook 
kunnen initiëren in je verlichte aard. 

Er is dus een continuïteit, een ononderbroken ver-
binding van je lichaam, je psyche en je spirituele 
aard. Wanneer je je lichaam of je psyche minacht of 
hardvochtig behandelt, sluit je de toegang naar je 
natuur, je aard, naar wie je bent. 
Je lichaam is je verbinding met de wereld van de 
natuur, je bent daarin een dier, net als alle andere 
dieren. Je bezit dan ook alle dierlijke neigingen die je 
in het dierenrijk aantreft zoals gevecht om status, 
macht, seksuele privileges, bewaken van territo-
rium, agressie naar indringers. Veel van die neigin-
gen zijn – zeker in hun ruwe, directe vorm – sociaal 
onacceptabel en die leer je dan in de loop van je 
socialisatie te hanteren. Als de socialisering met 
mildheid en humor gebeurt is er niets aan de hand. 
Je leert je dan gewoon te ‘gedragen’ en je zal je niet al 
te zeer schamen voor je dierlijke impulsen. Maar zo 
zijn de meesten van ons niet groot geworden in het 
christelijke Westen. De westerse filosofie en levens-
houding is gebaseerd op een diepe, onoverbrugbare 
splitsing tussen lichaam en geest. Daarbij wordt aan 
het lichaam een inferieure status toebedacht en 
gelooft men dat de geest, ons bewustzijn van een 
fundamenteel andere, superieure of hogere spiritu-
ele orde is. Een diepe en schadelijke verwarring wat 
mij betreft. 

Deze opvatting stimuleert de distantiëring van je 
natuurlijke wortels, je lichaam en versterkt het wan-

lichaam, je laat de energie weer thuiskomen op zijn 
natuurlijke plek van rust. De parasympaticus krijgt 
weer kans om jou te doen ontspannen waardoor je 
kunt regenereren. Mogelijke negatieve gevoelens 
van kou en verlating die daarbij kunnen opkomen 
bieden je een kans om thuis te komen op de plekken 
die je verlaten hebt. 

Voelen en lichamelijke presentie
Een van de gevolgen van het optrekken van je ener-
gie is dat je jezelf ontwortelt uit je lichaam. Je 
bewoont je lichaam niet meer, maar je bent een ‘kop 
mens’ geworden zoals kleuters die tekenen: een 
groot hoofd met wat staketsels van armen en benen 
eraan. Je identificeert je ook niet meer met je 
lichaam als wie je bent, maar je hebt een lichaam, 
wat jou vervolgens moet dienen. Het lijkt op de 
manier waarop we als postindustriële mens met de 
aarde omgaan: gebruiken, leegroven, vervuilen. 
Deze exploiterende, ongevoelige houding naar je 
lichaam, de natuurpool van wie je bent als gelaagd 
wezen, vervreemdt je van wie je bent. Het maakt je 
ongevoelig, agressief en emotioneel armoedig. Want 
zelfkennis, zowel in psychologische als spirituele 
betekenis, is nauw verbonden met in contact staan 
met je lichaam. Door je lichamelijke signalen weet je 
wat je voelt, wat je wilt en wat je impulsen zijn. Door 
je lichaam te ‘lezen’ weet je wat je primaire emotio-
nele reactie is, vaak nog voordat je dat onder woor-
den kunt brengen of kunt overzien. Veel humanis-
tische therapievormen zoals Gestalt, Neo-reichiaans 
lichaamswerk, Focusing – en ook Zijnsgeoriënteerde 
begeleiding – laten de lichamelijke sensaties een 
voortdurend aandachtspunt zijn wanneer je een psy-
chologisch thema verkent. Door contact te kunnen 
maken met, en door geduldig en geinteresseerd bij 
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trouwen en minachting voor het dierlijke aspect van 
jou. Je lichaam en je impulsen worden benaderd als 
iets wat slecht en zondig is, waar je je voor moet 
schamen en moet verbergen. Die onteigening van je 
natuurlijke wortels maakt dat je niet lekker in je vel 
kunt zitten. Je bent ongemakkelijk met je lichaam, je 
lichamelijke functies en impulsen. Je plaatst je iden-
tificatiepunt daar zover mogelijk vandaan. Je 
beschouwt jezelf bijvoorbeeld als rationeel mens 
met een lichaam, of als een lichtwezen, een ziel wat 
zich tijdelijk bekleedt met vlees en bloed. Het gevolg 
daarvan is dat je uit contact met je lichaam raakt, 
soms zelfs zo sterk dat je je lichaam nauwelijks meer 
voelt en je vervreemd rondloopt op deze wereld. Of 
als je je lichaam nog waarneemt, dan alleen in zijn 
fysieke dimensie: spieren, botten, vitale energie, 
ziekte, zwakte etc. maar niet in zijn subtielere signa-
len, gevoelens en emoties. Laat staan dat je je 
lichaam als een heilig gebeuren beschouwt, een 
tempel waar de Spirit stroomt en zingt. 

Met dit in je achterhoofd wordt het inzichtelijk hoe 
belangrijk het gebaar van ‘plaats je aandacht in je 
buik’ is. Je brengt daarmee je spirituele beoefening 
op aarde, je herstelt de verbinding met je lichaam, je 
grond en aard. 
Dat dit niet overbodig is blijkt in de praktijk. Veel stu-
denten hebben er in het begin moeite mee om hun 
aandacht in hun buik te plaatsen, laat staan dat ze 
daar de adem voelen. Ze kunnen de ruimte van hun 
buik niet van binnenuit waarnemen. Ook is hun 
ademhaling vaak zo hoog dat er geen adembeweging 
in de buik is. Des te meer reden om deze meditatieve 
aanwijzing niet over te slaan en te wennen aan vol-
ledige lichamelijke presentie (zie voor verdere uitleg 
het artikel Verlichting verderop in deze Cirkel). 

Volg je ademhaling in je buik 
Wanneer je afgeleid bent door gedachten breng  
je je aandacht zonder omwegen terug naar de  
ademhaling in je buik
Rust daar

De opdracht is eenvoudig: volg je ademhaling in je 
buik. Simpeler kan niet. Verdere instructie lijkt over-
bodig. Toch is juist dit stil verwijlen bij de adem, 
waarschijnlijk juist omdat het zo simpel is, de plek 
waarin je keihard geconfronteerd kan worden met je 
neurose, of juist de toegang vindt naar je verlichte 
aard. 
Er zijn talloze valkuilen in deze fase. Je doet bijvoor-
beeld te veel je best en verstikt jezelf. Of je wordt 
kwaad en gefrustreerd. Of je gaat juist de andere kant 
op door te denken dat je goed bezig bent omdat je je 
rustig voelt en weinig gedachtes hebt, maar onder-
tussen nestel je jezelf in een afgesplitst comparti-
ment van je geest. Het is kortom heel goed mogelijk 
om je neurose te vervolgen in meditatie.

We hebben al eerder gesteld dat het oog waarmee je 
kijkt belangrijker is dan het object waarnaar je kijkt. 
Je ‘oog’ is de aandacht, of nog preciezer gezegd, het 
is het aannamesysteem, de onbewuste verwachting 
die je aandacht stuurt. Want aandacht is geen neu-
trale functie waarmee je iets zou waarnemen zoals 
het is. Aandacht wordt gestuurd door je optiek, je 
motivatie, je aannames die onbewust werkzaam 
zijn. Aandacht selecteert, onderscheidt voorgrond 
en achtergrond en bevat altijd een a priori aanname 
betreffende het onderwerp van aandacht. Aandacht 
is een functie van je huidige manier van zijn en heeft 
de neiging die te bevestigen, omdat wát het waar-
neemt al voorgeselecteerd en passend gemaakt is 
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binnen het op dat moment dominante aannamesys-
teem. Simpel gezegd: je ziet wat je verwacht te zien. 

Hieruit blijkt ook weer dat het naïef is om te veron-
derstellen dat je door ‘gewoon’ op je adem te letten 
in contact kan komen met je verlichte aard. Je gewo-
ne aandacht hercreëert de conventionele werkelijk-
heidsconstructie die inherent afgesloten is van de 
openheid van Spirit en Zijn. Er zijn boeddhistische 
scholen die niettemin de strategie kiezen om je zon-
der verdere instructies uren, dagen, maanden te 
laten concentreren op je adem. Die gaan er kenne-
lijk vanuit dat de kracht van de aandacht-beoefe-
ning haar werk zal doen, zodat je op den duur van-
zelf Gewaar-Zijn ervaart. Ik sluit niet uit dat dit soms 
kan gebeuren, maar als kale methode heb ik daar 
weinig fiducie in. 

Wij hebben een andere aanpak. Het stil verwijlen 
wordt door ons gezien als het vervolgen van je intu-
itie en atmosfeer van verlichting die in de eerdere 
fases van je meditatie is opgewekt. Het stil verwijlen 
is de kunst om het perspectief wat daardoor vrijge-
maakt is te bewaren en te actualiseren in de simpele 
opdracht om de aandacht bij de adem te houden. 
Onze aanpak begint dus bij de breuk, het contact 
maken met je Spirit en pas als dat gebeurd is beoefe-
nen we stil verwijlen. Eerst het liefje, dan het werk.

•

Hans Knibbe is spiritueel 
leider van de school voor 
Zijnsoriëntatie, een pad voor 
levenskunst. Aanvankelijk 
heeft hij zich als klinisch 
psycholoog bekwaamd in de 
humanistische therapie. 

Daarnaast is het Tibetaans boeddhisme een 
belangrijke inspiratiebron. Vanuit de wens de 
traditionele splitsing tussen psychotherapie en 
spiritualiteit op te heffen, richtte hij in 1987 de 
school voor Zijnsoriëntatie op.
Correspondentieadres: hans@zijnsorientatie.nl
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boos en geïrriteerd werd, maar hield vol. Drie kilome-
ters achter fietsers rijden is best lang. Ik troostte me 
met het sensuele deinen van enkele gespierde man-
nenkonten. Maar kijk, dan kiezen ze bij de tweesprong 
toch voor rechts en ik voor links…

In Antwerpen hoorde ik dat het verboden is voor fiet-
sers om naast elkaar te rijden op de openbare weg. 
Volgens de Wegcode van Fietsers mag je als kleine 
groep wel met twee naast elkaar rijden, maar nooit 
meer dan de helft van de weg innemen. Veel wieler-
toeristen zondigen dus tegen dit reglement, zeker op 
landelijke wegen. Dit ochtendlijke gebeuren bleef 
hangen en was aanleiding om mijn gedrag te onder-
zoeken en neer te pennen.

Bijvoorbeeld: stelt het mij gerust dat zij fout waren en 
ik slachtoffer? Het is een credo dat me bekend in de 
oren klinkt. De ander is fout, weigert mij te zien, en ik 
ben hulpeloos slachtoffer. Boosheid is iets wat ik ver-
mijd, ik kan er moeilijk mee om. Ik ben mijn leven 
lang bang geweest van mijn bozige moeder die mijn 
gevoeligheid niet begreep. Woedende ogen maken mij 
nog altijd van streek. Best wel confronterend om in 
een zondagse sightseeing het drama van je leven te 
zien ontrollen, wiel per wiel. 
Het oude toneel klapt zich in alle situaties weer open, 
weet ik van Trungpa, de Tibetaanse meester, die daar-

Ze keken niet eens achterom. Volgens mij wisten ze 
zelfs niet dat er een auto achter hen reed. De wereld 
kon hun gestolen worden. Zestien mannen in strakke 
wielerbroek fietsend tussen Damme en Moer kerke. 
De truitjes gesponsord door een West-Vlaamse onder-
nemer, je kon er niet naast kijken. Ik zou die zondag-
ochtend een Zijnsmaatje oppikken om naar Antwer-
pen te rijden voor een inspiratiedag met onze Vlaamse 
sangha. Het was geen landschap om snel door te 
scheuren. Ik genoot altijd van de kanalen en het weid-
se, groene polderlandschap en had dus voldoende tijd 
voorzien. Op een horde wielertoeristen had ik niet 
gerekend. Plots kwamen ze uit een zijwegel pal voor 
me uit rijden. Keuvelend, lachend, minstens drie 
naast elkaar. De openbare weg eigengereid hertekend 
tot fietspad. Geen doorkomen aan. 

Ik zag dat ik nog zes kilometer te rijden had en bere-
kende mijn kansen. Snel reageren en claxonneren zou 
wellicht ergernis, boosheid of getreiter opleveren. 
Creatief en meditatief is beter dan reactief, wist ik als 
geoefende meditatieleraar. Ik besloot het landschap 
nog beter in me op te nemen en te genieten. Spoedig 
zouden ze toch een andere weg inslaan en dan was 
alle stress en gedoe niet nodig geweest. Even uit het 
zicht dat je om te mediteren goeie omstandigheden 
moet creëren en best niet op weg bent naar een 
afspraak. Ik kon er moeilijk omheen dat ik behoorlijk 
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Koers houden!
Een ernstige zelfreflectie op een luchtige zondagochtend



Koers houden!

“durven stralen, 
durven blij zijn, 
durven groot zijn, 
durven mooi zijn, 
durven wild zijn”
 
Zon in mij, 
Natalja van de Louw

mee aangaf dat kwetsuren uit de kindertijd je levens-
lang achtervolgen. Het is nog niet zo eenvoudig om 
situaties níet te zien vanuit gekwetste kinderogen. Het 
is nogal wat om dingen open en onbevangen te zien, 
ontdaan van het raamwerk van eerdere ervaringen. 
Het scenario van je leven zien en lezen is al een hele 
klus, dat doe je niet in een paar maanden. Maar nieuw 

gedrag ontwikkelen, waar jij en de wereld blij van 
worden, vraagt moed en toewijding. Het is van je 
gewoontefiets stappen en een ander truitje aantrek-
ken, met een lijfspreuk die beter bij je past. Ik leer elke 
dag beter struikelen, wetend dat mijn pad nooit effen 
zal zijn, alle knie beschermers, petjes, voorschriften 
en reglementen ten spijt. Struikelstenen, bliksem-



jarenlange beoefening van het Zijnsgeoriënteerde pad 
van levenskunst.

Maar hoe doe je dat dan, als je aan een bende wieler-
toeristen hangt die maar niet voor je willen wijken? Ik 
ben een aards én spiritueel mens, maar het valt nog 
niet mee om die twee te verzoenen. Laat ik maar iets 
proberen. Ja, toch maar proberen. Er moet iets gedaan 
worden, om Zijn te integreren in het dagdagelijkse 
gedoe én relationeel volwassen te worden. Het is het 
paradoxale tussen doen en niet-doen. En laat Zijns-
oriëntatie nu net het pad zijn dat je toelaat om daar zo 
schoon mee te oefenen. Want je leert weinig door je 
een maand op te sluiten in een grot of wekenlang te 
stappen. “Jezelf tegenkomen, wat is dat dan?” klonk 
het wanhopige facebookbericht van een Compostella 
stapper uit mijn vriendenkring. Ik stap in de spotlights 
en haal diep adem: met de billen bloot dan maar.

Natuurlijk was het flauw mezelf wijs te maken dat ik 
kon genieten van het landschap in zo’n situatie. Het 
was niet realistisch. Het enige wat ik echt wou, was op 
tijd verschijnen bij mijn vriendin. Ik camoufleerde 
dus mijn willen en verlangen. Ik weet perfect hoe ik 
het drama kan temperen, negeren of rustig opvouwen 
als een dekentje. Niets aan de hand. Ik weet dat ik dat 
doe om me te behoeden voor de pijn van het onver-
vuld blijven van mijn verlangen. Als ik niets wil of ver-
lang, kan ik ook niet teleurgesteld worden. Bovendien, 
wie ligt nu wakker van mijn verlangen? Ik werd als 
kind niet gespiegeld in mijn kwaliteiten, mijn willen, 
mijn uniciteit en dus kon het zich ook niet ontwikke-
len. Want je ontwikkelt jezelf door gedrag te imiteren, 
ermee te oefenen en uit te zoeken wie je bent en wat je 
wilt. Door te mogen stuntelen in een veilige, vertrou-
wensvolle omgeving. Mis je deze welwillende, warme 

schichten en dodelijke valpartijen zullen er altijd zijn. 
Niets is perfect, maar alles is al compleet. Het is com-
pleet als het lelijke, het stuntelige, het verdrietige ook 
mogen aanschuiven aan tafel en we telkens bereid 
zijn om de wijn te proeven die nooit hetzelfde smaakt, 
ook al willen we dat zo graag. Het is compleet én rijk 
als we de ongenode gasten en het immer nieuwe 
vriendelijk aankijken.

De Vlaamse psychiater Dirk de Wachter houdt mooie 
pleidooien over hoe nodig en zinvol het is om aan-
dacht te schenken aan het kleine en het simpele, het 
ongemakkelijke en de twijfel. Op de radio liet hij zich 
ontvallen dat hij onnozelaar is tussen alle andere 
onnozelaars. Dat klinkt sympathiek, maar ik vraag me 
af of we ons daarmee niet onnodig klein maken, te 
Vlaams zijn misschien, en voorbijgaan aan onze des-
kundigheid, onze waardigheid en de niet onbelang-
rijke betekenis die we hebben voor mensen. “Wees 
een beetje minder Vlaams”, hoorde ik mijn leraren wel 
eens zeggen.

Struikelen toestaan en erkennen dat je een prutser 
bent, is één ding. Maar voorbij je aarzeling gaan, voor-
bij marcheren aan je kunstige zelfrelativering en de 
flauwe glimlach, je kleinheid dapper overstijgend, is 
een ander verhaal. Het is durven stralen, durven blij 
zijn, durven groot zijn, durven mooi zijn, durven wild 
zijn ook. Het is niet eens proberen, het is erkennen dat 
het al zo is. Het zou één van mijn definities van spiritu-
aliteit kunnen zijn.
“Probeer jezelf niet mooi te maken, je bent veel mooier 
dan dat!” zei Hans Knibbe ooit in een retraite toen hij 
merkte dat de meeste studenten aan een zelfverbete-
ringsproject bezig waren. Ook ik blijf wel eens steken 
in het proberen beter en anders te zijn, ondanks mijn 
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vrolijke richting. Ik kan natuurlijk ook mijn recht opei-
sen, mijn vuist iets zwaarder op de claxon laten neer-
vallen, met een diepe frons en een wanhopig armge-
baar aanmanen om opzij te gaan. Dat is gevaarlijker, 
want minder voorspelbaar. De confrontatie dreigt!

Ik heb nog altijd moeite om mijn boosheid te commu-
niceren. Te weinig mee geoefend. Ik zou ook vriende-
lijk maar beslist kunnen aanmanen om mij ruimte te 
geven, gewoon omdat dit volgens mijn buikgevoel het 
juiste is om te doen. Ik kan dit best, zo onnozel ben ik 
nu ook weer niet. Maar het is niet wat in eerste instan-
tie in mij opkomt. In relationele stresssituaties winnen 
mijn conditioneringen het nogal eens van mijn boe-
renverstand en mijn Spirit. Dat boerenverstand associ-
eer ik met mijn intuïtie in combinatie met een gemid-
deld goede intelligentie. Mijn Spirit ligt iets dichter bij 
die intuïtie omdat het een liefdevol weten is, vooraleer 
woorden en meningen worden gevormd. Als ik met 
Spiritogen kijk dan komt alles in beeld en herken ik 
spanning en ongemak als dichtgevouwen openheid en 
protectie van het meest kostbare in mezelf. Een soort 
wijsheidsgeest dus. Een goudmijn die ik alleen te ver-
trouwen en op te delven heb. Achter de coulissen blij-
ven dan maar, hier voel ik mij veilig. Dat is wat ik deed, 
die zondagochtend. Het was niet voor niets dertig jaar 
mijn werkplek in het podiumkunstencircuit. Dicht bij 
het toneel waar de vurige dingen gebeuren, dat wel.

Wat zou het leuk zijn om dit tafereel nog eens over te 
mogen doen. Er zijn vast veel scenario’s te bedenken. 
Amateurcoureurs te lande: scheer je kuiten, trek je 
gesponsorde wielertruitjes aan en daag mij uit! Mis-
schien kan het mij, maar ook jullie een vredes trofee 
opleveren. Want het moet gezegd: in dit artikel fileer ik 
mezelf, maar laat ik jullie ongemoeid. Voorlopig toch!

aandacht in je vroege levensjaren, dan heb je veel 
kans dat een gevoel van waardeloosheid je blijvend 
achtervolgt. Het was alsof een doffe sluier van alleen-
heid over me heen waaierde en alle vuur doofde, als ik 
het zo achteraf bekijk. Terug naar de koers, het wordt 
nog erger. Ik camoufleerde niet alleen mijn verlangen, 
maar dus ook mijn boosheid. Hoe kon ik nu boos zijn 
op die mannen en hun zondagochtendpleziertje? 
Boos zijn – als ik dat al zou voelen – is niet aan de orde. 
Zij zijn niet alleen in de meerderheid, ze zijn ongetwij-
feld ook belangrijker dan ik.

Ik schrok me rot, en al mijn studenten schrikken zich 
rot als blijkt dat boosheid er mag zijn en aangekeken 
mag worden. Om de eenvoudige reden dat het er is en 
dat je pas helemaal kan ontspannen als je bént met wat 
er is. Lees deze zin nog eens opnieuw, beste lezer, het 
blijkt de grootste uitdaging te zijn in menselijke rela-
ties! Er wordt zoveel achtergehouden, gedempt en al 
helemaal in spannende tijden. Die zondagochtend 
om halfnegen kwam ik dus niet bij mijn eenvoudig op-
tijd-willen-zijn en al helemaal niet bij het vervloeken 
van die verwaande, asociale hobbyisten in hun afgrij-
selijke fluo wielerbroeken-met-zeem. Het is u niet 
ontgaan: mijn woede explodeert meestal eeuwen 
nadien en in keurig opgetekende vorm. Als beschaaf-
de mensen – die we denken te zijn – associëren we 
onszelf ook liever niet met vloekende, toeterende en 
bozige mensen. Hoe zie ik me dat dan doen? 

Ik kan scenario’s verzinnen waarbij ik de spanning 
ontlaad met humor. Dat werkt altijd. Een korte tik op 
de toeter en als de blikken omdraaien hang ik met een 
witte tissue door het raam te zwaaien, breed glimla-
chend… Dan ben ik wéér bezig boosheid te vermij-
den, maar stuur zo mogelijke adrenaline stoten in een 
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Het is zomaar op een avond dat ik samen met een 
Wordfeudmaatje al mijmerend stilsta bij de schoon-
heid van het juist gelegde woord ’verzoening’. Alras 
volgden al associërend in ons chatvenster andere 
woorden: “onschuld, onbevangenheid, teloorgang, 
vergeving, mededogen” En: “Onbaatzuchtig. Wat 
vind je daarvan? Ook zo een prachtig woord!” “Ja! 
Devotie en deemoedigheid, toegenegen, toegewijd.” 

Duidelijk gelijkgestemd waren we er ook beduusd 
van, ontroerd ook wel een beetje. Het was eigenlijk 
een heel intieme ontmoeting, zo helemaal onver-
wachts en ongezocht. En dat terwijl we elkaar niet 
eens persóonlijk kenden. 

Zo kan dat dus gaan, dat woorden je rechtstreeks kun-
nen voeren naar de zachte plekken van je hart, naar 
iets in jou dat basaal goed is. En warm. En teder. Een 
goedheid die je niet kunt scharen onder jouw ver-
dienste, maar die simpelweg gegeven is als je geboor-
terecht. En die voelbaar kan worden door woorden, 
maar ook door het luisteren naar muziek, door de 
schoonheid in de natuur of in het zien van kunst. En 
ook door goed om te gaan met lijden en pijn.

Op Twitter verscheen eens een mij zeer aanspreken-
de en prikkelende oproep: “durf te lijden”. De tweet 
pleitte voor een open communicatie over het ver-

borgen lijden. Ik vind dat mooi. En ik zou er aan toe 
willen voegen: durf pijn te voelen en durf het te 
delen. Ik denk dat de tweet ook zo bedoeld is. 

Lijden ontstaat als pijn geen plek kan of mag heb-
ben. In mijn leven vormt pijn en daaraan lijden een 
rode draad. Fysieke pijn en ook zielenpijn. Ik heb 
beide leren kennen als een van de poorten naar lief-
de. Het ontdekken van die poort ging niet zonder 
kleerscheuren. Er waren vele valkuilen te ontdekken 
op de weg naar wijs zijn met pijn.

Pijn roept de diep menselijke behoefte op aan troost 
en willen troosten. Jonge kinderen uiten meestal 
nog direct de pijn zelf – zeker als het om fysieke pijn 
gaat – en niet de pijn over de pijn. Troosten gaat dan 
spontaan, dat doe je vanzelf.
Als volwassenen hebben we om vele redenen afge-
leerd om op ons gemak te zijn met pijn. We willen 
daarvanaf omdat we het zien als bedreigend voor 
geluk. Zo creëren we ons ongeluk! We gaan lijden 
aan de pijn en als we er al over communiceren, zit 
daar vaak de vraag in verpakt: help me ervanaf. Die 
behoefte in zijn kinderlijke vorm geuit, wordt 
gemakkelijk als claimend en klagend ervaren en 
roept pijnlijk genoeg eerder irritatie en afweer, dan 
mededogen op. En het is bijna niet te doen, niet af en 
toe in die valkuil te stappen van slachtofferschap. Ik 

ANNE-RIET DE BOER

Over Wordfeud, pijn, lijden,  
liefde en geluk



heb er zelf jaren mee geworsteld en eraan geleden. 
En reken maar: mijn omgeving ook!

Want ga maar na: als pijn die doorgaans goed ver-
borgen laag van verlangen doet ontwaken naar 
iemand die je troost, die je nabij is, die je omarmt, 
begrijpt en je pijn zal helen, wat móet je daar dan 
mee en wat moet de ander daar dan mee?

Wat zou het mooi zijn als we dan gewoon konden 
zeggen: wil jij mij helpen mijn pijn te beamen, zodat 
ik me ermee kan verzoenen? 

Verzoenen … zouden we daarom zo als vanzelf kin-
deren een kusje op hun pijn geven? Is verzoenen 
niet gewoon beamen? Amen zeggen; zo Zij het en zo 
mag het zijn. Tijdens een van mijn opleidingen zo’n 

Over Wordfeud, pijn, lijden, liefde en geluk

“in al dat vallen 
is er Een, die dat 
oneindig teder 
in zijn handen 
houdt”
 
De val van Icarus,
Anne-Riet de Boer



avond van die vreselijke Koninginnedag in Apel-
doorn. Zij had de moed om in al die verwarring, 
commotie, verontwaardiging en rauwe pijn de woor-
den van R.M. Rilke te citeren:

“En toch, in al dat vallen is er Een, die dat  
oneindig teder in zijn handen houdt.”

Die oneindige tederheid, ik wens dat mijzelf en 
iedereen die dit leest, toe. Ik wens je toe dat je echt 
voluit pijn durft te hebben als het pijn doet. Ik wens 
je ook toe dat je de moed hebt om je - al verbonden 
zijn - toe te laten en nabijheid durft te vragen waar je 
mensen beschikbaar weet. En dat je dan alleen of 
samen, de zoete Zijnsvreugde gaat proeven van de 
liefde, die zich zal ontvouwen, wanneer je tot de 
kern van de pijn durft door te dringen. 

•
Anne-Riet de Boer is 25 jaar 
lang praktiserend geweest 
als Zijnsgeoriënteerd bege-
leider en heeft jarenlang 
deel uit gemaakt van de 
Inspiratiekring.
Zij draagt een invaliderende 

bindweefsel aandoening EDS en is in die zin erva-
ringsdeskundige op het gebied van pijn, lijden en 
verlies. Na haar pensioen is zij zich als beeldend 
kunstenaar gaan ontwikkelen. Reacties zijn wel-
kom via: annerietdeboer@debb.nl

Literatuurlijst 
Knibbe H. Rusten in Zijn, Servire, Utrecht, 2004
Knibbe H. Zijn en Worden, Servire, Utrecht, 2006
Albom, M. Mijn dinsdagen met Morrie, Ambo, Amsterdam, 2014

15 jaar geleden, was er in mij zoveel fysieke pijn en 
vermoeidheid, dat al mijn aandacht daarbij was. 
Mijn presentie was verdwenen en daarvoor in de 
plaats voelde ik me slachtoffer, zielig en verkrampt 
in zelfmedelijden. En dat was kennelijk goed voel-
baar in de groep. De trainer merkte dat op, had daar 
aandacht voor en nodigde mij uit om een half uur 
lang te klagen. Maar dan écht te klagen en daarin de 
pijn helemaal zelf te dragen. En het bleek fantastisch 
om te doen. Om te stamelen: “Ja, het ís erg om eigen-
lijk altijd pijn te hebben, om zo snel moe te zijn, met 
zoveel dingen niet of niet volledig mee te kunnen 
doen, om niet begrepen te worden daarin.” Hoe lan-
ger ik klaagde, hoe dieper ik kon inzinken en contact 
maken met de pijn zelf, in plaats van te blijven haken 
in de klacht over (dus eigenlijk tegen) de pijn. Die 
werd zachter, transformeerde naar een soort van 
liefheid en zachtheid. Zelfmedelijden loste op in 
belangeloosheid. Mijn woorden werden spaarzaam 
en de stiltes vulden zich met een ontroering en 
tederheid, die zich uitstrekten ver voorbij mijn per-
soonlijke leed. Ik zag zoveel pijn en lijden alom. En 
zag hoe pijn een onlosmakelijk deel van het leven is. 
Heel gewoon, niet speciaal, niet beter of mooier ook 
dan welk ander aspect van het leven. Maar wel inhe-
rent aan mens zijn, aan een levend en voelend 
wezen zijn met een basaal liefdevol en raakbaar 
hart. En alweer geen verdienste, maar Gegeven.

Verzoenen, het was een van de woorden die passeer-
den tijdens dat spelletje Wordfeud op die bewuste 
avond. En voor mij is dat woord een van de sleutels 
naar geluk. In dit geval gekoppeld aan het om weten 
te gaan met lijden en pijn op een volwassen manier. 
Ik herinner me nog als de dag van gisteren het optre-
den van Jacobine Geel bij Pauw & Witteman, de 
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Verlaat de fixatie op wat jij denkt dat het 
leven is: dat zijn alleen maar je plaatjes. 

Rust in je aard, laat los. 

Daar is een ongelofelijke ruimte. 

Wees daar, wees niemand, doe niets. 

Dan is het leven een muziekstuk. 

Wat er ook speelt, ook de 
heel droevige dingen.
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Beste Hans,
Mijn vraag komt voort uit de verwarring en kramp 
waar mijn partner en ik regelmatig in terecht komen. 
Gek genoeg ontstaat dit juist op momenten dat we 
samen willen zijn en dat onze relatie onderwerp van 
gesprek wordt. Ik heb een groot verlangen om lief-
devol samen te zijn, intiem te zijn en alles wat zich 
aandient bespreekbaar te maken, te delen. Ik kom 
er de laatste tijd achter dat ons contact aan de voor-
waarde moet voldoen dat het niet gevaarlijk wordt 
voor mij. Als het ook maar enigszins bedreigend voor 
mij wordt, door uitingen van ongenoegen of onvrede 
door mijn partner, dan verdicht ik. Bijvoorbeeld als 
zij haar verlangen uitspreekt gaat dat vaak hand in 
hand met uitspraken over wat zij mist. Zoals alles de-
len wat zich aandient, mooi en lelijk en het tonen van 
mijn kwetsbaarheid. Het is voor mij dan bijna onmo-
gelijk om dat te horen zonder het gevoel te krijgen dat 
ik niet voldoe, niet goed genoeg ben.

Ik heb snel het gevoel dat ik mijzelf moet weggeven 
om aanwezig te kunnen zijn bij mijn partner. Het 
is alsof ik mijn eigen grond moet verlaten om bij de 
ander te kunnen zijn. Ik word ook razend, maar dit 
hou ik achter, mijn woede en ongenoegen mogen niet 
waar zijn. Ik ben daar bang dat het gevaarlijk wordt. 
Wat ik weet is dat dit deel in het huis van mijn ou-
ders  * niet waar mocht zijn. Door af te stemmen en 
te rusten, een andere ingang te nemen in het gesprek 
en in relatie te brengen wat er met mij gebeurt op het 

moment dat zij dit aan mij vraagt of van mij ver-
langt, ontspan ik en is er een open nieuwe start. We 
komen tot elkaar, zonder onze eigenheid te verliezen. 
Toch zou ik meer present willen blijven op het mo-
ment dat ik nu uit relatie ga. Op het hete punt van 
ongemak, gemis, woede en razernij en daar tot vrije 
vorm willen komen.

Beste vraagsteller, 
Dank je voor je eerlijke rapportage over je gevoelens 
en strategieën. Je verwoordt iets heel herkenbaars, 
daarom vind ik je vraag interessant, en meer in het 
algemeen vind ik intieme partnerrelaties heel 
belangrijk als plek om onze vrijheid te belichamen 
en te individueren. Mijn boek ‘De tempel van de 
relatie’ is daaraan gewijd. 

Intieme relaties confronteren ons met diepliggende, 
primitieve hechtpatronen. De manier waarop we ons 
in onze jeugd al dan niet verbonden voelden met 
onze ouders, ons herkend en gerespecteerd voelden 
in onze verlangens en impulsen, heeft een diepgaan-
de en blijvende impact op de manier waarop we met 
onze geliefden in ons volwassen leven omgaan. 
Waar het contact vroeger afwezig was splitsen we in 
drie delen: het teruggetrokken zelf *, het strategische 
zelf * en het afgeweerde besef van contactloosheid *. 
Ik ga ervan uit dat je deze theorie kent. Met dat in het 
achterhoofd kunnen we kijken naar wat je beschrijft 
in jouw vraag:

Lezersvraag
Het hete punt in relatie

* Zie begrippenlijst
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Lezersvraag

Ik heb groot verlangen om liefdevol samen te zijn, 
intiem te zijn en alles wat zich aandient bespreekbaar 
te maken, te delen.
Dat klinkt in eerste instantie positief, maar er zijn 
wel een paar kanttekeningen te maken. Als je ernaar 
verlangt om volledig samen te zijn, alles bespreek-
baar en deelbaar te maken, lijkt het alsof je streeft 
naar een manier van samenzijn waarin je niet gehin-
derd wordt door remmingen, angsten, beperkingen, 
voorzichtigheid, tact, zelfbeheersing. Kortom, alsof 
je aan het ego en regel/rol-niveau van het samenzijn 
wilt ontsnappen in een ongelimiteerde openheid. 
Dat neigt naar een pre-ego * symbiotische versmel-
tingsbehoefte. Dit is niet negatief bedoeld, dat is 
geen schande, dat hebben we allemaal.
En een symbiotische contactbehoefte is – terwijl je 
gelooft dat je helemaal openstaat voor de ander – in 
feite heel beperkend en buitensluitend. Er mag 
alleen dat in plaatsvinden wat intimiteit bevorde-
rend is. De verschillen tussen jullie, de onoverbrug-
bare afstand naar de ander, de existentiële en onop-
losbare eenzaamheid, de onmogelijkheid om de 
ander echt te kennen worden daarin buitengesloten. 
Het is een strategische vermijding van de ervaring en 
erkenning van contactloosheid. 
Ik schrijf hierover in ‘De tempel van de relatie’  
(p.66), waar ik twee vermijdingsstijlen beschrijf: de 
isolerende stijl om contactloosheid te vermijden, en 
de toenadering zoekende stijl. Dit zeg ik over de toe-
nadering zoekende stijl:

Toenadering zoekende vermijding
“Het vraagt een geoefend oog om de contactverzoe-
ken van een persoon die de toenadering zoekende 
vermijdingsstijl hanteert, te herkennen als vermij-
ding. Het lijkt zo constructief: meer contact willen, 

meer praten met elkaar, meer op elkaar betrokken 
zijn. Die wens is echter meestal alleen actief zolang 
de ander onbereikbaar is. Wendt de ander zich daad-
werkelijk toe, dan is de wens tot contact meestal op 
slag verdwenen en blijkt het onvermogen of de onwil 
van de degene die toenadering zoekt om met de rea-
liteit van de ander om te gaan. Je wilde niet je part-
ner, je wilde een goede moeder! Je wilde geen con-
tact, je wilde intimiteit en versmelting. De 
toenadering zoekende vermijder zal moeten leren 
verdragen dat er grote verschillen kunnen zijn tussen 
de partners. En dat dat eenzaamheid teweegbrengt, 
die onvermijdelijk is. Ook zal de toenaderingzoeker 
zich veel meer bewust moeten gaan worden van alle 
irritatie en afwijzing die hij wel ervaart, maar vanwe-
ge de lieve vrede maar liever onder het tapijt houdt. 
En dus ook uit zijn eigen bewustzijn verdringt. De 
toenaderingzoeker heeft een geïdealiseerde en 
romantische mythe van samen-zijn en is daarmee 
impliciet afwijzend naar alles wat deze illusie ver-
stoort. Het lijkt wel zo contactvol om samen te willen 
zijn, maar ondertussen wordt dat wat onderscheid 
tussen de partners benadrukt ontweken, genegeerd, 
onbelangrijk gemaakt en afgewezen. Eigenlijk nogal 
agressief dus!”

Dit lijkt dicht aan te sluiten bij wat jij schrijft:
Ik kom er de laatste tijd achter dat ons contact aan de 
voorwaarde moet voldoen dat het niet gevaarlijk 
wordt voor mij. Als het ook maar enigszins bedrei-
gend voor mij wordt door uitingen van ongenoegen of 
onvrede door mijn partner, dan verdicht ik. 
Even verderop schrijf je over jouw woede en frustra-
tie die je gewend bent weg te houden: 
Ik heb snel het gevoel dat ik mijzelf moet weggeven 
om aanwezig te kunnen zijn bij mijn partner. Het is 



“Je wilde niet 
je partner, 
je wilde een 
goede moeder!”

Zonder titel – 2019, 

Margje Heintze



alsof ik mijn eigen grond moet verlaten om bij de 
ander te kunnen zijn. Ik word ook razend, maar dit 
hou ik achter, mijn woede en ongenoegen mogen niet 
waar zijn. Ik ben daar bang dat het gevaarlijk wordt. 
Wat ik weet is dat dit deel in het huis van mijn ouders 
niet waar mocht zijn.
Ja, dat snap ik, ik schrijf in het citaat hierboven ook 
dat de toenaderingzoeker zich bewust moet worden 
van zijn weggestopte negativiteit. Je hebt dus al heel 
veel boven tafel gebracht bij jezelf: je ziet dat je 
helemaal niet zo onvoorwaardelijk open bent naar 
je partner en ook niet met de negatieve gevoelens 
van jezelf in contact wilt zijn. Mooi, je wordt realis-
tisch. 

Je schijft verder:
Door af te stemmen en te rusten, een andere ingang te 
nemen in het gesprek en in relatie te brengen wat er 
met mij gebeurt op het moment dat zij dit aan mij 
vraagt of van mij verlangt, ontspan ik en is er een 
open nieuwe start. We komen tot elkaar, zonder onze 
eigenheid te verliezen. 
Mooi, heel goed, een knappe actualisatie van hoge 
optiek in die stresssituatie. 

Maar het is nog niet klaar voor je:
Toch zou ik meer present willen blijven op het 
moment dat ik nu uit relatie ga. Op het hete punt van 
ongemak, gemis, woede en razernij en daar tot vrije 
vorm willen komen.
Ja, dat lijkt me te kloppen, je kunt kennelijk wel aan-
wezig zijn zolang er een zekere rust en spirituele 
afstemming is, maar niet als je negativiteit ervaart. 
De actualisatie is dus nog niet compleet. Je kunt nog 
steeds niet de negatieve gevoelens als een integraal 
en positief deel van jezelf en de relatie zien. 

Waarom zijn negatieve gevoelens zo lastig voor 
jou en de meesten van ons? 
Ik denk dat een van de antwoorden daarop is: omdat 
ze de mythe van samen-zijn, onze symbiose bedrei-
gen. Negativiteit werkt differentiërend, tweeheid 
benadrukkend. Je voelt je op dat moment niet meer 
samen, en vreest dan dat je dezelfde contactleegte 
gaat ervaren als je ooit in je jeugd hebt ervaren. Alsof 
er niets en niemand voor jou is en je in een kaal en 
koud universum geworpen wordt. 
Een tweede reden lijkt me dat wanneer je niet 
gewend bent negatieve gevoelens een plek te geven 
in het onderlinge contact, ze als het ware niet ‘geso-
cialiseerd’ zijn. Ze zijn onredelijk, te heftig, kinder-
achtig en beschadigend als je ze op de manier zou 
uiten, zoals je ze van binnen ervaart. Het is dan ook 
wijs om ze er niet ongecensureerd uit te gooien, je 
zou de ander en het relatieholon beschadigen. Rem-
ming is dan positief. 
Een derde reden is dat op de lege, niet-gesocialiseer-
de plekken, niet alleen het ‘id’ (de passie, de woede) 
heftig en primitief is, maar ook het superego * nog 
niet ‘gesocialiseerd’ is. Het is extreem heftig in zijn 
veroordeling, het wordt daarom ook wel het ‘sadisti-
sche super-ego’ genoemd. Al met al een stapeling 
van angst inducerende factoren. 

Hoe om te gaan met negativiteit?
Omgaan met negativiteit is een van de grotere uitda-
gingen op het pad van levenskunst. Makkelijk gaat 
het niet worden. Je moet in ieder geval het volgende 
beseffen en beoefenen:
•  Begrijp dat er geen enkele manier is waarop je je 

kunt ontdoen van agressie. Het is op te vatten als 
een onvervreemdbare Spiritkwaliteit * van helder-
heid en onderscheidingsvermogen dat zich in de 

Lezersvraag

De Cirkel | 27



28 | De Cirkel

psyche * in (openlijke of verborgen) agressie ver-
taalt wanneer die helderheid (nog) niet toegelaten 
kan worden. De enige keuze die je hebt is om de 
agressie die je ervaart zo respectvol en contactvol 
tegemoet te treden, dat de kwaliteit daarvan vrij-
komt en geïntegreerd kan worden in je manier van 
relateren. Pas dus de visie en methode van de ‘niet-
herkende boeddhakwaliteit’ * toe: hoe lelijk de 
negativiteit zich ook aanvankelijk toont, er is iets 
wezenlijks en intelligents in aanwezig. 

•  Stel je zelfbeeld bij, laat los dat je zacht, contactbe-
reid, open enzovoort zou zijn. Dat is een symbioti-
sche strategie, in werkelijkheid ben je zacht én 
hard, contactbereid én afgewend, open én geslo-
ten. Eigenlijk een gewoon mens, net als iedereen. 
Een hulpmiddel hiervoor is je te spiegelen aan de 
zijnswijze van de vrije seksuele man *. 

•  Begrijp en verwelkom dat het toe-eigenen van 
agressie je uit het symbiotische walhalla werpt. Dat 
is iets positiefs, je accepteert je verlies. En dat 

brengt je in de tragisch existentiële * optiek. Dat is 
de hogere psyche-optiek die meer ruimte biedt aan 
Spiritmanifestaties dan de lagere optieken. Ofte-
wel, de lagere niveaus van ontwikkeling zoals sym-
biotisch, narcistisch en deelnemer optiek. 

•  Oefen met fantasiedialogen waarin je je negativiteit 
woorden geeft op een manier die erend voor jou, je 
partner en het holon van de relatie is. De communi-
catieregels zijn een goede richtlijn daarvoor. 

•  Ga in relatiebegeleiding, dat geeft holding op de 
punten dat het heel angstig voor je is om je kenbaar 
te maken. 

Tot zover mijn reactie, ik heb niet alles behandeld 
wat je beschrijft, maar ik heb al zoveel ruimte geno-
men, dat ik het hierbij laat. 
Ik hoop dat je er iets mee kunt.

Hartegroet, Hans

•
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Levenskunst in de praktijk

Toevertrouwen is geen 
toevertrouwen aan iets, het 
is toevertrouwen aan niets. 

De Cirkel | 29



30 | De Cirkel

La Toussaint (Allerheiligen) is een werk van de Fran-
se schilder Emile Friant uit 1888. Ik zag het in 2011 in 
het Musée des Beaux-Arts in Nancy en het maakte 
een geweldige indruk op me, al was het alleen al 
vanwege de omvang: de figuren die erop staan afge-
beeld, zijn levensgroot. Het doek is mij altijd bijge-
bleven.

Het is zo op het eerste gezicht een verdrietig tafe-
reel. Tegen de pilaar van de toegangsdeuren van 
een begraafplaats leunt een blinde bedelaar. Een 
man, twee vrouwen en twee meisjes, allemaal in 
rouwkleding, haasten zich richting kerkhof, hun 
armen vol chrysanten. Door de tralies van het hek is 
de begraafplaats al zichtbaar, een landschap van 
licht, met vele silhouetten die in het donker gekleed 
zijn.

Wat mij in dit schilderij zo raakt, is de ondersteunen-
de, liefdevolle blik van één van de vrouwen, gericht 
op het meisje dat dapper richting de bedelaar loopt 
om haar aalmoes te schenken. Wat me ook treft, zijn 
de pronte stappen die een soort vanzelfsprekend-
heid suggereren, de bedelaar, die erbuiten staat, op 
de rand van de levenden en de doden, de hele com-
positie. Het licht- en kleurgebruik spreken mij aan. 
De prachtige diepe zwarte tinten, de donkere lijnen, 

intens verdriet uitdrukkend, in contrast met het wit-
te vlak van de begraafplaats, dat daardoor de aan-
dacht trekt. Het witte licht achter de tralies.

Verlies nemen
Het is het meisje, in wie ik mijzelf herken. Zo par-
mantig voorop, leider van de processie, blijmoedig, 
onbekommerd en onverschrokken. Levenslustig. 
Ook de blikken van de twee vrouwen trekken mijn 
aandacht. Zacht, wijs en aandachtig begeleiden zij 
het meisje, ze staan achter haar, schenken haar 
ruimte en vertrouwen. Het lijkt alsof ze ook met hun 
tempo zich aan haar aanpassen. Ze zien haar. Friant 
schildert een vastgesteld burgerlijk rouwritueel dat 
mij terugbrengt naar het huis van de ouders *, naar 
mijn kinderjaren, naar dát jonge meisje. Naar het 
verlangen gezien en gespiegeld te worden. Naar het 
gemis.

Door Zijnsoriëntatie ben ik mijn psychologische 
lege plekken steeds beter op het spoor gekomen. 
Daar waar ik niet gespiegeld ben geweest, herkende 
ik de contactloosheid en mijn teruggetrokken en 
strategisch zelf *. Ik leerde af te dalen naar die lege 
plekken, ze onder ogen te zien. En zag in diepe 
plooien van mijn hart, mijn geest, het zwart in relatie 
met mijn moeder.

LIDIA DE RUITER

ZO inspireert …
La Toussaint van Emile Friant

*Zie begrippenlijst
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alle strategie, bevrijd. Uit dezelfde bron van liefde. 
Rusten in Zijn en doen wat je wilt.

We luisterden voor het eerst samen naar de 
afscheidsdienst van mijn vader, die vier jaar eerder 
was overleden, en waarin ik ook een toespraak hield. 
Zij zat daar met volle aandacht luisterend en ik iets 
verder van haar vandaan, achter haar. Ik trilde, mijn 
hart ging tekeer, had zich geopend, was vrij, de grote 
onbegrensde ruimte zo groot. Ruimtevrees overwin-
nen en contact, verbinding toelaten… Nooit eerder 
was ik zo intiem in verbinding geweest met mijn 
moeder. Op de terugweg naar huis voelde ik me vrij 
en vol vreugde. Alles is gedaan. Ik zou haar in vrede 
kunnen laten gaan als het haar tijd was. Ik was vrij en 
in vrede. Ik ben vrij.

De wachter
En dan de blinde bedelaar, waar de bezoekers langs 
moeten om de begraafplaats te betreden. De burger-
lijke processie, die in het schilderij van Friant te zien 
is, is met een bijna fotografische nauwkeurigheid 
weergegeven, de begraafplaats juist summier, spon-
taan, vrij en schetsmatig. Een objectieve registratie 
van de werkelijkheid en een subjectieve. Verbeel-
ding van het relatieve en het absolute. Het wit, de 
lichte toetsen, het vrije, de overwinning op het don-
kere van de rouw, de ik-kramp. Zie, je bent al vrij!

Maar eerst moet ik langs de bedelaar, de wachter *. 
Voor de mensen in dit afgebeelde tafereel is het 
geven van een aalmoes een plicht. Ik zal, om vrijheid 
te kunnen leven, langs de wachter moeten gaan, een 
aalmoes is niet genoeg. Een vrije keuze. Ik zal mogen 
offeren, om mijzelf te bevrijden uit de kooi van con-

In het gemis zelf is de rijkdom te vinden.
Ik kon maar één ding doen, mijn verlies nemen, het 
me toe-eigenen, het op mijn eigen bordje leggen. In 
meditatie en stille avonden kon ik het alle ruimte 
geven. Het verdriet, in intense zwarte tinten, de 
rouw om het gemis in de diepe plooien van de stof 
van mijn geest, mijn hart.

Vanuit een hogere optiek kon het zwarte zich ont-
plooien en ontvouwen. Omvat door het witte licht, 
het liefdeslicht dat door de tralies heen scheen, kon 
ik er bij zijn, het doorstaan. Een dans, een spel van 
bewegend ruisend zwart met overwinnend wit lief-
deslicht, van opgaan, neergaan, afgelegd worden, 
sterven en geboren worden. Alles van diezelfde liefde 
gemaakt.

Liefde ontsluit liefde
Dit was mijn innerlijk werk en ik vond daarvoor een 
uiterlijk gebaar. Met een grote bos bloemen ging ik 
naar mijn moeder. Ik zag de liefdevolle blik van de 
vrouw die mijn moeder is. Nu kon ik pas in alle vol-
heid haar blijdschap en liefde voor mij zien. Ik had 
me voorgenomen het licht en eenvoudig te houden: 
“Bloemen omdat jij mijn moeder bent!” Tien jaar 
eerder, toen het leek dat zij zou gaan sterven had ik 
woorden als, lieve moeder en houden van gespro-
ken. Nu sprekend uit een verlicht en vrij hart, zou ik 
in tranen zijn uitgebarsten, tranen in stilte al 
geplengd. Voor mij zou dat niet zo erg zijn, maar 
voor haar, ze zou zich geen raad weten. Zo doen we 
dat niet. En ik wist waarom ik het nu zó wilde. Ik ken-
de het zorgen voor haar maar al te goed. Dat was 
geparentificeerde * zorg geweest. Nu was het anders, 
dit zorgen voor haar. Het was los, vrij gekomen van 
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ditioneringen. Vanuit het huis van de ouders, offe-
ren, elke keer weer. Schaamte, schuld, angst, mijn 
zorgen, strevingen, controle, perfectionisme, hard-
nekkigheid… elke keer weer. De wachter, ik kan er 
niet omheen, steeds weer offeren, een stukje ster-
ven, van dat wat ik dacht dat ik dat was. Ik ben rui-
mer.

Het witte veld van de begraafplaats, daar waar de 
overledenen liggen, maar ook voorbij het sterven, 
daar zijn de verlichten en de heiligen. Daar het vie-
ren, het gedenken en de dankbaarheid over het 
leven dat met de overledenen is gedeeld. Vooral ook 
daar de grote dankbaarheid voor alle geïnspireer-
den, verlichten, voor de lineage. Deze grote witte 
plek is een herinnering aan de heilige ruimte, Het 
huis van Zijn * en de grote vreugde die het geeft. De 
zegening ontvangen, de hemel daalt neer, rijk aan 
licht, liefde, compassie en vreugde. Vertrouwen.

•
Lidia de Ruiter (1957) heeft in 2019 de Zijnstraining 
afgerond. Deze bijdrage is een bewerking van het 
middenstuk van een drieluik uit haar paper De 
liefde bedrijven.

............................................................................................

De redactie wil in de rubriek ‘ZO inspireert …’ bijdra-
gen publiceren waarin het gaat om de Zijnsge-
oriënteerde inspiratie die je ervaart door beeldende 
kunst, muziek, poëzie, dans, film of de natuur. De bij-
drage van Lidia de Ruiter is de eerste aflevering van 
deze rubriek. Wil je hier ook aan meedoen, neem dan 
contact op met: paulaborsboom@gmail.com.

............................................................................................



De Cirkel | 3534 | De Cirkel

In mijn vorige artikel1 ‘Moed om intiem te zijn’ heb  
ik het begrip moed als voor zichzelf sprekend 
beschouwd. Nadat ik het afgerond had, werd ik steeds 
nieuwsgieriger naar de betekenis van het begrip 
moed. Ik was er al langer van doordrongen dat moed 
belangrijk was voor de realisatie van een vrij en geïn-
spireerd leven en verdiepte mij er verder in. 
Het begrip moed is in al zijn betekenislagen complex 
en omvangrijk en is zwaar beladen met culturele en 
filosofische bagage. Dit artikel beperkt zich daarom 
tot de betekenis van moed voor de padloper. De moed 
van de padloper om bijvoorbeeld emoties, die soms 
onhanteerbaar lijken, onder ogen te zien; de moed 
om in niet-weten te stappen en hoop en houvast los te 
laten. Padlopers zou ik daarbij kortweg willen 
omschrijven als de beoefenaren van levenskunst: zij 
die pogen waarachtigheid, wijsheid en liefde in vrij-
heid te leven. 
Ik stelde mezelf tevens de vraag naar mijn eigen inte-
resse in moed. Ik besefte dat mijn belangstelling niet 
primair voortkomt uit angst of lafheid, hoewel ik niet 
zal ontkennen dat vaak te zijn geweest. Ook komt het 
niet voort uit mijn moed en vertrouwen, die ik even-
eens vaak heb getoond. Mijn vraag met betrekking tot 
moed heeft wezenlijk met grootsheid te maken: de 
grootsheid van onze natuurlijke aard. Mijn interesse 
in moed wordt gevoed door de vraag hoe grootsheid 
te leven in de dagelijkse ervaring van kleinheid. Zon-

der moed spoelt de rijkdom van verlichting weg door 
de gootsteen van mijn leven. 
De beantwoording van de lezersvraag over moed in 
Cirkel 58 heeft mij verder geïnspireerd en aangezet om 
mijn visie te verwoorden in dit artikel. Ik beschouw 
het als een voorrecht om dit met de lezer te delen.

Dit artikel volgt grofweg de lijn van de perspectie-
ven zoals we die in Zijnsoriëntatie hanteren. Deze 
perspectieven onderscheiden zich door de gekozen 
bewustzijnsoptiek. In het nulde perspectief * laten 
we ons leiden door onze emoties en patronen, we 
reageren automatisch en reactief. Opvallend 
genoeg wordt dit perspectief vaak verward met vrij-
heid: het doen waar je zin in hebt. Vrijheid die voor 
padlopers juist pas ontstaat als we onze emoties en 
patronen herkennen en het stuur in handen nemen. 
In het eerste perspectief * gebruiken we optiekver-
hoging om onze angsten en patronen onder ogen te 
zien (zie kader voor een verdere introductie van het 
eerste perspectief ). In de hoogste optiek rusten we 
in de grootsheid en probleemloosheid van onze 
geest. Elk perspectief vergt een andere vorm van 
moed.

Ik zal eerst de moeilijkheid bespreken om moed te 
definiëren. Daarna zal ik het essentiële inzicht aan 
de orde te stellen, dat onze diepste angsten alleen 

PETER BLAAUW

Moed: een noodzakelijke keus?

* Zie begrippenlijst
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plaatsvinden in onze geest, dus geen object hebben. 
Ik vervolg met kort de biologie van de angst toe te 
lichten. Met name om de vraag te beantwoorden 
waarom we zo bang zijn dat we angst, ook al vindt 
die alleen plaats in onze geest, niet denken te kun-
nen weerstaan. 
In de daarop volgende paragrafen bespreek ik de 
moed van padlopers, namelijk het onder ogen zien 
van onze angsten, waaronder ook angst in het 
relatio nele domein. Ik besluit dit deel van het artikel 
met het aanstippen van de relatie tussen moed en 
begeerte.
In het eerste deel van dit artikel bespreek ik vooral de 
relatie tussen moed en angst. In het tweede deel van 
dit artikel gaat het over de noodzaak van de moed 
van de padloper voor de hogere perspectieven.

DEEL 1: MOED IN EERSTE PERSPECTIEF

Definitie van moed?
Moed is geen eenduidig concept. In Plato’s dialoog 
Laches eindigt Socrates met de constatering dat: ‘ze 
er niet in geslaagd zijn te ontdekken wat moed wer-
kelijk is’ en ‘volgens Socrates is deugd immers ken-
nis, en onwetendheid ten aan-
zien van wat moed is, maakt elk 
handelen in overeenstemming 
met de ware aard van moed 
onmogelijk’ (Tillich, 1955, p.11).
Moed is een gelaagd begrip. Het 
is geen emotie, valt niet te redu-
ceren tot een karaktertrek en is 
ook niet primair een idee of een overtuiging. Moed is 
echter wel degelijk een concept met emotie, karakter 
en overtuigingen als betekenislagen. Moed heeft 
immers een andere gevoelsintensiteit dan lafheid; 

we spreken over moed en lafheid in termen van een 
sterk of zwak karakter, met de achterliggende over-
tuiging dat moed goed is en lafheid minderwaardig. 
Het begrip moed heeft tevens een relatie met de wil 
en onze dagelijkse keuzes, en op een bepaalde 
manier ook met deugd. Niet dat deugd vanzelfspre-
kend voortvloeit uit moed, maar het doorzien van 
onze reactieve patronen kan leiden tot een houding 
en gedrag die acceptatie en basale goedheid als uit-
gangspunt hebben en compassie als kompas.
Als ik moed toch in een categorie zou moeten onder-
brengen dan sluit ik mij aan bij Pema Chödrön 
(Chödrön, 2013, p.16). Zij noemt moed een ‘vermo-
gen’, één van de vermogens die zich kan ontwikkelen 
door meditatie. Het vermogen moed maakt ons nog 
niet moedig. Moedig zijn vereist het gebruik van 
moed voor het maken van keuzes. De keuze van de 
padloper is om alles wat zich aandient te beschou-
wen vanuit een hoger perspectief.

Men lijdt het meest onder de angst die men vreest
In het nulde perspectief geven we ons over aan onze 
onbewuste impulsen. Wij zijn daardoor een speelbal 
van onze conditioneringen, emoties en beelden over 

onszelf en de wereld. We zijn 
vooral reactief. Als liefhebber 
van taal treft mij de overeen-
komst tussen reactief en creatief: 
zelfde letters, tegengestelde 
betekenis. Van reactief naar cre-
atief: zo vat ik het pad van 
levenskunst en het pad van 

moed samen. In de reactiviteit van het nulde per-
spectief is het vermogen om met een ruimere blik te 
kijken onvoldoende ontwikkeld of het wordt nauwe-
lijks gebruikt. Dat wat onze geest ons voortovert, 

van reactief naar creatief: 
zo vat ik het pad van  
levenskunst en het pad 
van moed samen
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“onze angst speelt zich 
enkel af op ons eigen 
schouwtoneel”  

Anja, Wilma Brouwer
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ervaren we als werkelijk, ook in de manifestatie van 
schijnbaar ontembare angsten en onoverwinnelijke 
demonen. 
De omgang met angst en andere emoties in het eer-
ste perspectief heeft twee kenmerken: het besef dat 
we ruimer zijn dan onze angsten en emoties én het 
vermogen om niet weg te bewegen van onze angst, 
maar de ‘leeuw in de bek te kijken’. 
Om angst te duiden is het onderscheid behulpzaam 
dat Tillich (zie kader) tussen vrees en angst maakt. 
Vrees definieert hij als een angst met een directe 
oorzaak, een direct object van gevaar. Hij spreekt 
over angst als er geen directe oorzaak voor de emo-
tie aanwezig is. Dat maakt angst angstaanjagender. 
Vrees kan immers concreet bestreden worden door 
met de objecten van de vrees af te rekenen.

Hoe onontkoombaar onze angst ook lijkt, wellicht 
vooral vanwege het gebrek aan concrete objecten, 

en hoezeer we ook het gevoel kunnen hebben dat we 
niet opgewassen zijn tegen onze angst, padlopers 
zien dat onze angst zich enkel afspeelt op ons eigen 
schouwtoneel. 
Een student aan de Zijnstraining die was overvallen 
door een allesoverheersende angst beschrijft dit in 
zijn scriptie heel precies: 
‘Diep in de nacht realiseerde ik me: ik hoef niet bang 
te zijn, want ik ben het zelf. Toen ebde de paniek weg 
en kon ik in slaap vallen. Ik realiseerde me toen blijk-
baar al dat alles plaatsvindt in mijn geest, al had ik er 
op dat moment andere woorden voor. Ik realiseerde 
me: er gebeurt niets wat ik niet aan kan. Hans Knibbe 
zei het in de winterretraite iets stelliger: “Er is niets 
om bang voor te zijn of overweldigd door te raken. Jij 
bent de baas!”’
Dat de angst die vaak ons leven zo bepaalt, en die zo 
werkelijk lijkt, een door onze geest voorgetoverde 
illusie is, blijft mij verbazen en roept de vraag op 
naar het waarom.

Biologie van de angst.
De emotie angst is gelokaliseerd in één van de oud-
ste hersenstructuren. Het gedeelte van ons brein dat 
we wel het reptielenbrein noemen. Het reptielen-
brein draagt onder andere zorg voor overleven. De in 
het reptielenbrein gelegen amygdalae zijn de bron 
van de emotie angst én van onze reflexmatige reac-
ties op angst. Angst is de emotie die fysiologische 
processen activeert die ons in staat stellen te reage-
ren op gevaar. Deze processen, zoals aanmaak van 
adrenaline (stresshormoon) en verhoogde bloedtoe-
voer naar bijvoorbeeld spieren, hersenen en hart, 
zorgen dat we klaar staan om gevaar het hoofd te 
bieden. In essentie zijn er drie mogelijke reacties op 
gevaar: vechten (agressie), vluchten (angst) of 

Paul Tillich (1886-1965) is geboren in Duits-
land waar hij theologie en filosofie studeerde. 
Als criticus van het nationaalsocialisme was hij 
de eerste niet-Joodse wetenschapper die in 1933 
een beroepsverbod kreeg. In dat jaar emigreer-
de hij naar de Verenigde Staten. Het werk van 
Tillich heeft als onderwerp de betekenis van re-
ligie voor de existentiele vragen. In de Verenig-
de Staten schreef hij onder andere de bestseller 
The courage to be. Hierin verbond hij het geloof 
aan psychologische inzichten. In de theologie 
van Tillich is God ‘het zijn zelf’ of ‘de grond van 
het bestaan’. De ‘God is dood’ theologie bouwde 
op een aantal van zijn inzichten voort. 
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bevriezen (gevoelsloosheid). De door de amygdalae 
aangezette processen zorgen voor spanning, stress 
en een naar buiten gerichte aandacht.

Gespannenheid en chronische stress komen veel 
voor in de westerse wereld. Dit staat in schril con-
trast met de constatering dat onze diepste angsten 
slechts plaatsvinden in onze geest en dus geen con-
creet object van gevaar kennen én de constatering 
dat we in de zogeheten geciviliseerde wereld hebben 
afgerekend met de meeste directe objecten van 
gevaar. 
Onderzoek toont aan dat de mate waarin wij angst 
ervaren wordt bepaald door een aangeboren sensiti-
viteit van de amygdalae. Een sensitieve amygdala 
heeft een hogere mate van activiteit. Moed zien we 
vaak ten onrechte als niet angstig zijn. We kunnen 
ons echter afvragen hoeveel moed nodig is om moe-
dig te zijn als je minder bevangen bent door angst, 
als je minder actieve amygdalae hebt? Wellicht is het 
juister om lafheid te duiden als de ontkenning van 
de realiteit van angst. De moedige moed, de moed 
van de padloper is de moed om angst in de ogen te 
kijken.

De amygdalae zijn tevens de centra waar het leren 
plaatsvindt. Angst en conditionering zijn nauw ver-
weven. Emoties zijn daardoor in onze ervaring altijd 
gevoelens beladen met gedachten en overtuigingen. 
De consequenties hiervan zijn verstrekkend. Vanuit 
de evolutionaire ontwikkeling van ons brein, geba-
seerd op overleving, is het koppelen van angst en 
leren voor overleven noodzakelijk. Terwijl we de 
objecten van vrees grotendeels hebben uitgeban-
nen, ziet ons reptielenbrein de wereld als vol van 
gevaar. We reageren daarom veel sterker op signalen 

van geweld, honger, ziekte, rampen en oorlog dan op 
plezierige signalen. Ons brein schotelt ons een ver-
tekend beeld van de werkelijkheid voor. Rutger 
Bregman schetst in zijn boek De meeste mensen deu-
gen (Bregman, 2019) het verband tussen de biolo-
gische basis van angst en leren, en ons wereldbeeld: 
dat de mens in wezen niet deugt en beschaving een 
dun laagje vernis is. Hij beschrijft ook de verstrek-
kende gevolgen hiervan.

Wij mensen beschikken echter over hogere functies 
waarmee we in staat ‘kunnen’ zijn om tegenwicht te 
bieden aan de impulsen uit onze reptielenbrein. In 
het boek Meditatie (Goleman & Davidson, 2017) 
concluderen zij dat meditatie balans brengt tussen 
ons bewustzijn gesitueerd in de cortex van ons brein 
en de onbewuste angst gesitueerd in het reptielen-
brein. De moed van een padloper is niet de moed die 
het gevolg is van een weinig sensitieve amygdalae, 
maar de moed om onze hogere functies te ontwik-
kelen en te gebruiken.

De leeuw in de bek kijken
Als we ons leven niet door angst willen laten bepa-
len, zijn er twee tegengestelde vormen van moed die 
aan onze houding en gedrag ten grondslag kunnen 
liggen. In dit artikel zal ik deze aanduiden met 
macho-moed en padloper-moed.
Deze vormen van moed kunnen we beide duiden als 
de rugkant van moed. De rugkant van moed behelst 
in essentie het maken van een keuze: de keuze om 
geen speelbal te zijn van onze angst, om te glimla-
chen naar angst2. Deze keuze brengt ons in contact 
met onze kracht, motivatie, volharding en standvas-
tigheid. De macho-moed verschilt echter van de 
houding van de moed van de padloper als oorlog 
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van vrede. Het onderscheid tussen beide wordt 
gevormd door de houding naar sterke emoties, als 
angst, woede, agressie, jaloezie en haat, én naar las-
tige emoties als onzekerheid en verlegenheid. In de 
macho-moed worden deze emoties onderdrukt  
en/of genegeerd en worden bepaalde emoties als 
bijvoorbeeld agressie en zelfverzekerdheid juist 
gewaardeerd en gecultiveerd. De padloper daaren-
tegen probeert geen emoties te onderdrukken of te 
cultiveren maar ze onder ogen te zien, precies zoals 
ze zijn.
Moed in de machobetekenis is van oudsher mis-
bruikt door machthebbers en ideologen en ingezet 
voor een verheerlijking van dapperheid, opoffe-
ringszin en martelaarschap. Vaak in een context van 
militarisme en geweld.

Het idealiseren van moed is misleidend. Het ver-
stoort bijvoorbeeld de nuance in ons denken en 
handelen: zoals lafheid kan 
leiden tot niet-handelen 
waar dat gepast is, kan moed 
leiden tot handelen waar dat 
niet gepast is. Oftewel, angst 
is een goede raadgever, maar 
een slechte leidsman. Door 
de ontkenning van de reali-
teit van angst ontbeert macho-moed zowel raadge-
verschap als leiderschap. 
Padlopers-moed is noodzakelijk voor bewust han-
delen. Zonder moed is ons handelen geconditio-
neerd en reactief. Niet-doen is daarbij een term die 
is gegrond in het doorbreken van onze reactieve 
modus. De moedigheid van niet-doen heeft een 
aantal betekenislagen. Naast het doorbreken van 
het automatisme van reactief handelen doorbreekt 

het tevens onze werkerigheid. De idee dat we ons-
zelf, ons leven of de ander en de wereld moeten ver-
anderen of verbeteren om geluk, vrijheid en liefde te 
bereiken: de niet aflatende strijd met de demonen 
uit ons verleden die we niet kunnen winnen. Niet-
doen is accepteren van wie we zijn, wie we zijn 
geworden en hoe ons leven is. Het inzicht dat geluk, 
vrijheid en liefde niet op de wereld kunnen worden 
veroverd hangt nauw samen met niet-doen. Juist in 
niet-doen kunnen we ontdekken dat het ons nooit 
aan iets heeft ontbroken. Niet-doen ontsluit vrijheid 
van handelen: creatief handelen in overeenstem-
ming met wie we ten diepste zijn.

Ons over onze angst heen zetten maakt moed duaal. 
Als we de realiteit van twijfel, kwetsbaarheid, angst 
en onzekerheid niet willen aanvaarden worden deze 
gevoelens onderdrukt en bestreden, in ieder geval 
niet getoond. Hierdoor plaatst men zich tegenover 

een deel van zichzelf dat wordt 
afgewezen. 
In Zijnsorientatie oefenen we 
de ruime blik door onze ang-
sten onder ogen te zien. Daar-
door kunnen we de gedachten 
en overtuigingen die zich aan 
de angsten hebben gehecht 

onderzoeken én kunnen we ons ontdoen van de 
wurggreep van onze angsten, als ook van ons ver-
wrongen beeld van de werkelijkheid.
De moed van de padloper heeft geen voorkeur en 
geen afkeur als uitgangspunt. Juist door het door-
gronden van onze angsten ontlaadt het realiteitsge-
halte van de overlevingslaag van onze angst zich. In 
plaats van angst delven we heelheid, kostbaarheid 
en zelfinzicht. Wat we basale goedheid noemen 

juist door het doorgronden 
van onze angsten ontlaadt het 
realiteitsgehalte van de overle-
vingslaag van onze angst zich
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kunnen we daardoor ervaren en herkennen bij ons-
zelf en de ander. 
Deze padloperkant van moed is een houdings-
aspect. Een houding van beslistheid zonder dwang. 
De ‘leeuw in de bek kijken’ is in essentie acceptatie: 
de acceptatie van onze angsten en demonen, onze 
onzekerheid en kwetsbaarheid. Door onze emoties 
onder ogen te zien zoals ze zijn, accepteren we wie 
we zijn zoals we zijn. Doordat we ervaren dat de 
angst voor vernietiging, die angst in het reptielen-
brein is, niet werkelijk is, neemt tevens ons vertrou-
wen toe. Juist door onze emoties onder ogen te zien 
ontrafelen we de gedachten/overtuigingen die we 
aan het gevoel hebben toegevoegd en kunnen we de 
door de conditionering bedekte oorspronkelijke 
energie en kwaliteiten ervaren.

De relatie in de bek kijken
In de visie van Zijnsoriëntatie zijn spirituele ontwa-
king, persoonlijke ontwikkeling en relatie nauw ver-

bonden. Dit komt tot uiting in de uitdrukkingen ‘je 
bent relatie’ en ‘alles is een gebaar in relatie’. In Moed 
om te zijn schetst Tillich een overtuigend verband 
tussen moed, angst en relatie. Hij plaatst moed en 
angst op de as ‘onderdeel zijn’ en ‘individu zijn’. De 
moed om onderdeel te zijn tegenover de angst van 
niet-zijn met betrekking tot de eigen identiteit, en de 
moed om jezelf te zijn tegenover de angst om geen 
onderdeel te zijn. Onderdeel zijn hanteert hij zowel 
in een relationele betekenis (verbinding) als in een 
meer sociale betekenis (bijdrage leveren). 
Omdat angst zich afspeelt in de donkere krochten 
van ons reptielenbrein ervaren we de angsten van 
‘geen onderdeel zijn’ of verlies van identiteit en indi-
vidualiteit als een strijd van leven en dood; en we 
ervaren verlies van identiteit of van ‘geen onderdeel 
zijn’ als een vorm van sterven. 

Ik begrijp een centraal thema in mijn leven, bestaans-
recht, beter als ik mij realiseer dat mijn angsten en 
conditionering in mijn reptielenbrein worden geco-
deerd in termen van leven en dood. Het thema van 
bestaansrecht leidt ertoe dat ik, en vooral wat ik doe, 
betekenis moet hebben om te bewijzen dat ik mag 
bestaan. Ook de spanning die bijvoorbeeld het 
schrijven van dit artikel oplevert, en de vraag: is het 
‘goed genoeg’?, kan ik in dit kader plaatsen.
Als sociale wezens leven we tussen twee tegengestel-
de angsten: de angst voor afwijzing door onze omge-
ving en de angst om onszelf te verliezen. Daarmee 
heeft moed ook twee tegengestelde betekenissen: de 
moed om onderdeel te durven zijn en de moed om 
alleen te durven staan en onszelf te durven tonen. 
De ambivalentie in ons gemoed en het maken van 
keuzes spelen zich af op dit speelveld, waarbij niet 
kiezen uiteraard ook een vorm van kiezen is.

Als emoties met mij op de loop gaan,
en ik mij brand aan hun verschroeiende hitte, 
grijp ik niet naar een tegengif.
De kracht van een emotie is die 
van een alchemistische toverdrank, 
die metaal in goud verandert, 
en brengt onbesmette gelukzaligheid,
zuiver en puur. 
Emoties die omhoogkomen, een ware  
verrukking!

Uit het hoofdstuk ‘De zeven verrukkingen’ van 
het boek Mediteren (Chödrön, 2013, p.146)
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Het eerste perspectief
In het eerste perspectief werken we met de kracht van conditioneringen. Je leert – iedere keer opnieuw 

– om los te laten, je verhaal te doorzien, je te openen voor een ruimere Zijnswijze én die vorm te geven 

in je dagelijkse leven. Zo wordt je psyche * flexibel en een voertuig voor de helderheid en liefde van je 

Spirit-aard *. Dit ‘werk’ aan het openen en ontwikkelen van de psyche is noodzakelijk als je spirituali-

teit vrucht wilt laten dragen in je dagelijkse leven.

In het eerste perspectief hanteren we de visie en methodes van de ‘niet herkende boeddhakwaliteit’ *. 

De ontdekking dat juist in datgene wat we het meest verwerpen een prachtige, grootse kwaliteit aan-

wezig is, is iedere keer opnieuw weer ontroerend en ontzagwekkend. Het blijkt dat wanneer we onze 

negatieve gevoelens, spanning, weerstand en stagnatie met eerbied benaderen, dit ons in contact 

brengt met een onvervreemdbare eigenheid. Deze eigenheid is intrinsiek, laat zich niet wegmaken, ze 

kan alleen neurotisch verkrampt en vervormd raken of herkend worden in de ‘niet herkende boed-

dhakwaliteit’ benadering. Eenmaal vrijgemaakt, is deze eigenheid, de rugkant van onze vrije aard en 

blijkt ze een enorme katalysator voor onze individuatie te zijn. Uiteraard is de ontdekking van je onver-

vreemdbare, intrinsiek eigenheid pas het begin van het veeleisende pad van ‘doen wat je wilt’.

Beoefening van het eerste perspectief vraagt moed
In het eerste perspectief maak je contact met de Spirit-dimensie terwijl je existentiële zwaartepunt nog 

in de psyche ligt. Er is een notie van vrijheid, heelheid en schoonheid, maar die worden in het eerste 

perspectief benaderd als een ‘dimensie’, een ‘staat’, een einddoel, als iets dat groter is dan jezelf. Je 

ervaart het niet als iets wat jij op dit ogenblik bent. Hoewel dat vanuit de hogere perspectieven gezien 

een misvatting is, is het tegelijkertijd realistisch. Want we zijn verkrampt, defensief, egotistisch, onvrij 

en losgezongen van onze oorspronkelijke open aard.

Dat je deze pijnlijke en onvolkomen staat als werkgebied wilt nemen voor je pad van levenskunst, 

getuigt van moed: je bent niet escapistisch en durft je eigen onvolkomenheden onder ogen te komen. 

Bovendien wordt door de werkwijzen van het eerste perspectief helder hoeveel werk het vraagt om je 

te ontworstelen aan de greep van conditioneringen. Ben je in de hogere perspectieven eerder een vrije 

vogel, hier ben je een boer die zijn land bewerkt, dag in dag uit, seizoen na seizoen.

Vrij naar de website van de school voor Zijnsoriëntatie over de leergang eerste perspectief

Moed: een noodzakelijke keus?
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In Zijnsoriëntatie oefenen we het herkennen van 
bovengenoemde angsten en de daarmee verbonden 
onbewuste overdrachten en conditioneringen. Bij-
voorbeeld in het toewenden tot de drie juwelen: 
leraar, leer en sangha, en bij de keus voor toetreden 
tot de Zijnskring. Het kost padloper-moed om daar-
bij niet in de reflex te schieten van terugtrekking in 
ons ‘veilige’ zelf of in de aangeleerde strategieën 
waarmee we ‘veilig’ onderdeel denken te kunnen 
zijn. De positie die voorbijgaat aan het automatisme 
van de terugtrekking of het onszelf verbergen achter 
gewoontegedrag noemen we in Zijnsoriëntatie niet 
voor niets de contactpositie.

In het boek Moed om te zijn onderscheidt Tillich een 
drietal existentiële angsten die hij binnen het span-
ningsveld van de moed om onderdeel te zijn en de 
moed om onszelf te zijn bespreekt: angst voor nood-
lot en dood, angst voor leegte en zinloosheid én 
angst voor schuld en oordeel. Het woord existen-
tieel vergt daarbij een toelichting. Existentieel klinkt 
alsof het substantieel en onlosmakelijk met ons is 
verbonden: deel van onze existentie. Het woord 
existentieel gebruikt hij echter in de context van het 
existentialisme: angst die geen troost en verlichting 
kan vinden, omdat er geen god en waarheid buiten 
onszelf bestaat.
Hoewel de ruimte ontbreekt voor een diepgaande 
bespreking van de analyse van Tillich zijn er een 
tweetal aspecten die ik hierbij wil noemen. Ten eer-
ste is het opvallend dat vaak één van deze angsten 
domineert. Ik herken zelf vooral de angst voor leegte 
en zinloosheid, wat uiteraard direct samenhangt 
met wat ik eerder heb gezegd over bestaansrecht. 
Het is voor mij behulpzaam om ook deze, door onze 
conditionering in de grondlagen van het reptielen-

brein opgeslagen existentiële angsten, te herkennen 
als onderdeel van de angst geen onderdeel te zijn.
Ten tweede kunnen, door het onder ogen zien van 
juist onze existentiële angsten, kwaliteiten, die zijn 
verborgen onder de angst, in beeld komen en ons 
leven verrijken. Uit de façade van het teruggetrok-
ken en strategisch zelf * kunnen verlangens en 
behoeftes om onderdeel te zijn en de eigen vorm te 
leven in hun oorspronkelijke puurheid tevoorschijn 
komen.

Moed en begeerte
Hoewel ik tot nu toe vooral gesproken heb over de 
relatie tussen moed en angst, is de relatie tussen 
moed en begeerte eveneens een belangrijk aspect 
van het begrip moed en al vanaf de ontwaking van 
de Boeddha een centraal thema. 
Lust en onlust is eveneens onderdeel van onze 
neuro fysiologische overlevingsmodus, die huist in 
de onbewuste krochten van ons reptielenbrein. 
Moed om ‘de leeuw in de bek te kijken’ is niet alleen 
onze angsten onder ogen zien, maar eveneens onze 
lust- en onlustoriëntatie. Alle afleiding die we verza-
melen en koesteren om uit de klauwen van onze 
onlust te blijven drijft ons in de, schijnbaar, tedere 
omhelzing van de lust. Indien we echter kijken naar 
het consumptieve karakter van onze samenleving 
en de epidemische vormen van allerlei verslavingen 
of aan verslaving gerelateerde gewoontes, kunnen 
we gerust stellen dat moed ook in de context van het 
omgaan met begeerte, een wezenlijke betekenis 
voor de padloper heeft. 
Het bewust omgaan met onze lust- en onlustoriën-
tatie noemen we onthechting. Onthechting is een 
pijler van de leer van Boeddha. Ook in relatie met 
begeerte en afkeer kunnen we de twee vormen van 



De Cirkel | 4342 | De Cirkel

moed die ik heb onderscheiden herkennen. Macho-
moed probeert met harde hand middels onthou-
ding, ascese en zelfs zelfkastijding de begeerte te 
overwinnen. En er is de padloper-moed waarin er 
niets overwonnen hoeft te worden én we niet het 
stuur over ons leven in handen geven van onze lust- 
en onlustoriëntatie. Juist door de moed om ruimer te 
zijn dan onze begeerte kan de wezenlijke kostbaar-
heid van ons verlangen worden geproefd en geleefd.

DEEL 2: MOED PERSPECTIEF VAN LIEFDE

Only when you choose to be the ocean you won’t 
be seasick everyday (liedjesregel van Leonard 
Cohen)

De rugkant van moed gebruiken we om de leeuw in 
de bek te kijken. De buikkant van moed gebruiken 
we, naast de rugkant, in de hogere perspectieven. De 
buikkant van moed beschouw ik als de zachte kant 
van moed, de ontvangende en liefdevolle kant. Het 
leren ons te verhouden met onze angst in het eerste 
perspectief heeft het pad geëffend voor deze liefdes-
moed. 
Deze buikkant van moed spiegelt zich in bepaalde 
begrippen, bijvoorbeeld in het woord ‘zachtmoedig’. 
Het woord gemoed is afgeleid van het Duitse woord 
‘mut’, wat moed betekent. En het Engelse woord voor 
moed is gebaseerd op het Franse woord voor hart: 
‘coeur’. De hartskant van moed wordt in het chris-
tendom verbeeld in de figuren van Jezus en Maria, 
die vaak met het grote hart worden uitgebeeld en 
waar we moed als onvoorwaardelijk liefhebben aan-
treffen. Jezus als verlosser was niet de bevrijder van 
de uiterlijke bezetting door de Romeinen (macho-
moed), maar predikte de bevrijding van het hart 

(padloper-moed). In Zijnsoriëntatie hanteren we 
bodhicitta-schap3 en de gestalte van Avalokitesh-
vara * als verbeelding van deze vorm van moed.

In de Tao Te King (Lao Tse, vert. Baker, M. & Wilkes, 
H., 1992) wordt de relatie tussen moed en liefde als 
volgt poëtisch vertolkt: 

Wat me hier treft is de paradox dat het moed vergt 
om in de kwetsbaarheid van de liefde te gaan staan 
én dat we moedig worden van liefde. De liefdes-
moed van de moeder die haar jongen verdedigt en 
die van de mens die er is voor zijn medemens. Maar 
ook de noodzakelijke moed voor inspiratie en keu-
zes, die in overeenstemming zijn met wie we zijn en 
waar we voor staan én de liefdesmoed die we erva-
ren en voeden door het maken van die keuzes. Com-
passie is het kompas voor de buikkant van moed. 
Zoals shamata-beoefening * de rugkant van moed 
versterkt, ontwikkelen we met compassiebeoefening 
de buikkant van moed. 
Moed in de hogere perspectieven gebruiken we voor 
het beoefenen van loslaten, ontspannen en ons rich-
ten op de vrije, liefdevolle en verlichte aspecten van 

Drie schatten bewaar ik met de grootste zorg:
de eerste is liefde,
de tweede is matigheid,
de derde is de laatste in de wereld durven zijn.

De liefde maakt moedig,
de matigheid maakt gul;
de laatste in de wereld durven zijn 
betekent voor laten gaan. 

Moed: een noodzakelijke keus?
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onze geest. Visualisaties spelen hierbij een belang-
rijke rol. In deze perspectieven beoefenen we moed 
als het loslaten van de aanname dat we iemand zijn, 
het opgeven van het houvast dat we weten hoe wij, 
de mens en de wereld in elkaar zitten. De uitspraak 
‘dat wat het ego bedreigt bevrijdt het hart’ vat dit 
prachtig samen.

In dit perspectief trillen we ons los van alles wat 
we weten, dachten en waren, en sterft als het ware 
onze overlevingsoriëntatie, in grenzeloos, roerloos 
Gewaarzijn *. Bijvoorbeeld in de beoefening van 
‘resting like an ocean’. Richten we ons in het eerste 
perspectief met een ruime blik op de golven: emo-
ties, gedachten en conditionering, in het derde per-
spectief * rusten we in de oneindige ruimte van onze 
geest. We zijn als de oceaan. We settelen ons in niet-
doen, niet-weten en het toelaten van het besef dat 
we ten diepste alleen zijn. Hier bestaan we in niet-
bestaan, is ons Gewaarzijn, onze verlichting, los 
gezongen van wie we dachten dat we waren, zijn of 
worden. Hier klinkt wie we zijn in alle mogelijke 
registers.

Indien we rusten in Gewaarzijn zijn angst en moed 
niet meer dan levendige verschijnselen binnen de 
rijkdom van de geest. Hier lost de paradox op dat 
toewenden tot dit perspectief en het eindeloos uit-
dijen in dit perspectief moed vergt. Moed om onze 
onbewuste aannames over verlichting, het goddelij-
ke en heiligheid los te laten. Loslaten dat verlichting 
iets is om naar toe te groeien of te ontwikkelen. Hier 
is het vanzelfsprekend dat het meest heilige, kost-
bare, goddelijke en dierbare zich ook aan ons toont 
in wat zich op het eerste gezicht aandient als ambi-

Onze diepste angst is niet dat wij onvolmaakt 
zouden zijn,

Onze diepste angst betreft juist onze niet te  
meten kracht.

Niet de duisternis, maar het licht in ons 
is wat we het meeste vrezen.

Wij vragen onszelf af:
Wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, 

geweldig te achten?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God!
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld  

geen dienst.
Er is niets verlicht aan je klein te maken opdat 

andere mensen zich bij jou niet onzeker 
zullen voelen.

Wij zijn bestemd om te stralen zoals  
kinderen dat doen. 

Wij zijn geboren om de glorie Gods die in  
ons is te openbaren.

De glorie is niet slechts in enkelen, 
maar in ieder mens aanwezig.

valentie en onzekerheid, in donkerte, gevoelens 
van onvermogen, angsten en lusten en onlusten. 
Zoals grootsheid niet past in kleinheid, past heilig-
heid in geen enkel heilig huisje. Met liefdesmoed 
laten we de aannames van kleinheid oplossen in de 
grootsheid van onze ware aard.
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Grootsheid is de ultieme vorm van niet-doen. In 
Gewaarzijn valt er niets te doen, niets te veranderen. 
Eerst noemen we ons padlopers, dan blijkt padlopen 
meer padzitten te zijn en uiteindelijk is er geen pad 
en valt er niets te lopen. We zijn als de oceaan niet 
langer onder de indruk van de golven. Zelfs medita-
tie is zonder inspanning: rusten in Zijn *, zonder 
meditatie en zonder afleiding. 

Door te rusten in de leegte, in volmaakte verbinding 
met onze natuurlijke aard, kan, in volstrekte harmo-
nie met de schepping, het feest dat leven heet wor-
den gevierd. In ons niet-bestaan toont zich onze 
oneindige grootsheid.

•

Peter Blaauw (1957) is  
bioloog en milieukundige 
en momenteel zelfstandig 
ondernemer. Hij heeft de 
opleiding tot leraar Zijns-
oriëntatie gevolgd. Samen 
met zijn liefdes- en levens-

partner Maya Fischer heeft hij een praktijk:  
www.stildetijd-zijnsoriëntatie.nl. Peter is te 
bereiken op: info@stildetijd-zijnsoriëntatie.nl.
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Noten 
1 Zie mijn artikel De moed om intiem te zijn in Cirkel 56.
2 Zie bijvoorbeeld Trungpa, C. Shambhala, De weg van de 
krijger, 1984 of Trungpa, C. Glimlach naar angst, 2011. Chögyam 
Trungpa is de grondlegger van de Shambhala training.
3 Bodhicitta-schap is het onzelfzuchtige streven om niet alleen 
zichzelf te bevrijden maar alle voelende wezens tot verlichting 
te brengen. Avalokiteshvara is de belangrijkste verbeelding van 
bodhicitta-schap in het boeddhisme.

En als wij ons licht laten stralen geven we 
onbewust andere mensen toestemming 
hetzelfde te doen.

Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn 
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

Marianne Williamson, uit de bundel  
A return to love

Moed: een noodzakelijke keus?
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Wat een opwinding veroorzaakte de aankondiging 
dat in de zomer van 2020 weer een drieweekse 
retraite wordt georganiseerd. Bij mij werkt dat zo: 
opwinding, blijdschap, een tikkeltje angst. Het is nog 
ver weg, die retraite, maar het verlangen in mij 
groeit: ik wil daar bij zijn! In de afgelopen zomer heb 
ik geregeld aan de komende retraite gedacht: wat is 
mijn motivatie eigenlijk?

Omdat ik alle drieweekse retraites tot nu toe gevolgd 
heb, leek het me vanzelfsprekend dat ik in 2020 ook 
zou deelnemen. Ik ben een trouw lid van de kring: ik 
hoor erbij, dat is waar. Wat is die angst dan? Ik merk 
een angstig vastklampen aan deelnemen op: ik kan 
niet zonder, ik wil er per se bij horen! Ik ben niks 
meer als ik er niet bij hoor ... dat klinkt naar symbio-
se! Ik moet lachen als ik mezelf doorheb, ik vind het 
ook zo heerlijk om erbij te horen, bij een kring die zo 
kostbaar is, een prachtige leer en een sublieme 
leraar. Ja, ik ben er trots op dat ik erbij hoor. Ik proef 
de rijkdom van erbij zijn en de armoe van erbij te 
willen horen.
Maar ik merk ook mijn narcistische motivatie: wat is 
nou een retraite zonder mij! Wat zal iedereen mij 
missen en natuurlijk vooral Hans!

Ik zie mijn kinderlijke hoop om gezien en gehoord te 
worden en ik offer het aan de wachter. Nu ik mijn 

krampen in beeld heb, voel ik nog steeds een groot 
verlangen om deel te nemen aan de retraite. Daar-
naast komen andere gedachten in me op: hoe is het 
met mijn gezondheid?

Bij de laatste retraites en ook in de drieweekse van 
een paar jaar geleden, zie ik dat ik vaak erg vermoeid 
was, slecht sliep en me niet bepaald fit voelde. Meer 
dan 25 jaar geleden begon ik aan de school met de 
eerste training onder de bezielende leiding van Iene 
van Oijen. Wat heeft het mijn leven veranderd, de 
beste keus die ik ooit maakte! In februari word ik 80, 
durf ik toe te geven dat ik oud ben en niet meer de 
energie van toen heb? Uiteindelijk speel ik met de 
gedachte dat ik niet ga deelnemen, het wurmt en 
knaagt in me: niet deelnemen…

Dan neem ik een besluit: ik zal er niet meer bij zijn, 
bij geen enkele retraite meer. Ik voel opluchting en 
een diep verdriet, ik zie onder ogen dat dit besluit 
passend voor mij is. In meditaties voel ik het ver-
drietige verlies van afscheid én ik voel me waardig 
en fier.

Maar ik wil wel lid van de kring blijven: de kring is 
immers één van de drie juwelen. Zou dat mogelijk 
zijn? Ik benader de kringcommissie en na wat heen 
en weer mailen, krijg ik toestemming lid te blijven 

TONNEKE BRUNOTT

Op eigen benen
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Op eigen benen

zonder de retraites te volgen. Ik neem wel deel aan 
een praktiseergroep, zal de studiedagen volgen en 
mag de transcripten van de retraites lezen. 

Dan gebeurt er iets verrassends. Mijn motivatie dit 
pad te gaan wordt helderder en ik weet dat ik dit pad 
zal blijven gaan. Misschien dat het doorzien van 
symbiose en narcisme mij vrijer heeft gemaakt écht 
weer te kiezen. Ik voel me vreugdevol en ik bespreek 
mijn beslissing met mijn buddy. Zij moedigt mij aan 
mijn sluimerde intentie iets over mijn beslissing te 
schrijven, te gaan uitvoeren.

Op de dag van het kringritueel voel ik me feestelijk: 
ik ga weer intreden. 
Het intreden ervaar ik als een bezegeling van de ver-
bondenheid met de andere kringleden. Als ik het 
nieuwe lint van Hans ontvang, voel ik me licht en 
gelukkig. Ik hoor er helemaal bij, niet om er maar bij 
te horen, maar om verlichting als uitgangspunt te 
nemen en in verbondenheid met de leraar en de 
andere leden Zijn te vieren.
Dankbaar zal ik mijn pad vervolgen.

•

Tonneke Brunott (1940) is 
begonnen als leerkracht in 
het basisonderwijs en actief 
geweest als regisseuse bij 
het Zuid-Hollands Centrum 
voor Amateurtoneel. Later 
volgde zij een opleiding 

Rebalancing. Uiteindelijk maakte zij kennis met 
Zijnsoriëntatie, en werkte zij als begeleider. 
Momenteel is zij lid van de kring. Reacties zijn 
welkom: tonnekebrunott@ziggo.nl
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Eens in de drie jaar geeft Hans Knibbe een drieweekse 
derde perspectief  * retraite met als onderwerp: Het 
herkennen van de non-duale grond van je geest, 
daarin leren rusten en dit stap voor stap integreren 
met je zintuiglijke waarnemingen, gedachten en emo-
ties. Deze drieweekse vormt een unieke mogelijkheid 
om je lichaam, energie en geest thuis te laten komen 
en jezelf te hervinden in je natuurlijke staat.
Met het vooruitzicht op de drieweekse retraite eind 
mei/begin juni 2020, hierbij een kleine terugblik op  
de drieweekse retraite van 2017. Zodat de lezers van  
De Cirkel alvast een voorproefje kunnen nemen. 

De retraite werd door Hans Knibbe in een aantal 
fasen gestructureerd. Elke fase duurde ongeveer vier 
dagen. In de eerste fase werd aandacht besteed aan 
wakkerte: de beoefening van het stabiel houden van 
je geest en in rust bij dat wat in jouw geest al stil is 
van zichzelf. In het tweede blok stond het leegte-
besef * centraal; de diepe waarheid van niet-iets. 
Vanuit onze overlevingsmentaliteit en op psyche-
niveau menen we dat dat wat we waarnemen ook 
echt bestaat. Aan de hand van verkenningen ontdek-
ten we dat deze aanname van de werkelijkheid geen 
stand hield. Dat dit constructies van onze geest 
waren. In de daaropvolgende blokken werden de 
restings behandeld zoals deze door de Tibetaanse 
leraar Longchenpa in het boek A Treasure Trove of 

Scriptural Transmission ongeveer 600 jaar geleden 
werd beschreven: resting like an ocean, resting in 
awareness, resting in immidiate perception en resting 
like a mountain. Deze tekst waarbij dieper wordt 
ingegaan op het begrip van de restings en in het bij-
zonder op de beoefening van de eerste resting, res-
ting like an ocean, komt uit het transcript van deze 
drieweekse retraite. 

Moeiteloos evident
Het cruciale verschil tussen de restings als het pad 
van verlichting (als het padloze pad) en alle andere 
yana’s *, is dat de restings zijn gebaseerd op Gewaar-
zijn * zelf en de moeiteloze herkenning daarvan. Alle 
andere yana’s hebben te maken met het sturen en 
het uit zijn neuroses manoeuvreren van de geest. 
Alhoewel ik de lagere yana’s met hun rijke metho-
dieken enorm behulpzaam vind, is het belangrijk 
om te zien dat er een cruciale overgang is van ergens 
op gericht zijn naar moeiteloze evidentie. Naar 
weten dat het altijd zo is en nooit anders is geweest. 
Daarin is de ervaring van moeiteloosheid, ruimte, 
tijdloosheid, het insubstantiële van de ervaringen, 
de alomheid, heelheid en non-dualiteit allemaal 
spontaan gegeven. Dat is namelijk zoals-het-is wan-
neer de kramp van stolling loslaat. Een ander woord 
voor resting is ‘moeiteloze evidentie’.

HANS KNIBBE

Resting like an ocean
Vooruitblik op de komende drieweekse

* Zie begrippenlijst
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Op een gegeven moment zie je dat het niets te 
maken heeft met ingrijpen, met enige cultivering 
van wat dan ook of het manoeuvreren binnen je 
geest. Het is gewoon zoals-het-is. Het kenmerk van 
de restings is: niet doen. 

Resting like an ocean
Longchenpa beschrijft de discipline van resting like 
an ocean, als de discipline van het loslaten van je 
meditatieve routine. We hebben allemaal gewoontes 
van aandacht ontwikkeld die bruikbaar zijn binnen 
de doelstelling van tot rust komen en afgestemd zijn 
op de inspiratie. Maar al die methodes kunnen jou 
ook het zicht ontnemen op wat feitelijk al zo is. Je 
bent namelijk op een duale wijze aan het oefenen: jij 
mediteert ergens op. Daarin is altijd de subject-
object splitsing aanwezig, een subtiele vorm van 
grijpen en stollen en een tijdsbesef: je hebt een doel. 
Dit wordt in Dzogchen samengevat met meditation 
made by the mind.

In de resting laat je die meditatie inspanning, die 
meditation made by the mind helemaal los. 
In de resting like an ocean rust je als Gewaar-Zijn 
zelf, met een lichte nadruk op het onbeweeglijke, 
onveranderlijke daarvan. 
Binnen die openheid kan elke gedachte, sensatie of 
ervaring vrij en ongehinderd verschijnen zonder dat 
je er verwikkelt in raakt. Ik vat deze resting op als rus-
ten in de dharmakayagrond. Dharmakaya kan je 
zien als de grote ruimte, de volkomen lege openheid 
die allesdoordringend, ongehinderd is. Je blijft bij de 
onbeweeglijke en onveranderlijke, lege, roerloze 
aard van je bewustzijn. Alles wat verschijnt neem je 
waar zonder dat je aanhaakt, zonder dat je enige ver-
binding maakt met welk verschijnsel dan ook. In 

deze diepe rust is de organische reflex om iets met 
een verschijning te doen, compleet afwezig. 
Tegelijkertijd isoleer je Gewaar-Zijn niet van de 
reflecties, ze zijn namelijk de levendige uitdrukking 
van Gewaar-Zijn zelf. Als je probeert vrij te blijven 
van verwikkeling met vormen beoefen je shamatha *, 
een cultivering van oplettendheid. Hier is het 
geheim dat je helemaal niets doet met welke vorm 
dan ook, zodat ze vrijuit verschijnen en oplossen op 
hetzelfde moment. 

Het beeld is dat je geest zo ruim en glad is als de oce-
aan waar geen wind overheen waait en niets het water 
in beweging brengt. Iedere keer dat je geest ergens 
naar grijpt, je jezelf involveert in een waarneming, 
maak je een golf. Wanneer je een golf maakt is je zicht 
niet langer helder. De grond van je geest is roerloos 
van zichzelf en tijdens de beoefening van resting like 
an ocean, wen je aan deze roerloosheid, ben je daar. 
Longchenpa beschrijft dit als volgt (vrij vertaald): 

“Zonder de dwangmatigheden van de gewone 
geest, is er een ongeveinsde toestand – een 
natuurlijk rusten, ongekunsteld en onvervalst – 
hoewel deze niet met woorden kan worden 
omschreven. 

Bij deze verzinking in de ruimte van Zijn, waar-
van de ware aard niet kan worden omschreven,  
is geen meditatie, of onderwerp van meditatie 
betrokken en zo lossen matheid en onrust vanzelf 
op en verschijnt de verlichte bedoeling, Zijnswij-
ze, op natuurlijk wijze. 

Je rust rechtstreeks in onmiddellijk Gewaarzijn, 
naakt en onbelemmerd. Terwijl je verblijft in de 



“je geest zo ruim en 
glad is als de oceaan”

Zonder titel – 2017, Anneke Seelen
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transparante oceaan van Gewaarzijn, herken je 
zijn wakkere, ongerepte kwaliteit in al zijn naakt-
heid en zorg je dat je daar niet vanaf dwaalt.”

In resting like an ocean zijn alle elementen die eer-
der in de retraite aan de orde kwamen, impliciet 
aanwezig: het ontspannen, het zacht worden, het 
vertrouwen geven aan de stroom naar beneden, met 
aandacht bij de openheid van Gewaarzijn zijn en het 
leegte-besef. Het leegte-besef dat eerder helder in 
beeld kwam door verkenningen met vragen als: is er 
een grens, is er een ik, is er een waarnemer? Het is 
dus belangrijk om deze beoefening van resting like 
an ocean, niet als iets anders te zien dan de beoefe-
ningen die hieraan voorafgingen. Alles wat vooraf-
ging openbaarde immers dat we helemaal niets hoe-
ven te doen. Omdat jouw aard van nature weids is 
als de hemel, nergens in rustend en zichzelf verlich-
tend. In dit zogenaamde non-duale Gewaarzijn is er 
een kwaliteit van heldere roerloosheid, als de spiegel 
van de oceaan. Deze spiegel spiegelt alles wat er 
gebeurt. Zoals de sterren aan het firmament en de 
vogels die over de oceaan vliegen worden gespiegeld 
in het water onder dat de oceaan zelf in beweging 
komt, net zo worden de sterren noch de vogels beïn-
vloed door het water. Dit is de spontane kwaliteit van 
jouw Gewaarzijn. In deze resting, en in alle volgende 
restings, kan je het idee dat je enige meditatie-
inspanning moet verrichten, helemaal loslaten. De 
oceaan heeft namelijk geen enkele inspanning van 
jou nodig, die spiegelt toch wel, is toch wel gewaar. 
Jij doet helemaal niets, je bent alleen aanwezig bij de 
gegeven verlichting van jouw aard en dat is alles. Het 
kan zijn dat je hiervan onstuitbaar gelukkig wordt, 
maar ook dat geluk laat je vrij als de vogel die vliegt 
over de oceaan. De oceaan is tijdloos en onveran-

derlijk. Daar is een diep rusten, vrijuit rusten, rusten 
zonder aan iets, wat dan ook, vast te houden. 
Studenten vragen naar de techniek van het kijken tij-
dens deze resting. Hans Knibbe antwoordt: Je focust 
je ogen niet op iets maar je kijkt met een brede, ont-
spannen blik. De zogenaamde panoramische blik. 
In deze blik richt je je niet op inhouden maar ben je 
gericht op ruimte. De ruimte zoals hier wordt 
bedoeld, is geen fysieke ruimte maar door jezelf 
deze instructie te geven, ontstaat er ontspanning en 
ruimtelijkheid in het visuele waarnemingskanaal. 
Wanneer je je ogen in de ruimte laat kijken, dan kijk 
je in de ruimte van jouw Gewaarzijn. En dat is alles. 
Je rust in de aard van je geest. Die is roerloos, open. 
Die heeft een spontane openheid, zoals ruimte 
spontaan open is naar alle elementen in de ruimte. 
Zo is jouw Gewaarzijn spontaan open naar alle ver-
schijningen, alle gewaarwordingen van ruimte. En 
dat betekent ook dat je zintuigen open zijn, zonder 
dat je speciaal naar iets toegaat. Want je bent in de 
positie van Gewaarzijn zelf. Je bent de koning. En 
alle onderdanen komen naar jou toe, in plaats van 
dat jij naar hen toegaat. Rust als Gewaarzijn. Je zin-
tuigen zijn open. Je gaat nergens speciaal naar toe. 
Dat is het. 

Zo, al doende, leren we verschijnselen waar te 
nemen zonder enig grijpen, zonder enige solidifica-
tie. Resting like an ocean is een buitengewone diepe 
training die eigenlijk op zichzelf al voldoende is. Het 
is de basistraining van wennen aan Gewaarzijn en 
leidt als vanzelf naar de daaropvolgende restings. 

•
Dit artikel is een bewerking van het transcript 
‘Drieweekse retraite 2017’ door Maya Fischer.
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BOEKBESPREKING DOOR PAULA BORSBOOM

Integrale wijsheid en de toekomst 
van de spiritualiteit van Ken Wilber
De vierde Draai

Ken Wilber is een Amerikaanse filosoof die zich met 
name bezighoudt met de evolutionaire ontwikke-
ling van het bewustzijn. Hij is de ontwerper van de 
Integrale Theorie. Daarin zijn inzichten uit een groot 
aantal disciplines (psychologie, biologie, ecologie, 
systeemtheorie) gecombineerd en uitgewerkt in al-
lerlei modellen en schema’s. Deze lijken op het eerste 
gezicht droge wetenschappelijke overzichten maar 
blijken in de praktijk goed toepasbaar te zijn op di-
verse maatschappelijke terreinen, zoals de gezond-
heidszorg, psychotherapie, organisatieontwikkeling 
enzovoorts. Ken Wilber wordt ook wel eens de ‘Ein-
stein of consciousness studies’ genoemd.

Zijn boeken zijn dik en erudiet. Bovendien zijn veel 
titels niet in het Nederlands vertaald. Daarmee is 
Wilbers gedachtegoed maar beperkt toegankelijk 
voor het algemene (Nederlandse) publiek. In Inte-
grale wijsheid presenteert hij een samenvatting van 
zijn standaardwerk The Religion of Tomorrow, die 
ook voor dat algemene publiek toegankelijk moet 
zijn. Dat toegankelijkheid zo belangrijk is, blijkt 
onder andere uit de stijl die Wilber gebruikt. Bijvoor-
beeld uit een terloopse opmerking als deze: “ja, ja, ik 
weet het…”. Hij lijkt zich daarmee te willen veront-

schuldigen voor het feit dat hij een bepaalde defini-
tie ontleent aan Wikipedia. Ook de opmerking waar-
mee hij zijn beschrijving van de leerstellingen uit het 
vroege boeddhisme afsluit klinkt gewoontjes: “Hoe 
dan ook, de boodschap is duidelijk: wegwezen uit 
samsara, op naar nirvana.” Toch is Integrale wijsheid 
niet echt een gemakkelijk leesbaar boek. Daarvoor is 
de overdaad aan theorieën, invalshoeken en sche-
ma’s te groot. Ik beschouw mezelf op de terreinen 
die Wilber ontsluit echt als een leek, desondanks 
heb ik geprobeerd hieronder zijn gedachtegoed 
enigszins helder in kaart te brengen.

Pre-trans verwarring
In Zijnsoriëntatie is de naam van Ken Wilber nauw 
verbonden met het begrip ‘pre-trans verwarring’ *. 
In zijn vroege werk over de ontwikkeling van ons 
bewustzijn volgde Wilber in eerste instantie de in 
brede kring gedragen opvatting, dat we als pasgebo-
ren kind leven in een eenheid met het Zelf. In onze 
ontwikkeling tot volwassene raken we die eenheids-
beleving kwijt maar door spirituele beoefening kun-
nen we die weer terugvinden. Ego * of psyche * werd 
daarbij gezien als de grote spelbreker: die zorgt 
ervoor dat we uit de paradijselijke eenheidsstaat 

* Zie begrippenlijst
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worden verdreven. Wilber noemt dit ‘romantisch 
retro-denken’. In diverse therapeutische richtingen 
die in de vorige eeuw populair waren, was dit ‘retro-
denken’ gemeengoed: patiënten en cliënten werden 
aangemoedigd hun ‘innerlijk kind’ op te delven en 
dat te beschouwen als hun ware zelf.

In zijn boek Zijn en worden laat Hans Knibbe zien 
hoe ook hij in zijn beginjaren als therapeut aan deze 
‘pre-trans verwarring’ leed en dat hij inmiddels net 

als Ken Wilber tot andere inzichten was gekomen. 
Het kind is misschien wel open en spontaan maar 
het is ook onbewust: het mist het reflecterende en 
introspectieve vermogen om de eigen staat als puur 
en heilig te herkennen. Daarvoor is een verdere 
bewustzijnsontwikkeling nodig waarin ook egofunc-
ties * worden ontwikkeld. Die egofuncties worden op 
het Zijnsgeoriënteerde pad niet gedemoniseerd of 
vernietigd of verdacht gemaakt. Integendeel, ze zijn 
noodzakelijk om los te komen uit het oude verhaal 
en het vrije zelf in toenemende mate te kunnen  
belichamen.

Bewustzijnstoestanden 
In zijn latere werk ging Ken Wilber steeds meer aan-
dacht schenken aan de integratie van diverse theo-
rieën uit de psychologie, filosofie, neurobiologie 
enzovoorts. Van daaruit is zijn Integrale Theorie ont-
staan, die in De Cirkel 56 kort besproken is door  
Adeline van Waning. Zij publiceerde het boek Groei-
en en ontwaken, waarin het gedachtengoed van Wil-
ber ruimschoots aan bod komt. In het artikel geeft 
van Waning een beschrijving van de bewustheidstoe-
standen die in de meeste spirituele en wijsheidstradi-
ties wel te herkennen zijn. Van grof tot verfijnd zijn ze 
zo te benoemen: conventioneel waakbewustzijn; 
subtiel droombewustzijn; causaal vormloos bewust-
zijn; Getuige-bewustzijn; non-duaal bewustzijn. In 
Dzogchen en ook in Zijnsoriëntatie is die laatste 
bewustzijnstoestand het uitgangspunt. Het is de altijd 
aanwezige grond van alle bewustzijnstoestanden. 

Naast een onderscheid in bewustheidstoestanden 
maakt Wilber ook een onderscheid in ontwikke-
lingslijnen en stadia. Op basis van het werk van 
diverse wetenschappers heeft hij een schema 
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samen gesteld, waaruit af te lezen is welke ontwikke-
ling individuen, groepen en culturen doormaken op 
cognitief, emotioneel, moreel en spiritueel gebied. 
De stadia hebben daarbij namen van kleuren gekre-
gen, zoals dat uit verschillende spirituele tradities 
bekend is of uit het model van Spiral Dynamics, dat 
bewustzijnsontwikkeling beschrijft en met name bij 
organisatieverandering wordt gebruikt. Vanuit de 
integrale visie wordt de beweging die individuen, 
groepen en culturen maken gezien als steeds com-
plexer, inclusiever en transpersoonlijker.

Lagen 
In onderstaand schema geven de horizontale stippel-
lijnen ook nog lagen aan in de ontwikkeling. In de 
onderste eerste laag zijn de stadia te vinden waarin 
op een of andere manier sprake is van een ik/wij-zij 
denken. In het alleronderste stadium is het perspec-
tief puur egocentrisch. In de latere stadia ontstaat er 
een meer etnocentrisch perspectief, gericht op de 
eigen groep (‘wij tegen zij’), wereldcentrisch (‘wij 
allen tezamen’) en ten slotte pluralistisch. In dat laat-
ste stadium is spiritualiteit maatschappelijk betrok-

	Bron: https://integrallife.com
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ken, relatiegericht, tolerant, gericht op emancipatie 
en geïnteresseerd in alles wat ‘bewust’ is (bewust 
eten, opvoeden, ouder worden). Vanuit deze eerste 
laag naar de tweede is een heel duidelijke sprong. In 
die laag gaat het om integrale wereldbeelden en ont-
wikkelingsstadia, waar verbindingen en gehelen cen-
traal staan en eenheid-in-verscheidenheid ervaren 
wordt. De stadia in deze laag worden gekenmerkt 
door een holistisch, inclusief perspectief. De derde 
laag ten slotte wordt gekenmerkt door transcenden-
tie en non-dualiteit.

Volgens Ken Wilber is de mensheid in zijn evolutie 
op dit moment aangekomen op een punt waarin de 
tweede laag zich steeds 
duidelijker manifesteert. 
In vroegere eeuwen waren 
er wel enkelingen waar-
van de bewustzijnsont-
wikkeling die integrale 
stadia had bereikt, maar 
het is pas recent dat deze 
tweede laag binnen het 
bereik van een groter deel 
van de wereldbevolking is. 
Wilber noemt percentages 
van 1% in de jaren zeventig tot 5% nu. “De toenemen-
de mate waarin de integrale modus voorkomt – nu al 
vijf procent, en over niet al te lange tijd wellicht zelfs 
al tien procent – is een ontzagwekkend keerpunt in 
de evolutie, waarvan het belang niet genoeg kan wor-
den benadrukt”, aldus Ken Wilber (p.91). 

Het gaat volgens hem om de toekomst van de spiri-
tualiteit (zo luidt ook de ondertitel van het boek). 

“Waar het heel in het kort op neerkomt is: nú is het 
moment voor de grote wereldreligies om serieus 
werk te maken van een update van hun fundamen-
tele dogma’s, dharma’s en evangeliën, waar ze geen 
van alle in de afgelopen duizend jaar (of langer) nog 
belangrijke ideeën of praktijken aan hebben toe-
gevoegd” (p.7). In deze laatste decennia hebben 
wetenschap en technologie een hoge vlucht geno-
men, de evolutie is verder gegaan. Volgens Wilber 
kunnen de oeroude religieuze en mystieke tradities 
enkel overleven als ze ook evolueren. Daarbij zullen 
ze moeten passen in een veel inclusiever raamwerk, 
“waarin het oude materiaal is verrijkt met een aan-
zienlijke hoeveelheid nieuw materiaal”. Wat een der-

gelijke integrale benade-
ring zou kunnen 
inhouden, laat hij in het 
boek zien aan de hand 
van het boeddhisme. Het 
boeddhisme is volgens 
hem bij uitstek geschikt 
voor een vernieuwende 
benadering, omdat het 
altijd al opengestaan 
heeft voor verdere ont-
wikkeling en verbreding. 

De toekomstige ontwikkeling die Wilber voor ogen 
heeft, zou dan een vierde (of vijfde) Draai aan het 
Wiel van de Dharma kunnen zijn.

Draaien van het Wiel 
Het boeddhisme heeft zich via verschillende stadia 
ontwikkeld, die fasen worden ook wel Draaien of 
Wendingen van het Wiel van de Dharma genoemd. 
De eerste Draai aan het Wiel was van Siddharta Gau-

nú is het moment voor de grote 
wereldreligies om serieus werk te 
maken van een update van hun  
fundamentele dogma’s, dharma’s  
en evangeliën, waar ze geen van alle 
in de afgelopen duizend jaar nog 
belangrijke ideeën of praktijken  
aan hebben toegevoegd



De Cirkel | 5756 | De Cirkel

zijn genoemd). Ken Wilber spreekt de hoop uit dat 
die kennis (en meditatieve praktijk) wordt aangevuld 
met de structuurstadia zoals hij die heeft beschreven 
en bijbehorende wereldbeelden. Die integratie zou 
voor het boeddhisme de weg openen naar de tweede 
laag. Als die ontwikkeling er niet komt, loopt het 
boeddhisme volgens Wilber hetzelfde risico als bij-
voorbeeld de christelijke kerk: toen de moderne 
wetenschap op het toneel verscheen, bleef de kerk 
steken in de mythische en magische denkbeelden. 
De wetenschap (en de kunst, ethiek enzovoorts) ont-
wikkelde zich verder, de kerk bleef achter. 
Mogelijk is dit gevaar voor het boeddhisme geringer 
dan voor het christendom. Het boeddhisme heeft, 

meer dan andere religies, 
wortels in het rationeel 
wereldcentrische stadium 
van bewustzijnsontwikke-
ling. Het was de Boeddha zelf 
die opriep nooit iets aan te 
nemen op grond van de een 
of andere mythische autori-
teit maar te vertrouwen op de 

eigen ervaringen. En het is de dalai lama die in deze 
tijd hartstochtelijk pleit voor een samenwerking tus-
sen boeddhisme en wetenschap. Neurowetenschap-
pers geven hier al volop gehoor aan door bijvoor-
beeld hun onderzoek naar de hersenactiviteiten van 
monniken en de effecten van mindfulnesstraining.

Schaduwwerk 
Wat volgens Ken Wilber in een integrale spiritualiteit 
niet mag ontbreken, is kennis over onze schaduwen. 
In de psychologie zijn schaduwen de verdrongen 
delen van onszelf, die we afweren, ons niet toe- 
eigenen. Meditatie kan enig zicht bieden op scha-

tama, de Boeddha, die na zijn verlichting onderricht 
gaf in de dharma, waarvan de kern de Vier Edele 
Waarheden was. De tweede Draai aan het Wiel werd 
gegeven door Nagarjuna, een Indisch filosoof uit de 
tweede eeuw na Christus die beschouwd wordt als 
een belangrijk boeddhistisch denker. Hij introdu-
ceerde het woord Leegte * in het boeddhisme: los 
van alle concepten is alles wat bestaat Leegte of 
shun yata. Het is de zo-heid van alles, zoals het is en 
niet zoals het wordt benoemd, beoordeeld of inge-
deeld. Twee eeuwen later gaven de halfbroers Asan-
ga en Vasubandhu de derde Draai. In hun leringen 
staat Bewustzijn, Gewaarzijn * centraal: niet de feno-
menen veroorzaken ons lijden, maar het feit dat we 
ze als objecten beschouwen 
en ze door de bril van duali-
teit zien als ‘daarbuiten’, 
afgescheiden van ‘hierbin-
nen’. Nog weer twee eeuwen 
later ontwikkelde tantra zich 
aan de Nalanda-universiteit 
in India. In die school gaat 
het om transcendentale wijs-
heid, waarbij alles wat gewoonlijk als vies en giftig 
wordt beschouwd niet wordt ontkend, bestreden of 
onderdrukt maar juist wordt gezien als kiemen van 
wijsheid, onder het motto: ‘Breng alles op het Pad.’ 
Niets is taboe: drank, seks, angst, woede, jaloezie. 
Ook dat zijn ornamenten van de Geest, van het 
ultiem goddelijke of Dharmakaya. Door sommigen 
wordt deze visie, die ook de grondslag is van de  
Vajrayana-school, beschouwd als de vierde Draai 
aan het Wiel.

In het boeddhisme is een grote kennis aanwezig 
over de bewustzijnstoestanden (zoals die hierboven 

in een mogelijke vierde Draai 
zal het boeddhisme op zijn 
minst globaal inzicht moeten 
krijgen van schaduwproble-
matiek en de technieken om 
daarmee te werken
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duwkanten maar er is dieptepsychologisch werk 
voor nodig om schaduwen helemaal in het licht te 
kunnen zetten. In het boeddhisme is, net als in 
andere meditatieve tradities, nauwelijks kennis over 
het onbewuste en onze psychische schaduwkanten. 
Die kennis is veel meer te vinden in de Westerse psy-
chologie en psychotherapie. In een mogelijke vierde 
Draai (of vijfde) zal het boeddhisme op zijn minst 
globaal inzicht moeten krijgen van schaduwproble-
matiek en de technieken om daarmee te werken. Zo 
kan de kloof worden gedicht die soms zichtbaar is bij 
spiritueel hoog ontwikkelde mensen die mediteren 
op compassie en tegelijk in het dagelijks leven een 
grote mate van harteloosheid, agressie of narcisme 
kunnen laten zien.

Gewoon dit 
Ken Wilber besluit zijn boek Integrale wijsheid op 
deze wijze: “Een vierde Draai zou uitstekend passen 
in de geschiedenis van het boeddhisme en het beeld 
dat de religie van zichzelf heeft. (…) De wereld staat 
op de brink van een grote transformatie naar een 
nooit eerder vertoond radicaal ander niveau en 
bewustzijn. (…) Laten we zorgen dat niet alleen de 
bètawetenschappen, maar ook onze alfaweten-
schappers en spiritualiteit deel uitmaken van die 
radicale transformatie. En laten we aldus via het best 
mogelijke pad van de Grote Bevrijding de moderne 
en postmoderne wereld betreden, zodat ook die zijn 
voorbereid op de sprong naar die nieuwe transfor-
matie. Het boeddhisme zal dan in staat zijn om de 
mensheid nog vaker datgene te bieden waar het 
altijd zo goed in is geweest. Wat dat is? Toen Fa-tsang 
op sterven lag, klonk de schreeuw van een eekhoorn 
op het dak van de tempel. ‘Gewoon dit’, zei hij, ‘meer 
niet.’” 

Eenvoudige, gewone woorden aan het eind van een 
boek dat niet altijd even eenvoudig te lezen is, maar 
wel een enorme rijkdom in zich heeft!

•
Paula Borsboom is redactielid van de Cirkel en 
derdejaars student van de Zijnstraining. Reacties 
zijn welkom op: paulaborsboom@gmail.com.

Ken Wilber, Integrale wijsheid en de toekomst van 
spiritualiteit. Amsterdam, Uitgeverij Samsara, 2018.



Hoe doe je dat eigenlijk, je pad lopen? Hoe vertaal je 
dat in je dagelijks leven? Waar loop je tegenaan, wie 
ontmoet je daar? En hoe geef je jouw pad vorm? In 
deze rubriek geeft een padloper zijn of haar persoon-
lijke antwoorden op deze vragen. Zo krijgt de lezer 
iedere keer een ander beeld van levenskunst in de 
praktijk, deze keer van Anneke Seelen.

Wat is je diepere motivatie om het pad te lopen?
Ik ben in 2001 met de Zijnstraining begonnen. Daar-
voor was ik al jaren op zoek, ik miste iets in mijn 
leven, iets essentieels. Ik heb in die periode verschil-
lende lichaamsgerichte therapieën gevolgd en work-
shops bij het Aumm Instituut gedaan. Non-dualiteit 
kwam ik voor het eerst tegen in ‘Het boek van Niets’ 
van Osho, over de Hsin Hsin Ming tekst. Ik vond het 
heel intrigerend, wilde het lezen én ik snapte er niets 
van.
Onze achterbuurvrouw destijds was Zijnsgeoriën-
teerd begeleider. Bij haar heb ik een introductie-
avond gedaan met onder andere een visualisatie en 
ontmoeting met mijn Gestalte. Dat was een prachti-
ge ontmoeting. Toch voelde Zijnsoriëntatie op dat 
moment niet als mijn pad. 

Mijn man begon in die tijd met de Zijnstraining en 
was heel enthousiast. Er kwam meer Zijnsgeoriën-
teerde literatuur in huis die ik ook begon te lezen. Ik 

las een artikel van Hans in De Cirkel over relaties, dat 
me diep raakte en waar ik veel in herkende. Ik heb 
me toen impulsief opgegeven voor een introductie-
workshop aan de school. Sindsdien ben ik verkocht, 
en verbonden gebleven aan de school, aan Hans en 
Zijnsoriëntatie.
Na de driejarige Zijnstraining heb ik Zijnstraining 2 
en het Zijnspad gevolgd, toen het pad voor studen-
ten die, net zoals ik, niet de vakopleiding wilden 
gaan doen. Ik wil dit pad lopen omdat Zijn *, de open 
werkelijkheid, mijn natuurlijke aard, het mooiste is 
wat er is. Omdat ik het bén. Ik heb het lief en ik wil 
leren om het steeds meer te belichamen. Vrij, waar-
achtig, liefdevol en contactvol zijn, juist in relatie, 
dát wil ik leren leven. Dat is de grote uitdaging van 
het pad voor mij en mijn diepe motivatie. Hier gaat 
mijn leven over.

Hoe geef je jouw pad vorm en hoe houd je 
je inspiratie levend?
Ik vind het heel inspirerend om medepadlopers te 
ontmoeten in de Zijnskring en met elkaar te werken 
in de studiedagen. Ik ben blij met mijn praktiseer-
groepen, waar we heel geïnspireerd en in relatie 
practiseren. Elk jaar volg ik een leergang aan de 
school. Dat vind ik heel fijn om te doen en ik heb het 
ook wel nodig om scherp en wakker te blijven. Dit 
jaar volg ik de eerste perspectiefleergang en pad-

ANNEKE SEELEN

Levenskunst in de praktijk
Beeld van een padloper
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geheel te maken. Het is veel werk, alles van de retrai-
te komt weer langs en je doet het als het ware nog 
een keer. Maar Zijn verveelt nooit. Zijn verandert 
niet, maar is ook nooit hetzelfde. Het is altijd vreug-
devol en het is altijd schoon. Het blijft zich ook ver-
diepen en het is elke keer nieuw. Ik kan die steeds 
diepere herkenning ook fysiek voelen. Het is een 
steeds dieper thuiskomen in alle lagen. 
En natuurlijk het leven zelf. Als ik open aanwezig 
ben is alles in mijn bewustzijn een spiegel van mijn 
natuurlijke aard en een bron van inspiratie. Alles is 
er al, daar kan ik weinig aan toevoegen. 

Wat doe je als je vastloopt en hoe ga  
je daarmee om?
Als ik er zelf niet uitkom maak ik een afspraak met 
een leraar. Tegenwoordig is één sessie vaak voldoen-
de om helderheid te krijgen over waar ik zit en hoe ik 
ermee om kan gaan. Dat is hoe het nu werkt, ik heb 
in het verleden wel veel sessies gedaan.

coaching. Ik wil aandacht geven aan hoe ik mijn 
natuurlijke aard meer kan herkennen en belicha-
men in relatie, met alles wat daar in mij leeft. Fijn dat 
het mogelijk is om zelf ieder jaar een keuze te maken 
voor wat op dit moment passend is.
Ik mediteer elke dag, bij voorkeur bij de open tuin-
deuren. Zeker de laatste tijd heb ik er veel zin in, het 
is echt een herinnering aan mijn aard, de aard van 
alles wat verschijnt. Ik begin altijd met bewegings-
meditatie, ik lees soms een stukje uit een transcript 
of boek. Een klein stukje lezen kan mijn geest direct 
openen en me thuis brengen. Ik heb deze herinne-
ring en inspiratie nodig, het is fijn om te doen en het 
gaat ‘vanzelf’. Ook luister ik wel eens een fragment 
uit een retraite terug ter inspiratie.

Wat zijn je inspiratiebronnen?
Schoonheid kan voor mij heel direct de Zijnsdimen-
sie openen. Het kan me raken en ontroeren. Ik vind 
veel vormen van kunst inspirerend. Vooral beelden-
de kunst en muziek, maar ook dans en poëzie bij-
voorbeeld. Eigenlijk alle kunstvormen die beoefend 
worden, louter om iets uit te drukken. Voorbij woor-
den en los van nuttig zijn, daar ontstaat voor mij 
schoonheid. Het is net als in de natuur, daar kan ik 
ook geraakt worden door de verschillende vormen 
en kleuren die ‘vanzelf zijn’. Ik schilder en fotogra-
feer veel, dat vind ik heerlijk om te doen en het is 
voor mij een manier om die schoonheid te onder-
zoeken, te ontdekken en te verbeelden, vaak in een-
voudige en toevallige vormen. 

Ik heb regelmatig de (eind)redactie van transcripten 
van retraites gedaan. Als bijdrage en ik vind het leuk 
om te doen. Het is heel inspirerend om samen met 
anderen de bijdragen van iedereen tot een mooi 
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“dit is mijn pad” 

Zonder titel – 2018, Anneke Seelen
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Nu weet ik heel doorvoeld dat het pad echt míjn 
keuze is: het is míjn pad, hier kom ik thuis, hier gaat 
mijn leven over. Ik ben heel dankbaar dat ik op dit 
pad gekomen en gebleven ben met hulp van zoveel 
mensen. 

Hoe houd je contact met je medepadlopers?
Via de studiedagen, praktiseergroepen, padcoach-
groep en de leergangen. Een nu heel dierbare vrien-

din heb ik leren kennen tijdens 
onze Zijnstraining. We hebben 
samen gestruggeld en geleerd, 
zijn gevallen en weer opge-
staan, en hebben van heel 
nabij meegemaakt hoe we 

ieder ons pad liepen en lopen. Bijzonder om zo nabij 
te zijn en de inspiratie te delen en wakker te maken 
bij elkaar. Een regiogroep die al heel lang bestond 
hebben we vorig jaar opgeheven omdat veel mensen 
nu ook een praktiseergroep binnen de Zijnskring 
hebben. Ik heb sinds kort een buddy waarmee ik 
regelmatig contact heb om elkaar te ondersteunen 
en inspireren bij het vormgeven van ons pad. 

Ik wil mijn pen graag doorgeven aan Thea Kuipers.

•
Dit interview is afgenomen door Tim Stevens.

Een aantal jaar geleden heb ik erg geworsteld met de 
vraag of Zijnsoriëntatie wel echt mijn pad was. Wil ik 
dit echt en kan ik dit wel? Ik had het gevoel ergens te 
blijven hangen en kreeg er geen grip op. In die peri-
ode ontstond ook de Zijnskring. Het heeft drie jaar 
geduurd voordat het voor mij klopte om toe te tre-
den. Ik ervoer in die tijd veel weerstand, ook tijdens 
retraites liep ik daar tegenaan. De verleiding was 
groot om dat te geloven, als ‘waar’ te zien en tot een 
conclusie proberen te komen. 
Ik ben de weerstand mee gaan 
nemen en heb de vraag open-
gelegd of Zijnsoriëntatie echt 
mijn pad is. Dat was goed en 
eng, hierdoor kwam mijn sym-
biotische ophanging aan Zijnsoriëntatie bloot te lig-
gen en stond ik alleen en met lege handen.

Dat was best een heftige tijd. Ik heb mijn wiebelen 
en afweer onder andere regelmatig ingebracht in 
mijn regiogroep, in contact met mensen die het pad 
liepen. Het was voor mij heel bijzonder dat ik daar 
welkom was met mijn twijfels en boosheid. Ik dacht: 
als ik dit deel, dan word ik eruit gesmeten. Maar in 
de regiogroep was ruimte om dit te onderzoeken. 
Daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor, dat ik dit 
in relatie met padlopers heb kunnen doen en dat al 
mijn twijfels mee mochten doen. 

Tijdens een retraite waar die weerstand weer heftig 
werd en ik weg wilde, heb ik de beslissing genomen 
om alles als Gewaarzijn * te zien. Sindsdien is er iets 
veranderd en is er in mij een diep weten dat álles 
Gewaarzijn is, ongeacht hoe het voelt. Ik denk dat 
hierdoor licht en beweging komt in mijn afweer, en 
daardoor kunnen diepere lagen mee gaan doen. 

voorbij woorden en los 
van nuttig zijn, daar ontstaat 
voor mij schoonheid
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onmiddellijk dat nul een symbool van leegte is. Niet 
voor niets wordt nul afgebeeld door een cirkel, 
getrokken met een oneindige doorgaande lijn, zon-
der begin en zonder einde, rond de stralende leegte. 
Het decennia meegedragen vraagstuk van delen 
door nul werd in de ruime blik van de leegte rond. Ik 
zag: in mijn psycheblik is er slechts één uitkomst, in 
mijn leegteblik is alles mogelijk: de oneindige 
potentie van de menselijke verlichte geest. In mijn 
leegteblik behoefde dit verband geen enkele uitwer-
king. Hoewel ik lichter werd van het inzicht zal ik 
niet stellen dat ik er verlichter van werd, maar elke 
zuigvis die ik loslaat ervaar ik als minder ballast.

Ik werd nieuwsgierig naar de relatie tussen nul en 
leegte. Ik ging op onderzoek uit. Ik googelde op het 
woord nul met de vraag of nul etymologisch afstamt 
van het woord ‘leegte’. En inderdaad, het woord nul 
stamt af van woorden en symbolen die al in vroege 
culturen van de Sumeriers, Indiërs en Maya’s leegte 
aanduiden. Zero stamt af van het Arabische ‘safira’, 
wat ‘het is leeg’ betekent. Nul van het Latijnse ‘nul-
lus’ wat ‘geen’ betekent. 

Een schatkamer aan wetenswaardigheden bleek ik 
te hebben geopend. Voor mij belangrijk: delen door 
nul wordt in de wiskunde niet meer beschouwd als 
flauwekul. Fascinerend dat in het jaar 2000 (drie 

Ergens in de leegte * tijdens de afgelopen Summer-
school trof ik een herinnering aan uit mijn lagere 
schooltijd: we leerden breuken. In mijn door de tijd 
gecorrumpeerde geheugen: een getal delen door een 
ander getal geeft één uitkomst, een getal delen door 
nul is flauwekul. Deze laatste stelling trof mij als 
ongeloofwaardig, wellicht weigerde ik deze dishar-
monie van het universum te aanvaarden. Ik had de 
overtuiging dat de uitkomst van delen door nul een 
oneindig aantal getallen moest zijn. Pas later begreep 
ik dat de stelling ‘delen door nul is flauwekul’ vooral 
iets zegt over de neiging van de mens de blik te 
beperken tot het eigen voorstellingsvermogen. 

Jaren later kwam deze herinnering nog regelmatig 
boven. Ik probeerde ‘delen door nul is zinvol’ wis-
kundig uit te werken. Het was mijn droom onsterfe-
lijke roem te verwerven door het bewijs te leveren 
van de oneindige uitkomsten. Maar, helaas, mijn 
wiskundige kennis was te beperkt. Toen ik las over 
de theorie dat naast het ons bekende universum er 
oneindig veel parallelle universa zijn, zag ik weer 
een verband met de oneindige uitkomsten van 
delen door nul. Ook mijn natuurkundige kennis was 
echter onvoldoende. 

Tijdens het oefenen van de leegteblik trof mij de 
overeenkomst tussen nul en leegte. Ik vermoedde 

PETER BLAAUW

Delen door nul

* Zie begrippenlijst 
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0
nullen!) twee boeken verschenen over het getal nul. 
Met titels die bij mij een verlangen tot lezen oproe-
pen: ‘Zero: the biography of a serious idea’ van 
Charles Seife en ‘The nothing that is: a natural his-
tory of zero’ van Robert Kaplan. In gedachte las ik 
‘emptiness’ voor ‘zero’, mooie titels voor boeken 
over leegte.
De aannames over nul hebben een grote impact 
gehad. In Europa zijn we beïnvloed door de Griekse 
filosofie die slecht uit de voeten kon met nul: hoe kan 
niets iets zijn? Deze afkeer is vervolgens verafgood 
door de katholieke kerk, die sterk is beïnvloed door 
de Griekse filosofie: nul was een duivelscijfer en goed 
genoeg voor de brandstapel. Angst voor leegte?

In de wetenschap is nul inmiddels een zeer promi-
nent getal. Het absolute nulpunt in de thermodyna-
mica, de oneindige nullen van de zwarte gaten, de 
nul binnen de kwantummechanica waarin nul de 
leegte van een oneindige energie invult. De vergelij-
king met de oneindige potentie is dan toch niet ver 
gezocht? Van de kwantummechanica zouden trou-
wens alle Griekse filosofen met terugwerkende 
kracht knallend gek worden en aan de brandstapels 
die daardoor zouden worden opgericht wil ik niet 
eens denken.

Wat zou het gevolg zijn, zo vroeg ik mij af, als ik niet 
was grootgebracht met het armoedebewustzijn van 
‘delen door nul is flauwekul’ maar met een idee over 
de oneindige potentie van leegte. Dat mijn leraar 
iets zou zeggen als ‘delen door nul is het feest van de 
geest, want door nul delen maakt van elk getal 
oneindig velen’.
Misschien was ik dan nu wel wiskundige of natuur-
kundige. Ik zou dan schrijven over de leegte die is of 

Delen noor nul

de biografie van de leegte publiceren. Mijn droom 
over onsterfelijke roem zou niet zijn beïnvloed: in 
mijn geest heeft die altijd al oneindig veel mogelijk-
heden. Deze column in dit tijdschrift met oneindig-
heid als symbool en titel maakt voor mij ook deze 
Cirkel rond. 

•
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Verlichting is een buitengewoon stromende, gevoel-
volle staat van zijn. Soms wordt verlichting geasso-
cieerd met: ‘weg van alle vormen, in een soort heil-
universum, in een Buddha realm, en mijn lichaam 
bungelt daar misschien ergens onder’. Zo is het niet. 
Het is eigenlijk precies de andere kant op. Je leert te 
dalen, je daalt in. Je daalt in je hart, in je buik, in je 
bekken, in de aarde. Al het opbouwen van jezelf, wie 
je allemaal bent, wat je allemaal wilt, dat valt weg. 
Heel simpel, heel eenvoudig. Je wordt stroming, je 
wordt opener, je wordt communicatie. 

Communicatie heeft allerlei 
lagen: van vitale energie, van libi-
dineuze energie, van hartenergie, 
van pure heilige energie en van 
licht. Omdat verlichting natuur-
lijk ook geassocieerd is met licht, de pure dimensie 
van onszelf, hebben we de neiging om dat niet zo 
lichamelijk te zien. Maar het komt juist vrij als we 
ook lichamelijk heel ontspannen zijn. Dat is een hele 
goede conditie daarvoor. Hoe verlichter je bent, hoe 
gewoner je bent. Hoe verlichter je bent, hoe meer 
gegrond je bent. Hoe verlichter je bent, hoe ontspan-
nener je bent, enzovoort. 

Verlichting is concreet, intiem, relationeel en heel 
gewoon. Dus verlichting is iets heel concreets. Het is 

de staat van niet verdedigd zijn, niet geïsoleerd zijn 
op je eiland. Dat was ook de omschrijving van Alan 
Watts, een schrijver uit Californië, een van de eer-
sten die zich met zenboeddhisme bezighield. Zijn 
uitspraak was: ‘verlichting is de ervaring van in ver-
binding zijn’. Daar is veel meer over te zeggen. Het is 
geen complete definitie, maar het zeg wel heel veel. 
Da Free John, een leraar die mij zeer geïnspireerd 
heeft gedurende een tijd, gebruikte als belangrijkste, 
als een van de meest wezenlijke enquiries, bevraging 
van zichzelf, een bepaalde mindfulness-vraag: “Ben 

ik in verbinding?” Of andersom: 
“Ben ik relatie aan het vermijden?” 
Door die vraag steeds te stellen en 
dus steeds te merken dat hij dat 
doet, beweegt hij zichzelf steeds 
naar de primaire staat van in-relatie 

zijn. Dat was dus zijn spirituele practice. Verlichting 
is heel nabij, is intiem, is gewoon, is relationeel zijn.

Loslaten 
Als je ‘een beetje wilt leven’ dan moet je vooral kun-
nen loslaten. Als je bijvoorbeeld een leuke vader wilt 
zijn, dan moet je vooral je kinderen kunnen loslaten, 
en je eigen vaderschap kunnen loslaten. Want als jij 
een bezorgde vader bent, dan leer jij je kinderen dat 
je kennelijk bezorgd moet zijn. Dat dat de manier 
van leven is. Dan geef je ze ook geen boodschap van 

HANS KNIBBE

Verlichting
De staat van niet verdedigd zijn 

verlichting is heel nabij, 
is intiem, is gewoon, is 
relationeel zijn



geluk. Met andere woorden: de kunst van loslaten 
leer je zo niet. We leren altijd hoe je moet zorgen, 
maar je leert eigenlijk niet hoe je zorgeloos moet 
zijn. Levenskunst, zorgeloosheid, non-dualiteit en 
verlichting horen heel dicht bij elkaar. Het is de prac-
tice van zorgeloosheid. Zo kun je het ook samenvat-
ten. Het loslaten van al die verbanden die je legt in je 
geest. Dat is eigenlijk de sleutel van levenskunst. En 
dat mag niet van onszelf, want dan zijn we niet 
loyaal, dan laten we de wereld in de steek, dat is 
onverantwoordelijk. Dus loslaten is belangrijk, dat 
moeten we leren. 

Ik denk dat iedereen die in de ‘ik’-kramp’ * zit, en dat 
zijn we dus allemaal, zich onttrekt aan verbinding en 
zich onttrekt aan de aarde. Dat is een anti-groun-
dingsbeweging. Als je hier zo zit en je denkt jezelf als 
een ‘ik’, ‘ik als eiland’, dan moet je eens voelen wat er 
overblijft van het ‘rusten in Zijn’. Niets. Het is dus 
niet alleen dat we onszelf inperken maar we trekken 
ons echt op. Dat betekent dat ons hele energiesys-
teem, en dus ook onze hele oriëntatie, te hoog, teveel 
in ons hoofd, te mentaal is. 

Een van de dingen die heel cruciaal zijn in het ver-
lichtingspad is je gewicht lager te brengen, je adem 
lager brengen en te leren rusten in het centrum van 
je buik. Om daar te zijn. Tegenwoordig geef ik ook 
wel bepaalde ademoefeningen om dit verder te sti-
muleren. Het is mogelijk dat je met je geest soms 
dingen kunt zien, terwijl je fysiologische systeem 
eigenlijk nog een te hoog trillingsgetal heeft. Het is 
dus heel belangrijk om te vertragen, langzamer te 
worden, in te dalen. Om eenvoudig te worden en de 
warmte en behaaglijkheid te ervaren die met de aar-
de en de buik samenhangt. 
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Ik heb tijdenlang tijdens de meditatieavonden 
gewerkt met het indalen in de buik, zodat we gaan 
landen. Tsoknyi Rinpoche, waar ik een tijd lang bij 
ben geweest, zei dat wij westerlingen te hoog zitten. 
Hij dacht dat het belangrijk voor ons was de beoefe-
ningen te doen vanuit een houding waardoor wij 
ook energetisch dieper zitten, lager. Omdat het 
anders heel makkelijk kan gebeuren dat we de oefe-
ningen doen, maar dat deze in een soort mentale 
opgetrokkenheid plaatsvinden en niet in een soort 
natuurlijke ontspannenheid. Dan kun je dus allerlei 
ervaringen hebben, die op zich juist zijn, maar die 
als het ware te hoog worden ingekaderd. Die worden 
vastgehouden in een te hoog mentaal kader. Ik noem 
het hoog, omdat het opgetrokken is. En dat geeft ons 
een verkeerd idee van wat verlichting eigenlijk is. 
Dan zie je niet meer hoe ontspannen en open en 
ongekunsteld de open staat is. Kortom, hij gaf ons 
ook instructie over hoe je dat kunt doen: traditionele 
ademhaling, ademinstructies. Het werk dat we hier 
doen gaat dezelfde kant op. Heeft hetzelfde principe. 
Leer loslaten, leer dalen, leer in de eenvoud van je 
ervaring zijn. Leer jezelf los te koppelen van ‘honger’, 
verlangen naar ervaringen. Laat los dat jij iemand 
moet zijn. Laat los dat je iets moet dragen. Laat los, 
laat los, laat los. Net zolang los totdat er niets van jou 
over is. En niets van het leven dat jij hebt opge-
bouwd. Zodat jij bént. Dat de natuurlijke staat van 
jou gewoon ademt, stroomt. 
Het is zo nabij. Zo goedmoedig, zo niet opgefokt. 
Echt prettig, eenvoudig. Dit kunnen we vertrouwen. 
Want dit is niet gemaakt. Dit is natuurlijk.

•
Dit artikel is een bewerking van het transcript 
‘Winterretraite 2015’ door Willem Sinke.

Verlichting
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Inspireren we de lezers voldoende? Hoe dragen we de 
visie uit? Wat is er goed aan De Cirkel, wat kan beter? 
Wat is de mening over beleidsvoorstellen? In de 
maanden juni en juli stelden we in een online survey 
twaalf vragen aan onze lezers. We kregen veel res-
pons, met mooie complimenten, lieve aanmoedigin-
gen en kritische opmerkingen. En vele waardevolle 
suggesties. In dit artikel delen we de belangrijkste en 
opvallendste resultaten van het Lezersonderzoek De 
Cirkel 2019, en we geven aan wat we met de resulta-
ten doen.

Allereerst, iedereen die heeft meegedaan aan het 
lezersonderzoek: bedankt! 160 lezers vulden het 
onderzoek geheel in, en 7 gedeeltelijk. Met een res-
ponspercentage van 41% – wat hoog 
is voor dit type enquêtes – is het 
lezersonderzoek representatief voor 
de totale gemeenschap van Cirkel-
lezers, die op dit moment bestaat uit 
ca. 450 abonnees. Een teken dat onze lezers zeer 
betrokken zijn, en daar zijn we als redactie erg blij 
mee!

Hoe tevreden zijn onze lezers over het algemeen 
over De Cirkel? Op deze vraag geeft de overgrote 
meerderheid (96%!) van de lezers aan tenminste 
tevreden te zijn, waarvan 11% zelfs geheel tevreden 

en 50% zeer tevreden. Slechts 4% gaf aan enigszins 
tevreden te zijn. Als rapportcijfer geven onze lezers 
De Cirkel daarmee een 7,4! Dat vinden we een prach-
tig resultaat, al hoopte sommige redactieleden stie-
kem op een 8… Temeer reden om ons in te zetten De 
Cirkel nog beter te maken!

Artikelen van Hans, Iene en andere leraren  
favoriet
Hoe graag worden de artikelen in De Cirkel gelezen? 
Het zal niemand verbazen dat de artikelen van Hans 
zeer hoog scoren: 75% leest ze heel graag en 19% 
graag (zie figuur). Eén lezer bracht het zo onder 
woorden: “Artikelen van Hans lees ik heel, heel graag. 
Ze zijn van een erg hoog niveau: toegankelijk, prak-

tisch, inspirerend en erg bekwaam 
beschreven.” Ook de artikelen van Iene 
en andere leraren van de school wor-
den heel graag (62%) resp. graag 
(29%) gelezen. Verder worden ook de 

fragmenten van retraites door Hans en interviews 
met leraren aan de school heel goed beoordeeld. 
Artikelen van studenten, zoals bewerkte papers en 
scripties, en interviews of artikelen uit andere bena-
dering, zoals met Tony Duff, krijgen een iets lagere 
beoordeling, maar nog altijd leest zo’n 70% van de 
lezers die graag of heel graag.
Ruim 60 lezers gaven een toelichting en vaak in 

HENK LODEWIJK
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lovende bewoordingen, zoals deze lezer: “De leer 
boeit me sterk, om alles juist te kunnen beoefenen in 
mijn leven. De precisie in alles werkt zo openend.” 
Een andere lezer is meer kritisch en maakt een wens 
kenbaar die vaker werd genoemd: “De lengte en het 
theoretisch gehalte van sommige artikelen van Hans 
(en andere leraren) beletten mij meer dan ik zou wil-
len om een artikel echt te gaan lezen. Ze zouden wat 
mij betreft wat meer ‘behapbaar’ mogen.” 
Eén reactie was vol van ontroering: “Als ik De Cirkel 
opensla ben ik tot tranen geroerd, omdat ik er blij 

mee ben, omdat hij er zo prachtig uitziet, omdat er 
zoveel zorg en aandacht is voor vorm en inhoud, 
omdat ik zo blij ben dat ik weer opnieuw kan probe-
ren te verhelderen (...).” Kortom, de artikelen in De 
Cirkel worden overwegend graag gelezen en daar 
zijn we erg blij mee!

Beoefening en integratie favoriet bij de rubrieken
De rubrieken ‘Levenskunst in de praktijk’ en ‘Lezers-
vraag’ zijn duidelijk favoriet bij de lezers: 77% van de 
lezers leest ze graag of heel graag. In beide rubrieken 

Wat vinden de lezers van De Cirkel?
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staat het lopen van het pad, integratie en de kunst 
van verlicht leven centraal. Ook waarderen onze 
lezers de boekbespreking/recensie, waarbij 63% die 
graag of heel graag leest. Over de andere rubrieken 
zijn de meningen wat meer verdeeld. Eén lezer 
brengt het bovenstaande pakkend onder woorden: 
“Ik lees graag over het leven en toepassen van de 
Zijnsvisie in de praktijk, zoals dat in de levenskunst in 
de praktijk en de lezersvraag tot uiting komt. Dat zijn 
mijn favoriete rubrieken! (...)” We zijn verheugd dat 
de rubrieken rond het padlopen zo goed bevallen bij 
de lezers, terwijl ook blijkt dat enkele rubrieken onze 
aandacht nodig hebben. 

Zowel inspiratie, verbreding als verdieping  
verbeteren
De lezers werd ook gevraagd wat ze graag verbeterd 
zouden willen zien: inhoudelijk, taalkundig en wat 
betreft vormgeving. Allereerst valt op dat ongeveer  
één op de drie (zie figuur) van de lezers vindt dat er 
inhoudelijk niets verbeterd hoeft te worden. Een 
ruime meerderheid van de lezers (71%) ziet wel 
inhoudelijke verbeterpunten, veel meer dan op de 
taalkundige (36%) en vormgevingsaspecten (42%). 
De drie meest genoemde inhoudelijke verbeterpun-
ten zijn inspiratie (bv. meer toepasbaar zijn op het 
pad) met 41%, verbreding (bv. meer over aanver-
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wante benaderingen) met 34% en tevens verdieping 
(bv. meer gespecialiseerde artikelen) met 33%.
Tientallen lezers voorzagen ons van een rijkdom aan 
aanmoedigingen, kritische opmerkingen en sugges-
ties. Van de vele suggesties rond verbreding is dit er 
een van een lezer vanaf ‘jaar nul’: “Ik las in het redac-
tioneel ‘Gedachtegoed uitdragen’ als (samengevatte) 
missie. Prachtig en eens. Aanvullend: om te voorko-
men dat het een ‘parochieblad’ zou worden hadden 
we in de jaren nul, toen ik zelf nog lid was van de 
redactie, bewust beleid om de luiken naar verbreding 
en toetsing aan andere invalshoeken ruim open te 
hebben. Ik hoop dat dat ook onderdeel van het beleid 
mag zijn!” 
Hoewel dus veel lezers aangeven meer verbreding te 
willen, blijkt er tegelijkertijd ook behoefte te zijn aan 
verdieping. Twee lezers maakten 
dat als volgt duidelijk: “Ik zou het 
erg op prijs stellen als ZO wordt ver-
diept en uitgedaagd door het te spie-
gelen met aanverwante stromingen. 
Toegankelijkheid zit voor mij meer in de verhouding 
tussen doorwrochte artikelen en kortere stukken (...)” 
en “Ik vind bijv. het artikel van Iene in de laatste Cir-
kel over narcisme heel erg verhelderend. Dat zou van 
mij wat meer mogen.”

Taalgebruik veelal goed, aantrekkelijkheid kan 
beter
Van alle taalkundige aspecten springt eigenlijk 
alleen de aantrekkelijkheid (formulering, beeld-
spraak, variatie) eruit: 19% van de lezers ziet daar 
graag verbetering. Ook hier gaven de lezers ons tien-
tallen suggesties, opmerkingen én complimenten. 
Deze lezer brengt zijn/haar verbeterpunt pakkend 
onder woorden: “Het taalgebruik is soms wat schools, 

formeel en wat saai. (…) Wat speelser en frisser taal-
gebruik zou ik verwelkomen. Ik begrijp dat dit 
gemakkelijker opgeschreven is dan gedaan.” Een 
andere lezer zegt het zo: “Ik vind de artikelen vaak 
erg goed qua duidelijkheid en begrijpelijkheid. Soms 
zou er wat meer schwung in mogen. Denk dat ook 
hier de braafheid negatief doorwerkt. Ook de humor 
die in de school zo aantrekkelijk is ontbreekt in de Cir-
kel.” Feedback waar we als redactie wat mee kunnen!

Over vormgeving: zoveel lezers, zoveel voorkeuren
Voor zes van de tien lezers hoeft er qua vormgeving 
niets te verbeteren. De drie vormgevingsaspecten die 
het meest worden genoemd zijn de verhouding 
tekst/beeld met 16%, de algehele uitstraling met 15% 
en het gebruik van beeld met 14% van de lezers, op 

zichzelf dus geen hoge percentages.
Ook hier een enorme veelheid en 
diversiteit aan suggesties, en meer 
dan bij de eerdere aspecten lijkt hier 
te gelden: zoveel lezers, zoveel voor-

keuren. Waar de één de opmaak ‘mooi en evenwich-
tig’ vindt, vindt een ander het saai. Waar de één de 
kleurenfoto’s prachtig vindt, vindt een ander ze groot 
en in your face en ziet graag zwart-wit. En waar de 
één het vierkante formaat lekker in de hand vindt lig-
gen en herkenbaar voor Zijnsoriëntatie, vindt weer 
een ander het onhandig in z’n boekenkast of om mee 
te nemen. Het zal voor ons als redactie niet makkelijk 
worden om hier chocola van te maken... Maar we 
nemen wel alle ideeën en suggesties in overweging!

Interviews met leraren van of artikelen over 
aanverwante stromingen
Ieder jaar in september doet de Cirkelredactie een of 
meerdere voorstellen voor nieuw of aangepast 
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beleid, op basis waarvan we in samenspraak met 
onze uitgever (namens de stichting Zijnsoriëntatie) 
de koers uitzetten voor De Cirkel. De eerste beleids-
vraag over inhoudelijke verbreding luidde als volgt: 
‘We plaatsen tot nu toe met name Zijnsgeoriënteer-
de artikelen in De Cirkel. En dat blijven we vanzelf-
sprekend ook doen! Daarbij overwegen we om wat 
vaker interviews met leraren van of artikelen over 
aanverwante stromingen te plaatsen. Wat zou je 
daarvan vinden?’ 71 procent van de lezers is het eens 
met verbreding van De Cirkel en denkt dat dit ver-
frissend en inspirerend kan zijn. Daarbij wordt wel 
de kanttekening geplaatst om steeds de relatie met 
de Zijnsvisie te leggen. Zoals in deze reactie: “Graag 
interviews met leraren! Bij artikelen van aanverwan-
te stromingen graag een beschouwing van Zijnsgeori-
enteerd leraar erbij, om verschillen te duiden, vragen 
te stellen.” Een andere lezer stelde: “Het zou fijn zijn 
als hiermee ook juist de overeenkomsten en verschil-
len met andere stromingen meer aan het licht komen.” 
Vanuit de groep lezers die het hiermee oneens zijn, 
is dit een heldere reactie: “Aan interviews met lera-
ren en aanverwante stromingen heb ik geen behoef-
te, daar zijn andere bladen voor, zoals het blad 
Inzicht. Ik vind De Cirkel juist zo fijn, omdat de focus 
ligt in Zijns oriëntatie.”

Inspiratiebron voor zowel leraren en padlopers 
als voor andere geïnteresseerden
Over verbreding van de lezersgroep ging deze vraag: 
‘We willen dat De Cirkel een inspiratiebron is voor 
zowel leraren en padlopers als voor andere geïnte-
resseerden (zoals partners, vrienden, collega’s). Wat 
werkt naar jouw idee dan het beste?’ In deze vraag 
kon de lezer meerdere antwoorden kiezen. Naar 
blijkt zijn drie ideeën duidelijk favoriet: 62% ziet 

graag een goede mix van lange en korte artikelen, 
45% van de lezers vindt het belangrijk om jargon te 
vermijden of een begrippenlijst te gebruiken, en 
41% ziet graag artikelen over aanverwante psycholo-
gische richtingen of (non-duale) bewustzijnsstro-
mingen. 
Voor de redactie is het bemoedigend dat de eerste 
twee punten reeds onze aandacht hebben. We letten 
altijd op een goede mix van lange en korte artikelen. 
Ook het vermijden of verminderen van jargon had al 
onze aandacht. Zo hebben we in Cirkel 58 de begrip-
penlijst ingevoerd, en de eerste reacties daarover 
zijn positief. Het zoeken naar en plaatsen van 
geschikte artikelen van aanverwante stromingen is 
wel een aandachtspunt.

Over een online lezerspanel en nieuwe  
abonnementsvormen
Op de vraag wie bereid is deel te nemen in een nieuw 
op te zetten online lezerspanel kwamen 32 positieve 
reacties, terwijl nog eens 31 lezers aangaven dat 
mogelijk later te willen overwegen. Voldoende inte-
resse dus om dit idee de komende tijd verder te gaan 
uitwerken.
Een duidelijk antwoord kregen we op de vraag over 
wat de voorkeur is ten aanzien van drie voorgestelde 
nieuwe abonnementsvormen. 45% kiest voor het 
Compleet abonnement: de papieren én digitale ver-
sie. 40% kiest voor Print, oftewel de bekende papie-
ren versie. En 15% geeft de voorkeur aan het Digitaal 
abonnement, oftewel de digitale versie. Dit maakt 
helder dat er naast een papieren Cirkel ook een dui-
delijke behoefte is aan een digitale uitgave. In ons 
beleidsvoorstel zetten we daarom in op deze drie 
nieuwe abonnementsvormen. Hierbij is ons streven 
dat het Compleet abonnement onbeperkt toegang 
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geeft tot alle tot nog toe verschenen Cirkels inclusief 
losse artikelen, in combinatie met een handige zoek-
functie.
Op de vraag wat de lezers vinden van het huidige 
abonnementstarief gaf 40% aan deze prijsstelling 
goed te vinden en waar voor hun geld te krijgen. 
Tegelijk gaven veel lezers aan positief te staan tegen-
over een lagere prijsstelling, om zo De Cirkel aan-
trekkelijker te maken voor nieuwe doelgroepen en 
daarmee een groei van het aantal abonnees te kun-
nen bewerkstelligen. 
De antwoorden op beide laatste vragen gaven ons 
waardevolle informatie om een goed onderbouwd 
én aantrekkelijk tariefvoorstel te maken, waarbij 
onze insteek is dat de lezer ook bij elk van de nieuwe 
abonnementsvormen waar voor z’n geld krijgt. 

Last but not least
Stel, jij hebt het voor het zeggen in de redactie. Wat 
zou je verder nog echt verbeterd of veranderd willen 
zien in De Cirkel? Dit was de laatste én misschien 
wel de leukste vraag. Want we kregen maar liefst 70 
prachtige en vaak prikkelende reacties – waaronder 
ook veel complimenten – waarvan we hier enkele 
met jullie delen: “Zet de deuren naar buiten eens 
open. Laat zo mogelijk de Cirkel minder leunen op de 
teksten van Hans. Neem de ruimte/vrijheid om te kie-
zen voor een bredere benadering van het begrip ‘spiri-
tualiteit’ c.q. ‘boeddhisme’. Bv. belicht overeenkom-
sten en verschillen met aanverwante stromingen, 
interview een andere leraar etc. En laat het oordeel 
daarbij achterwege.”, “Weer een keer een hele resty-
ling (nieuw cover-ontwerp enz.)” En ook een heerlijk 
“Zo bruisend mogelijk” en “Meer humor. Meer 
columns. Wat vrolijker, luchtiger en lichter.” Met tot 
slot: “Ik zou erop inzetten dat de Cirkel een minder 

braaf en meer naar de wereld (en niet braaf alleen 
naar binnen op ZO, hoe mooi de visie ook is!) gericht 
blad wordt!”

Wat doen we met de resultaten
Zoals gezegd, de resultaten rond abonnementsvor-
men en tarieven zijn verwerkt in een beleidsvoorstel 
dat medio november is besproken met het bestuur 
van de stichting Zijnsoriëntatie en waarmee het 
bestuur tevens akkoord is gegaan! We gaan je hier-
over binnenkort nader informeren.
Dat we hiermee een waardevolle kennisbron over de 
voorkeuren van onze lezers en inspiratie in handen 
hebben is evident. De komende tijd zijn we hier 
‘achter de schermen’ nog volop mee bezig. 
Nogmaals, iedereen bedankt voor het meedoen aan 
dit lezersonderzoek en voor alle waardevolle feed-
back!

•
Henk Lodewijk (1959) is opgeleid als werktuig-
bouwkundig ingenieur en was werkzaam als 
groepsmanager. Hij heeft de Zijnstraining afge-
rond in 2009 en is lid van de Zijnskring. Reacties 
zijn welkom op: henk.p.lodewijk@gmail.com.
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Op 26 oktober jl. organiseerde de school voor Zijnso-
riëntatie een ontmoetingsdag voor de studenten die 
de Zijnstraining volgen. Een ontmoeting van studen-
ten en leraren, en ook een nadere kennismaking met 
vertegenwoordigers van verschillende holons, de 
samenwerkingsverbanden in en rond de school voor 
Zijnsoriëntatie. Zoals de lerarenopleiding, de Zijns-
kring, de stichting Zijnsoriëntatie en de redactie van 
De Cirkel. In en samen met de school vormen deze 
holons de Zijnsgeoriënteerde gemeenschap. Hans 
Knibbe sprak op deze dag over de padruimte van 
Zijnsoriëntatie en wat die inhoudt. Dit artikel is een 
uitwerking van zijn lezing.

Padruimte
“Dit is de eerste keer dat we deze samenkomst  
van de Zijnstrainingsgroepen zo organiseren. Het is 
bedoeld om jullie welkom te heten in het grotere 
verband van de Zijnsgeoriënteerde gemeenschap 
als geheel. Daarmee komt voor jullie hopelijk dich-
terbij dat je inderdaad deel uitmaakt van de Zijnsge-
oriënteerde gemeenschap van padlopers. Dat is de 
padruimte van Zijnsoriëntatie.

Normaal gesproken denk je bij een pad aan iets dat 
zich lineair ontwikkelt, het leidt ergens toe. Dat is dit 

in zekere zin ook: je ontwikkelt, ontdekt, opent, je 
gaat nieuwe dingen aan. Maar de manier waarop ik 
nadenk over een pad is niet lineair, ik zie het in ter-
men van ruimte. De padruimte, die bestaat uit de 
leraar, de leer en de kring van padlopers (in het 
boeddhisme worden dit de drie juwelen genoemd), 
biedt jou een context die je herinnert aan jouw ver-
lichte aard en waarin jij je ontwikkelingswerk kunt 
doen. Idealiter is de school voor Zijnsoriëntatie voor 
jou als het ‘huis van Zijn’ *: de inspiratieruimte die 
jouw verlichte Gewaarzijn * doet oplichten en je in 
contact brengt met jouw Spirit * en Spiritkwaliteiten. 

De padruimte is de plek waar je levenskunst beoe-
fent, waarin je leert om dat daadwerkelijk vorm te 
geven in je dagelijks leven. Dus: meer gezonde zelf-
liefde, meer helderheid en wijsheid bij allerlei 
beslissingen, bewust worden van projecties, loslaten 
van dwangmatigheden, in staat zijn om contactvol te 
reageren. Dat is wat je probeert te doen op dit pad 
van Zijnsoriëntatie, in deze inspiratieruimte. Je pro-
beert een verlicht wezen te worden!
We weten, we zien en we kunnen je in contact bren-
gen met wat al verlicht is in jou, dus verlichting is 
niet iets wat je bovenop jezelf gooit. Het is iets wat je 
herkent en gaat leven. Op die manier actualiseer je 

LEZING DOOR HANS KNIBBE

Welkom in de padruimte  
van Zijnsoriëntatie

* Zie begrippenlijst
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verlichting. Daar is dit pad voor: actualisatie van ver-
lichting.
Het is een enorme onderneming, die nooit af is. Er is 
dus werk aan de winkel, en dat doe je op het pad. Het 
pad stimuleert jouw Spiritoptiek, jouw hogere men-
selijke functies. Het pad steunt je daarin. Het pad, de 
padruimte, is de baarmoeder van verlichting. Hoe? 

De padruimte is een ruimte van communicatie 
Verlichting communiceert via Spirit, de energie van 
verlichting. Wanneer je in verbinding bent met het 
pad, je je daar naartoe wendt, kan de communicatie 
van verlichting je ook bereiken. 
Je kunt verlichting dus niet definiëren als een per-
soonlijke kwaliteit. Het is een manier van communi-
ceren, een manier van zijn met 
alles. Je kunt je als padloper afvra-
gen: hoe kan ik nu een wijzer, lief-
hebbender mens worden? Dan 
denken wij eerder in termen van 
relationele openheid dan van een 
persoonlijke manier van zijn. Je moet dus minder 
van een entiteit uitgaan en meer van communicatie. 
Verlichting kan pas plaatsvinden als je je eilandden-
ken loslaat. Je kunt niet op je eiland verlicht worden 
of je tot een liefhebbend, gevend en wijs persoon 
ontwikkelen. Dat kan alleen door het opgeven van 
jouw virtuele territorium. 

De padruimte is hetzelfde als de bereidheid tot ver-
binding, de bereidheid tot openheid, de bereidheid 
om virtuele territoria van identiteit, eigenheid, 
wereldbeeld enzovoort los te laten en je open te stel-
len voor de realiteit van relatie en communicatie. 
Het is dus een training van in-relatie-zijn. Iedereen 
die hier zit heeft die intentie tot verlichting in zich en 

heeft in meer of mindere mate die toewending naar 
de padruimte gemaakt. Ik ben blij dat jullie dat 
gedaan hebben, ik heb daar veel respect voor. Jullie 
dragen daarmee bij aan het welbevinden van je 
omgeving en van de maatschappij.

Weerstanden zien als ‘niet herkende  
boeddhakwaliteit’ 
Waarom ben je op het pad om dit te leren? Omdat je 
dit niet wil! Niemand wil zomaar in relatie zijn. Je wil 
wel iets van de relatie krijgen, maar er in zijn is een 
ander verhaal. In Zijnsoriëntatie snappen we op 
dieptepsychologisch niveau hoe we geneigd zijn 
onszelf te verdedigen, hoe weerstanden werken, 
projecties, overdrachten, splitsingen enzovoort. We 

snappen dus ook hoeveel weer-
stand je zult hebben tegen het besef 
van verbinding. En hoezeer dat 
samenhangt met jouw persoonlijke 
geschiedenis van kwetsing, trauma, 
tekort. In Zijns oriëntatie eren we 

jouw weerstand als de ‘niet herkende boeddhakwa-
liteit’, het mooiste en gevoeligste van jou, wat zich 
heeft gevormd tot weerstand. 

Nu wordt het interessant. Je wordt uitgenodigd tot 
relatie, inclusief de weerstand die je daarbij tegen-
komt. Eigenlijk is het allemaal boeddha: de mate 
waarin je open bent én de mate waarin je dat niet 
bent. Die niet-herkende boeddha in weerstand kun 
je al doende leren herkennen. We laten de verlichte 
communicatie van de padruimte schijnen op jouw 
weerstand tegen verbinding, zodat je jezelf daar 
leert kennen en kunt ontdekken wat je daar wilt. Zo 
is de padruimte geen herhaling van het ‘huis van de 
ouders’ *, maar daadwerkelijk een ‘huis van Zijn’, wat 

Welkom in de padruimte van Zijnsoriëntatie

Waarom ben je op het 
pad om dit te leren? 
Omdat je dit niet wil!
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jou uitnodigt om vrij te zijn. Geen lelijk eendje maar 
een zwaan te zijn. Geen volgeling, maar een zelf-
standige padloper. Niet aangepast, maar vrij. Dat is 
de uitnodiging.

Hou het pad in ere
Ik benadruk de gemeenschap en het pad van Zijns-
oriëntatie omdat het in onze dagelijkse geest meest-
al niet vooraan ligt en niet in beeld is. Hoe komt dat? 
Ik noem enkele oorzaken:
•  We hebben een evolutionaire waarnemingsge-

woonte die vormen isoleert uit de omgeving. We 
nemen schijnbaar losse vormen waar en kunnen 
relatie niet zintuiglijk waarnemen, alleen afleiden 
of postuleren op een abstract niveau. 

•  De subject-object scheiding isoleert ons van alle 
waarnemingen. Die basale splitsing tussen ik en 
ander ontkent of maskeert relatie.

•  Alle defensieve mechanismes waarmee we ons 
beschermen tegen herhaling van kwetsing. 

•  De projectie op de wereld dat het een voortzetting 
van het ‘huis van de ouders’ is.

Er zijn dus vele redenen om het besef van relatie te 
vergeten of af te weren. Je zult dus ook talloze rede-
nen kunnen vinden om (jouw bereidheid tot) het 
open contact met de leraar, de leer en de gemeen-
schap af te weren. Natuurlijk zijn wij beperkt, neuro-
tisch, schieten we regelmatig tekort, voldoen we niet 
aan je ideaalplaatjes. Maar als je daarop fixeert, ben 
je niet in de padruimte, maar in het ‘huis van de 
ouders’. Dan ben je jouw hogere, relationele optiek 
vergeten. Daarom is het aan jou als padloper om – 
ondanks al die menselijke tekorten – de leraar, leer 
en mede-padlopers te blijven zien als spirituele vor-
men met een spirituele intentie. Zoals de symbolen 

in het huis van Zijn spirituele communicatie zijn, zo 
is alles wat plaatsvindt in de padruimte ook een 
communicatie van Spirit. Dit zien, deze hogere 
optiek is je training als padloper. En dat is aan jou, 
dat is jouw werk, deze houding laat je niet afhangen 
van de kwaliteit van het aanbod of je mede-studen-
ten. Dat is het pad in ere houden. Het pad van ver-
lichting bestaat uit het doorzien van die afweren 
vanuit verlicht perspectief. En het aanleren van ver-
binding-beamende gewoontes. 

Motivatie voorbij zelfverbetering
Bijna iedereen begint een pad vanuit de behoefte 
om zichzelf te verbeteren, minder neurotisch te zijn, 
minder beperkt, een mooier en rijker mens te wor-
den. Hoe belangrijk en goed die motivatie ook is, op 
een bepaald moment reikt die motivatie niet ver 
genoeg, zij brengt ons niet bij verlichting, niet bij 
compassie, niet bij relationeel besef. 
Op een gegeven moment moet je motivatie voorbij 
jezelf gaan, moet het gaan over het welzijn van ande-
ren. Want je beseft dat jouw egotistische wens dat 
het vooral jou beter gaat, juist ongeluk veroorzaakt 
voor jezelf en anderen. Het doet de werkelijkheid 
van verbinding geen recht, je hart opent niet, je 
brengt geen geluk bij anderen teweeg. 
En dus is het pad van verlichting in hoge mate een 
pad van verhoging van je optiek voorbij je eigenbe-
lang. Van zelfverbetering naar de wens om bijdra-
gend te zijn. 

Welkom op dit pad!”

•
De lezing van Hans Knibbe is uitgewerkt tot dit 
artikel door Christine van der Stoel.
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Levenskunst in de praktijk

Dit is het. 
Precies hier.
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Zitten in Zijn bevat een schat aan kennis en infor-
matie die je kan helpen bij het uitbouwen van je 
persoonlijke meditatiepraktijk. Zo leert het je bij-
voorbeeld hoe je je energiekanalen kunt openen. 
Het maakt je vertrouwd met de subtiele details van 
je zithouding, het belang van verlichte motivatie, 
visualisatie, de kunst van stil verwijlen en het open-
vallen in het verlichte zicht.

Zitten in Zijn geeft je onmisbare aanwijzingen, zo-
wel voor wie begint met meditatie als voor wie meer 
verdieping zoekt van de eigen praktijk.

Informatie en bestellen: 
www.stichtingzijnsorientatie.nl

Binnenkort verschijnt het nieuwe boek van Hans 
Knibbe: Zitten in Zijn, de kunst van meditatie. In 
deze Cirkel lees je alvast een bewerking van een 
hoofdstuk uit dit boek in het artikel Stil verwijlen. 
Het boek wordt uitgegeven door Asoka, in samen-
werking met de stichting Zijnsoriëntatie. 

In Zitten in Zijn maak je kennis met de meditatie-
vormen die in de school voor Zijnsoriëntatie wor-
den beoefend. Zijnsgeoriënteerde meditatie is een 
manier waarop je je weer kunt herinneren wie je 
wezenlijk bent. Je diepste wezen is onbeschreven, 
vrij en rijk aan kwaliteiten – via deze vorm van me-
ditatie kun je daarmee in contact komen.

Hans Knibbe is geïnspireerd door Dzogchen en 
geeft deze eeuwenoude boeddhistische traditie een 
hedendaagse en toegankelijke vorm.

NIEUW BOEK VAN HANS KNIBBE VERSCHIJNT IN 2020

Zitten in Zijn
De kunst van meditatie
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De meditatiekaarten zijn toegesneden 
op de kunst van meditatief zitten en 
zijn een herinnering aan jouw altijd 
al verlichte aard. Op de voorzijde van 
de kaarten vind je een korte spreuk of 
tekst. Op de achterzijde staat een korte 
toelichting. 

“Als een kaartje je raakt, wordt de  
Spirit wakker. Open je daarvoor, luister 
en laat de lichte, liefdevolle presentie 
tot je doordringen. Laat je meenemen 
naar een ander bestaansniveau.

Zijnsgeoriënteerde meditatie kan je le-
ven mooier en lichter maken. Je wordt 
er nabijer en minder gekunsteld door. 
De meditatie dient niet alleen jou, 
maar heeft ook een positieve uitwer-
king op je omgeving. En dat is intens 
verheugend.”

Hans Knibbe

De meditatieset ‘Zitten in Zijn’ van Hans 
Knibbe bestaat uit 42 meditatiekaarten, 
een handleiding en een luxe bewaarbox. 
Je kunt hem bestellen in de webwinkel 
van de Stichting Zijnsorientatie voor 
€12,50.

	
	

Meditatiekaarten ‘Zitten in Zijn’



Arrangement van niets

De lege grond van Zijn vormt  

zich tot alle verschijnselen: 

een ‘arrangement van niets’.

Herken hoe iedere vorm open,  

stromend en nooit ‘iets’ is.

Dat opent jouw hart en 

toont je jouw vrijheid.

Dat is verlichting.
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Meditatiekaarten ‘Zitten in Zijn’



   

Zoek je een leraar Zijnsoriëntatie? 

www.bvzb.nl 
Hier vind je ook 

het actuele trainingsaanbod en alle groepsactiviteiten 
Zijnsoriëntatie: retraites, cursussen en meditaties 

in heel Nederland en Vlaanderen! 

Let the beauty 
we love 

be what we do
   Rumi

annekeseelen.nl

Schilderen
Fotografie
Mixed media

Anneke Seelen
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Avalokiteshvara  In het mahayana 
boeddhisme is Avalokiteshvara 
een symbolische boeddha die de 
compassie, het onbegrensde hart 
van alle boeddha’s belichaamt. 

Contactloosheid  Dit is de situatie die 
ontstaat wanneer er geen herken-
ning van de wens tot contact en 
uitreiking is door de omgeving. 
Wanneer dit in de vroege jeugd 
het geval is omdat de verzorgende 
omgeving (kortweg ‘moeder’ 
genoemd) vanwege eigen gebrek 
aan psychologische ontwikkeling 
niet in staat is om de uitreikingen 
van het kind te herkennen, dan is 
er in die gebieden sprake van een 
contactkloof. Dit worden dan ver-
volgens ‘lege’ plekken in de psy-
che van het kind, die onbewust 
worden en bedekt met de splitsing 
in teruggetrokken en strategisch 
zelf. Zie ook leegte, psychologisch.

Derde perspectief  Het uitgangspunt 
van het Zijnsgeoriënteerde werk: 
je rust in de volkomen ongecom-
pliceerde oergrond van je geest 
van waaruit alles verschijnt als 
een manifestatie van Zijn.

Eerste perspectief  Werkwijze waarbij 
je je oude verhaal, je conditione-
ring doorziet en loslaat vanuit het 
contact met je inherente vrijheid.  

Ego  Het ego heeft een intermedië-
rende taak tussen het id: de 

behoeften van ‘het dier’ in ons, en 
de geboden en verboden van het 
superego. 

Egofuncties  Cognitieve en emotio-
nele functies als impulsbeheer-
sing, beslissingen nemen, plan-
nen, redeneren, sociaal gedrag, 
discipline enz. Deze functies heb 
je nodig om los te komen uit je 
‘verhaal’ en het vrije zelf te  
belichamen.

Gestalte  Een beeld dat gevisualiseerd 
wordt om onze vrije aard te her-
kennen. Het representeert onze 
wijsheidsgeest. 

Gewaarzijn  De grond van ons 
bewustzijn. Het kenvermogen. 
Dat in ons wat waarneemt.

Guru yoga  Visualisatie van de 
Gestalte of leraar waarbij onze 
geest zich verenigt met de geest 
en het hart van de Gestalte. 

Hart  De warmte, liefde en gevoelig-
heid die vrijkomt als we de onder-
linge verbondenheid van al het 
bestaande realiseren. Het Hart is 
de gevoelsrijkdom van leegte rea-
lisatie. Dit Hart is sensitief, kan 
zich verheugen op herkenning en 
beaming van relatie, en wordt 
droevig bij de ontkenning daar-
van. Het Hart is intrinsiek aan je 
verlichte aard, die -hoewel vrij- 
niet neutraal is ten opzichte van 
wat waargenomen wordt.

Huis van de ouders  De aanname-
systemen, conditioneringen zoals 
die gevormd zijn in onze jeugd en 
zich onbewust blijven herhalen in 
het heden.   

Huis van Zijn  Het beeld dat gevisua-
liseerd wordt om de vrije, heilige 
aard van onze omgeving te her-
kennen.

Ik-kramp  De identificatie met een 
zelfbeeld en de daarbij behorende 
verkramping van het gevoelsli-
chaam.

Leegte, spirituele  De non-duale 
leegte die voorbij de psyche gaat 
en een grondkwaliteit is van alles. 

Leegte, psychologische  De lege plek 
in je gevoelswereld, waar je je niet 
ontmoet hebt gevoeld door je 
ouders en zich geen besef van zelf 
heeft kunnen ontwikkelen. Deze 
lege, contactloze plek in jezelf is 
niet te incorporeren in de kinder-
lijke psyche (wordt verdrongen) 
en wordt afgedekt met defensieve 
structuren. 

Niet-herkende boeddhakwaliteit  
Het inzicht dat psychologische 
bevriezing, het ontstaan van 
patronen/neuroses een noodza-
kelijke ontwikkelingsstap is, die 
niet onspiritueel is, maar juist 
voortkomt uit een spirituele drang 
om ons Zijn te beschermen. Als 
we de bevriezing met respect 

Begrippenlijst
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tegemoet treden kunnen we in 
contact komen met de daarin  
vervatte Zijnskwaliteit.

Non-duaal  De werkelijkheid, die 
zich als tweevoudig aan ons 
schijnt voor te doen, is in essentie 
één (non-duaal).

Nulde perspectief  Het nulde per-
spectief is het gewone, conventio-
nele psycheperspectief. Hierin is 
geen notie van Spirit of Gewaar-
Zijn aanwezig.

Parentificatie  Patroon dat een kind 
langdurig de rol van ouder op zich 
neemt met de bijbehorende taken 
en verantwoordelijkheden. Het 
gaan dragen voor de moeder wat 
deze zelf niet draagt. Zie voor ver-
dere omschrijving het artikel ‘Nar-
cisme’, Iene van Oijen, Cirkel 58. 

Pre-ego  Die wijzen van functioneren 
waarin je geen adequate begren-
zing van jezelf ten opzichte van de 
omgeving hebt kunnen ontwikke-
len. Je grenzen zijn daar niet goed 
gevormd, je bent nog niet psycho-
logisch tot vorm gekomen. 

Pre-transverwarring  De verwarring 
tussen een pre-egostaat en een 
trans-egostaat. Omdat beide sta-
ten vrij zijn van de beperkingen 
van het ego-functioneren, lijken 
ze op elkaar en kunnen ze door 
elkaar gehaald worden. Het 
impulsieve, dierlijke en lust-
georiënteerde aspect van ons 
gevoelsleven wordt dan opge-
waardeerd tot onze spirituele 
aard, of andersom: spirituele  
staten worden beschouwd als 

regressieve symbiotische staten. 
Psyche  De door ons gecreëerde wer-

kelijkheidsbeleving op grond van 
onze ervaringen in het verleden 
en onze biologische overlevings-
oriëntatie. Zijnsoriëntatie maakt 
onderscheid tussen de ‘gewone 
psyche’: je leeft nog in het ‘huis 
van de ouders’, en de ontwikkelde 
psyche: je hebt oog voor de 
betrekkelijkheid van je eigen ver-
halen, m.a.w. je kan uit het huis 
van de ouders stappen.

Shamatha  De meditatietechniek 
waarbij je een waarnemingsanker 
creëert door je aandacht op een 
object te richten, bijvoorbeeld op 
je ademhaling. Zo maak je een 
breuk met de mallemolen van je 
geest, die tot rust komt en gaat 
rusten in zijn eigen grond.

Spirit  Communicatief medium tus-
sen de vormloze Zijnsgrond en de 
vorm (of psyche). 

Strategisch zelf  Het deel dat zich 
inspant om de vroeger ontbreken-
de liefde alsnog te verwerven.

Superego  De geïntrojecteerde gebo-
den en verboden van de ouders/
omgeving om ons id: onze verlan-
gens en impulsen, te reguleren.

Teruggetrokken zelf  De (onvervul-
de) verlangens naar ontmoeting, 
herkenning en verwelkoming  
die zich uit het contact met de 
wereld terugtrekken en onbewust 
worden. 

Tragisch existentiële positie  Het 
volledig erkennen van het failliet 
van je poging om aan de hel van je 

verleden te ontsnappen. Zie arti-
kel ‘Overdracht en transmissie in 
de spirituele relatie met de leraar’ 
van Hans Knibbe, Cirkel 48.

Transego  De dimensie in jou die 
altijd vrij, zuiver en compleet is. 
Zij ligt voorbij de psyche (trans-
ego) omdat ze ruimer is en jouw 
psyche kan doorzien (wijsheids-
geest) en omvatten (compassie). 

Tweede perspectief  Werkwijze 
waarin je je open, vrije en stralen-
de staat belichaamt en viert. 

Vrije seksuele man/vrouw  In de 
visualisatie van de ontmoeting 
met de vrije seksuele (in de bete-
kenis van levenslust en eigen-
heid) man of vrouw, laten we een 
vrij beeld opkomen van een per-
soon van onze eigen sekse, zodat 
we voelen hoe het is om vrij te zijn 
als vrouw of man.

Wachter  We werken in visualisaties 
vaak met ‘de Wachter’. Een onver-
biddelijke figuur die voor de 
ingang van het huis van Zijn staat 
en je vraagt om dat te offeren waar 
je aan gehecht bent. Als je dat los-
laat, kun je het huis van Zijn bin-
nengaan en kun je vrij zijn. 

Yana  Niveau van zicht, beoefening 
en handelwijze. In de Nyingma 
traditie worden negen yana’s 
onderscheiden, waarvan  
Dzogchen de hoogste is. 

Zijn  Het Absolute, het Ene, dat zich 
in alles en als alles manifesteert.

Zijnskwaliteit  Spiritmanifestaties als 
kracht, liefde, evenwichtigheid, 
compassie enz.

Begrippenlijst
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De redactie van de Cirkel ontvangt graag je artikel, 
verslag of brief. Dus wees welkom om je bijdrage 
aan ons te sturen! 

Wij streven naar publicatie van artikelen die: 
•  Of de Zijnsgeoriënteerde visie als uitgangspunt 

hebben of vanuit aanverwante bewustzijnsstro-
mingen een bijdrage leveren aan uitwisseling van 
visie en werkwijzen. 

•  Persoonlijke en/of beroepsmatige ervaringen zo-
danig uitdiepen en met theoretisch inzicht ver-
binden, dat zij bijdragen tot verdere ontwikkeling 
van het Zijnsgeoriënteerde pad van levenskunst. 

Hoe je artikel aan te leveren

•  De Cirkel verschijnt twee keer per jaar. De slui-
tingsdatum voor het aanleveren van concept-
artikelen is 1 maart voor het zomernummer en  
1 september voor het winternummer. De defini-
tieve artikelen moeten klaar zijn voor 15 april en 
15 oktober. 

•  Beknoptheid wordt op prijs gesteld. De maximale 
lengte van een theoretisch artikel is 4500 woorden, 
maar als het korter, kernachtiger kan, graag! Voor 
verslagen, ingezonden brieven en dergelijke geldt 
als standaardlengte maximaal 2000 woorden.

•  De redactie vindt het belangrijk dat de Cirkel toe-
gankelijk is voor een breed publiek. We willen je 
daarom vragen je artikel zo te schrijven dat het 
ook te begrijpen is voor de lezer die nog onbe-
kend is met Zijnsoriëntatie. Probeer daarom jar-
gon te vermijden of verklaar het kort in de tekst. 
Dit voor zover het weglaten van jargon niet ten 
koste gaat van de kwaliteit van het artikel. 

•  Mail een digitale versie van je tekst in Word naar 
stichting@zijnsorientatie.nl.

•  Als de redactie je artikel wil plaatsen krijg je een 
contactpersoon met wie je kunt overleggen en die 
de suggesties van de redactie aan je voorlegt.

Jouw artikel in de Cirkel? 


