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INTRODUCTIE SIO - MEDITATIETRAINING 

 

☼ 

 

Stil zitten, stil zijn en dan…? 

Dit werkboek is ontstaan uit mijn persoonlijke behoefte om te leren begrijpen wat nu eigenlijk 

mediteren is. In allerlei workshops waar ik jaren geleden aan deelnam werd altijd op bepaalde 

tijdstippen gemediteerd en er werd van iedereen verwacht daaraan deel te nemen.  

Er werd verder nooit iets uitgelegd. Ik deed dan precies wat ik de andere cursisten ook zag 

doen: in een meditatiehouding gaan zitten, ogen dicht, stil zitten en stil zijn. Maar dan?  

Na enkele seconden keek ik stiekem om me heen en zag ik iedereen nog in dezelfde houding 

stil zitten én stil zijn. Hoe doen ze dat, vroeg ik mijzelf af. Ik was na enkele seconden al afge-

leid door mijn gedachten, gevoelens en lichaamskriebels en altijd was ik ervan overtuigd dat 

ik in een verkeerde groep beland was.  

Pas bij de opleiding Intuïtieve ontwikkeling van Linda Keen kreeg ik de instrumenten die ik 

nodig had om tot mediteren te komen. Deze instrumenten waren voor mij: geleide meditatie; 

werken met energie, visualisatietechnieken; innerlijke dialoog; het mogen bespreken van de 

ontstane reacties die tijdens de meditaties ontstonden en ook mogen vragen hoe ik ermee om 

kon gaan. Met andere woorden: door aansturing van de docent leerde ik dat er meerdere we-

gen zijn die naarbinnen leiden en vanaf toen werd mediteren makkelijker en heb ik deze weg 

nooit meer losgelaten. Dit werkboek is daar een samenvatting van en ik hoop dat ze voor ve-

len ook een bruikbaar hulpmiddel zullen zijn. 

 

Wat kan meditatie voor jou betekenen?  

Wat is meditatie en wat kan ik ermee in mijn dagelijks leven? Deze vraag en alle andere vra-

gen die nog naar boven komen tijdens de meditatietraining worden onderzocht en zijn uit-

gangspunten om mee te werken. Maar wat vooral belangrijk is: Wat kan meditatie voor jou 

betekenen? Meditatie betekent voor de een misschien rust, stilte, ontspanning, beschouwing 

en voor de ander bewustwording, een gevoel van eenheid en verbondenheid met alles in en 

om ons heen. We zullen merken dat al deze reacties ieder op hun eigen manier waar zijn, 

maar één ding blijft overeind staan: jouw eigen ervaring is uniek! 

Door de eeuwen heen hebben alle meditatietradities hun leerlingen geleerd hoe ze hun geest 

naar binnen moeten richten. Meditatie was in het verleden altijd verbonden met spiritualiteit 

en religie, maar daarnaast was het ook een praktische vorm van psychologie en vaak omvatten 
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ze ook filosofische systemen en lichaamsverzorging. In essentie is dit nog steeds zo, maar 

tegenwoordig worden meditatietechnieken, met name in het Westen, ook toegepast in het be-

drijfsleven, de sport en in de gezondheidssector. Men heeft ontdekt dat meditatie, yoga en 

mindfulness kunnen leiden tot hogere prestaties en tot kostenbesparing op ziekten als gevolg 

van stress. Maar wat ook de verschillen mogen zijn tussen vroeger en nu, er wordt nog steeds 

gewerkt met dezelfde basistechnieken als toen, ze zijn universeel, krachtig en effectief en lei-

den tot innerlijke verdieping en persoonlijke transformatie. 

De SIO-meditatietraining helpt jou te komen tot een dieper contact met jezelf met behulp van 

geleide meditatie en het bestuderen van thema’s die tot zelfonderzoek leiden. Er worden oefe-

ningen beschreven die zelfstandig uit te voeren zijn of in groepjes uitgewerkt kunnen worden. 

Waar nodig wordt er theoretische ondersteuning en achtergrondinformatie gegeven. 

 

Opleiding meditatietrainer 

Voor diegenen die meditatietrainer willen worden bestaat de mogelijkheid om het speciale 

lesprogramma te volgen dat door SIO-docenten gegeven wordt. Het programma richt zich op 

meditatie, het zelfstandig lesgeven, het organiseren van een eigen stagegroep en de coaching 

van de docent.  

 

Ik wens eenieder die dit werkboek gaat gebruiken veel inspiratie toe! 

 

Met zonnige groeten,  

 

Maria Majoor 

 

☼ 
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1 KIJKEN IN DE SPIEGEL 
 

 

Basisstappen 

De eerste lessen werken we aan de basisstappen van meditatie. We beginnen met enkele vra-

gen vooraf zoals: Hoe begin ik met meditatie? Wat zijn mijn verwachtingen?  Wat is mijn 

motivatie om te gaan mediteren? Tijdens onze eerste meditatieoefeningen mediteren we ook 

op deze vragen om ze meer invoelend te ervaren. 

 

Het scheppen van je eigen avontuur  

Onze reis begint dus hier - bij jezelf. Je hoeft geen koffers te pakken, geen paspoort te zoeken 

en geen autoroutes te plannen. Zoek een fijn plekje, ga zitten, ontspan, sluit je ogen en laat je 

ademhaling jouw motor zijn voor je reis. In een notendop is dat je routeplanner voor medita-

tie. Voor iedereen die toch nog behoefte heeft aan leiding en een routekaart kan extra afstem-

men op de lessen hierover uit dit boek.  

 

De eerste stap: jouw keuze om te willen mediteren 

Die eerste stap, meditatie zelf gaan ervaren, en zo je innerlijke rijkdom gaan ontdekken en 

onderzoeken, is de grote uitdaging! Het is ook gehoor geven aan een nog onbestemd verlan-

gen in jezelf. Maar vanuit deze keuze heb je de belangrijkste stap gezet op de weg naar het 
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ontdekken van je ware spirituele aard, een weg van o.a. het leren van ontspanning, het loslaten 

van overtollige gedachten en tot rust te komen. 

 

De tweede stap: jouw eigen meditatieplek 

Mediteren kan je overal doen, omdat mediteren verbonden is met een innerlijke levenshou-

ding, die ongeacht tijd, plaats en ruimte overal plaats kan vinden, zeker als je meer ervaring 

hiermee hebt. Maar toch geeft het een voldoening en rust om een eigen speciale plek te 

scheppen wanneer je gaat mediteren, zeker in het begin. We gaan allereerst bewust kennisma-

ken met je eigen meditatieplek. In iedere les zijn oefeningen, opdrachten te vinden die jou 

helpen op deze weg. De eerste is de oefening van aandacht voor de ruimte waarin je medi-

teert. Alle oefeningen in dit boek hebben een gele balk gekregen zodat je ze snel kunt vinden.  

 

Wat is meditatie? 

Meditatie wordt gezien als een hulpmiddel, maar ook een levenswijze voor het stimuleren, 

kalmeren en verhelderen van de geest, kort samengevat: training van de geest. 

 

Andere definities over meditatie  

• Meditatie is als het kauwen van voedsel, maar nu geestelijk voedsel. 

• Meditatie is een manier om doelen te realiseren, de zogenaamde ‘creatieve meditatie’. 

• Meditatie is het leren om in harmonie te zijn met je lichaam, ziel en geest. 

• Meditatie is de kunst van het je kunnen vereenzelvigen met God. 

• Meditatie is overpeinzing, bespiegeling, contemplatie. 

• Meditatie is een vorm van inwendig gebed. 

• Meditatie laat je de onbegrensde aard van de geest ervaren.  

• Meditatie leert je door innerlijke beschouwing en waarneming te komen tot persoon-

lijke verdieping, en trainen we onze geest om te leren gaan met andere niveaus van 

bewustzijn.  

• Mediteren leert je sneller te ontspannen en helpt je uit te stijgen boven de dagelijkse 

zaken en zorgen die ons helemaal in beslag kunnen nemen.   

• Meditatie is een houding ontwikkelen van aandacht of ‘kalme waakzaamheid’, zoals 

de boeddhisten het noemen, het herinnert je eraan wie je in essentie bent, want het 

brengt alle afzonderlijke delen in jezelf samen tot een enkele ervaring, een ervaring 

van harmonie en eenheid met jezelf en de bron van alle bestaan.  
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Meditatie is dit alles en nog veel meer, maar laat je niet in verwarring brengen door al deze 

definities, blijf altijd bij je eigen ervaring, dat is wat we in onze lessen oefenen. 

 

Opdracht 

1. Wat is je reactie op deze definities? Met welke voel jij de meeste verwantschap? 

2. Wat betekent voor jou op dit moment meditatie? Wat stel je je daarbij voor? 

3. Wat is nu je eigen definitie van meditatie? 

 

☼ 
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Meditatieoefening: kennismaking met de ruimte waar je wilt mediteren 

 

Loop nu eens rustig rond in de ruimte waar je bent en ‘luister’ naar de ruimte. 

1. Hoe ervaar je de ruimte? Geeft de ruimte jou een veilig, ontspannen gevoel?  

2. Wat heb je nodig om je eventueel beter te voelen in de ruimte? Een positieve gedach-

te, een begroeting, de ruimte schoonmaken, iets anders. Pas toe wat je nodig vindt. 

3. Zoek dan nu de juiste plek in de ruimte om te mediteren. Maak een keuze en besluit 

vanuit welke houding je wilt mediteren. Dat kan zijn op een stoel, een meditatiebank-

je, een kussen of de lotushouding. 

4. Als je de juiste houding hebt gevonden geniet dan van dit moment dat je hier zit, dat je 

deze keuze gemaakt hebt en de eerste stap op de weg naar binnen hebt gerealiseerd.  

5. Word je opnieuw bewust van de ruimte waarin je bent, hoe ziet deze ruimte eruit? Wat 

zijn de afmetingen, hoe is de aankleding, de sfeer?  

6. Wil je iets veranderen of aanvullen, bijvoorbeeld verse bloemen neerzetten of een 

kaars aansteken?  

7. Begroet opnieuw de ruimte waarin je nu bent, hoe ervaar je deze ruimte nu?  

8. Zuiver deze ruimte door alle energie die niet goed voelt voor jou een donkerblauwe 

kleur te geven. Visualiseer dan dat deze donkerblauwe kleur de ruimte verlaat via de 

hoeken van de kamer in de aarde.  

9. Bedank moeder aarde dat zij alle ongewenste energie kan transformeren. Visualiseer 

dat je deze ruimte in een groot omhullend zonlicht plaatst tot ver erbuiten zelfs.  

 

Als je zover bent geniet dan van dit moment dat je hier zit, dat je deze keuze gemaakt hebt en 

de eerste stap op de weg naar binnen hebt gerealiseerd. Dat is op zich al een felicitatie waard! 

Geef jezelf daarom een groot ‘Hallo’, je eerste meditatie is geslaagd.  

Wees dan enkele minuten stil! 

 

☼ 
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Persoonlijke verwachtingen en motivatie 

Wat nu? Moet je iets doen of laten? Je merkt al gauw dat na de eerste stappen die je gezet 

hebt er nieuwe vragen naar boven komen. Als je geleidelijk aan vertrouwd bent met je medi-

tatieruimte neem dan de tijd om de vragen te onderzoeken die vaak aan het begin van deze 

reis naar boven komen, bijvoorbeeld: waarom wil je mediteren? Wat betekent mediteren op 

dit moment voor je? Welke verwachtingen heb je? Laat je geest de vrije loop en neem je reac-

ties op deze vragen gewaar. Ervaar dat het goed is om vragen te hebben en deze te onder-

zoeken in jezelf, ook dat is mediteren.  

 

Noteer je vragen en je eigen verwachtingen als houvast als je dat wilt. 

Onderzoek in jezelf of je verwachtingen haalbaar zijn of te hoog gespannen of dat het juist de 

bedoeling is om je verwachtingen en doelen allemaal los te laten als dat ook goed voelt. Wan-

neer we ons te gespannen richten op doelen of een idee waar de meditatie ons zal brengen, 

staan die ons te veel als vastomlijnde overtuigingen in de weg en gaan we de ervaring missen.  

Oefen jezelf in een houding van onbevooroordeeld zijn en laat mogelijke verwachtingen een 

ordenend hulpmiddel zijn, die je zo weer kunt loslaten of aanpassen. Vaak zijn onze verwach-

tingen te groot of te hoog, we moeten dan leren om van groot naar klein te concretiseren. 

Daarnaast is eenvoud in woordkeus en doel belangrijk, omdat het veel mentale stress over 

verwachtingen weghaalt en haalbare doelen dichterbij brengt. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil vijf minu-

ten ontspannen zijn,’ of: ‘Ik stel mijzelf open voor mediteren.’ 

 

De volgende oefening helpt je om je persoonlijke verwachtingen en motivatie helder te krij-

gen. De vragen kan je op twee manieren beantwoorden namelijk: de vragen eerst lezen en 

jouw antwoord erop geven en/of de vragen onderzoeken en beschouwen tijdens je meditatie 

en erna je reacties noteren. Vergelijk dan voor jezelf de verschillen en aanvullingen. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: onderzoeken van persoonlijke verwachtingen 

 

1. Is je eigen motivatie om te mediteren verbonden met wat je echt wilt of nog te veel in-

gegeven door anderen, door verplichtingen of iets anders?  

 

2. Hoe ervaar je nu je diepste motivatie om te mediteren? 

 

3. Welke vragen heb je nog meer? 

 

4. Kies dan nu voor een zeer eenvoudige, haalbare verwachting waarom je nu wilt medi-

teren en benoem dit voor jezelf.  

 

5. Laat dan in alle rust alle gedachten los, herhaal je keuze innerlijk als affirmatie en er-

vaar hoe je eigen keuze en motivatie ontspanning geeft. 

 

6. Laat deze ontspanning voelbaar worden in je lichaam door de ritmische rust van je 

ademhaling. 

 

7. Hoe ervaar je meditatie nu als je je echt ontspannen voelt?  

 

8.  Zijn jouw verwachtingen dan nog hetzelfde of belangrijk? 

 

9. Kies ervoor om enkele minuten in stilte aanwezig te zijn 

 

☼ 
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De training van geduld en eenvoud 

In het begin van je meditatiereis word je vaak overspoeld door de vele mogelijkheden, ideeën 

en adviezen. Het beste is je oefeningen eenvoudig te houden, doelen te hebben die bereikbaar 

zijn en er met positieve energie aan gaan werken. Maak je niet druk over moeilijkheden, maar 

verheug je over elke stap die je zet en de kleine overwinningen die je behaalt. Leer om al je 

ervaringen, ook al zijn ze negatief, positief te benaderen.  

Door mediteren open te benaderen, de druk van het moeten er af te halen, wordt het makkelij-

ker jezelf te ontspannen en zaken los te laten als zorgen en problemen. Meestal gaan we er-

gens zitten om te mediteren, maar veel van wat we leren over meditatie kan meegenomen 

worden in ons dagelijks leven. Belangrijk is dat je oefent en je eigen gevoel volgt, zonder 

jezelf overmatig druk te maken over regels, schema’s, concepten. Wees geduldig, open je hart 

naar jezelf en naar alles wat het leven je brengt. 

 

Het zoeken naar de juiste plaats  

De beste plek om meditatie te beoefenen is een vredige, fijne plek waar weinig afleiding is, 

waar de geest kalm kan zijn en het lichaam comfortabel, een plek waar we ons op ons gemak 

voelen. Dit kan een mooie natuurlijke plek zijn en een fijne plek in ons huis. Kies binnenshuis 

de rustigste kamer of plek en kies een tijdstip waarop je de minste verstoringen verwacht zo-

als telefoon, kinderen, buren, vrienden, werk. Waar je eigen plek ook is, voel je er goed over 

en geniet ervan de juiste plek gevonden of gecreëerd te hebben.  

Meestal wordt het als prettig ervaren om alleen te mediteren, en voor beginners is dit zeker 

aan te raden, maar geleidelijk aan raken we gewend te mediteren onder allerlei situaties die 

zich voor kunnen doen, omdat ons vermogen tot concentratie en in het hier en nu zijn sterker 

en dieper verbindend met onszelf wordt. Op deze manier leer je iedere situatie onder ogen 

zien en deze te transformeren in een bron van kracht zonder dat je je vredige geest verliest. 

Waar je dan ook bent en leeft, je creëert zo een plaats van verlichting en zuiverheid.  

 

Tijdstip en tijdsduur 

Elke tijd is goed om te mediteren, maar zeker in het begin zijn rust en vrede belangrijke 

voorwaarden en is het goed om het tijdstip van meditatie in zo’n periode te plaatsen. Een fijn 

tijdstip om te oefenen is vroeg in de ochtend, wanneer de dag nog jong is en de eigen geest 

vaak rustiger en fris. Ook hier geldt weer de eigen persoonlijke voorkeur.  

Op welke manier je ook mediteert geef je eraan over, maak je niet druk over de toekomst, 

over allerlei plannen, over het verleden of over allerlei gedachten en beelden die ontstaan tij-
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dens je meditatie, probeer ze niet te pakken. Laat ze komen en gaan. Probeer iedere dag te 

oefenen, ook al oefen je een korte tijd, het handhaven van een eigen tijdstip en de regelmaat 

van iedere dag oefenen bevordert de kracht en intensiteit van het mediteren. Je lichaam, ziel 

en geest helpen zo steeds meer mee om de beoogde rust en harmonie te scheppen.  

De tijdsduur van je meditatie is afhankelijk van je eigen behoefte en ervaring. In het begin is 

langer dan enkele minuten al voldoende. Ook hier geldt vooral wat goed voelt voor jezelf, 

maar forceer je krachten niet. Wanneer meditatie een deel van je leven gaat worden ontdek je 

hoe het is om onder allerlei gemoedsgesteldheden te mediteren, ook wanneer je blij bent of 

gespannen of verdrietig, want meditatie leert je dichter bij jezelf te blijven. Door iedere dag te 

oefenen train je jezelf om ook onder moeilijke omstandigheden te mediteren en de genezende 

kracht van je geest te ervaren. 

 

Meditatiehouding 

Het essentiële doel van al de verschillende meditatiehoudingen is de spieren te ontspannen en 

de energiekanalen in het lichaam te openen zodat energie en adem op een natuurlijke wijze er 

doorheen kan stromen. We streven naar een houding waarbij ons lichaam recht en ontspannen 

is, maar niet stijf, op deze wijze wordt er een natuurlijke energiestroom geproduceerd en deze 

houding zal de geest toestaan kalm en flexibel te zijn. Maar mocht dit niet mogelijk zijn, kies 

dan een houding waarbij jij je goed voelt.  

 

Lotushouding 

Een van de bekendste houdingen is de lotushouding. Hierbij zit men met gekruiste benen op 

de grond, met de rechtervoet op de linkerdij en de linkervoet op de rechterdij. Voor de meeste 

westerlingen is deze houding te moeilijk en wordt de halve lotus als makkelijker ervaren. Bij 

de halve lotushouding rust de enkel op de plooi van het andere been. Men legt de handen in de 

schoot, de rechter over de linker en de toppen van de duimen raken elkaar aan, de palmen van 

de handen zijn open, naar boven gericht. Probeer de ellebogen lichtjes van het lichaam af te 

houden, alles zo natuurlijk mogelijk, word je bewust wanneer je ellebogen verkrampt raken of 

naar binnen gedrukt. Laat je kin wat naar beneden gaan, zodat de nek lichtjes kan buigen, de 

ogen kun je zo naar voren richten via het topje van je neus. Laat dan het puntje van je tong het 

bovenste deel van je gehemelte aanraken, dat stimuleert de energiestroom en het rustig adem-

halen. Het allerbelangrijkste blijft echter het recht houden van de ruggengraat.  
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Mediteren op een stoel of kussen 

Als je op een stoel wilt zitten om te mediteren probeer dan je ruggengraat recht te houden, laat 

de rug niet steunen tegen de leuning om te voorkomen dat je in de stoel gaat hangen en in 

slaap valt. Het rechthouden van de rug geeft je ook genoeg moeite om de hersens en het ego te 

prikkelen tot alertheid. Maar voor welke houding je ook kiest belangrijk blijft dat jij je er pret-

tig bij voelt, zodat je geest zich kan ontspannen en concentreren. Het is nooit de bedoeling om 

je lichaam te kastijden. De beste houding om te mediteren is zittend, maar in wezen is onze 

geest in staat om waar dan ook en wat onze omstandigheden ook moge zijn te mediteren en 

zijn genezende invloed ervan te kunnen ervaren, zolang we bewust zijn. 

 

☼ 

 

 

 

‘Meditatie in zijn zuiverste vorm is met de ogen dicht stilzitten en proberen in lichaam en 

geest onbeweeglijk te zijn’.  

Ton van Gelder, uit: Energetische meditatie 
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2 ONTSPANNINGSTECHNIEKEN 

 

 

Het ontspannen van je spieren 

Ontspanningstechnieken vormen de basis van concentratie en meditatie. Het is moeilijk de 

kracht van de geest te bundelen en op één ding te richten wanneer ons lichaam vol spanning 

zit en onze geest vertroebeld wordt door vermoeidheid en onrust. De eerste meditatiestappen 

zijn daarom het moeilijkst omdat de uitdaging van het bewust leren ontspannen en toch alert 

blijven oefening vraagt. Ontspanning betekent niet dat we gaan slapen, lui worden, neen, de 

meest effectieve meditatie is altijd alert, wakker, helder. Ontspanningstechnieken helpen om 

onze opgehoopte spanning los te laten en ontvankelijk te worden voor zintuiglijk gewaarwor-

den, voelen, denken, handelen. Je ziet al dat je besluit om te leren mediteren eigenlijk een 

keuze is van goed voor jezelf willen zorgen, omdat meditatie ook een groeiproces stimuleert   

naar fysieke, mentale en emotionele harmonie.  

 

Welke ontspanningsoefeningen goed voor jou zijn kan even een zoektocht zijn, maar kies 

hierin je eigen weg. In dit boek staan verschillende oefeningen waaruit je kan kiezen en na 

enige tijd ontwikkel je je eigen manier van kunnen ontspannen. 
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Ontspanningsverschijnselen 

Wanneer we ons dieper gaan ontspannen is het ook mogelijk dat er ‘ontspanningsverschijnse-

len’ ontstaan. Onze spieren houden veel onverwerkte zaken vast: emoties, geestelijke span-

ningen, het verleden, allerlei overtuigingen en verwachtingen. En alles wat we door te veel 

stress of welke reden dan ook hebben onderdrukt kan zich bij een diepere ontspanning gaan 

manifesteren als hoofdpijn, transpiratie, trillen, herinneringen, emoties. Het lichaam is een 

diepere ontspanning niet meer gewend en gaat dan protesteren, het geeft aan dat er nog wat 

‘onderlagen’ zijn waar je eerst doorheen moet voordat je een natuurlijk ontspanningsgevoel 

hebt bereikt. Dit vraagt oefening en waar nodig het aangaan van een verwerkingsproces. 

 

☼ 

 

 

 

We kunnen zowel spreken van oorzaak en gevolg aan de kant 

die ons van streek maakt als aan de kant die ons bevrijd. 

Dalai Lama 
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Meditatieoefening: Hoe ontspan ik mijzelf? 

 

We gaan nu eerst een ontspannen sfeer scheppen waarin we tot onszelf kunnen komen. 

• We richten ons allereerst tijdens op de spieren. De oefening bestaat uit het benoemen 

van onze lichaamsdelen, het aanspannen en ontspannen van de spieren en deze in het 

licht zetten. Als meditatiedocent begeleid je dit proces. 

• Probeer je ontspanning te ervaren en wees stil tot zolang dat goed voelt.  

• Eindig bijvoorbeeld met je verbonden te weten met je lichaam, de kosmos en de aarde.  

 

Blijf ontspannen, ook als je uit de meditatie komt. Leer jezelf aan om de geestelijke ruimte die 

je voor jezelf gecreëerd hebt mee te nemen in je dagelijkse routine, zo neem je ook de ont-

spanning mee in je dagelijkse activiteiten.  

 

Opdracht 

Werk je reacties uit van deze oefening. Enkele hulpvragen: 

1. Wat betekent ontspanning nu voor jou?  

 

2. Wat was je ervaring tijdens de meditatie? 

 

3. Herkende je spanningsreacties in je lichaam?  

 

4. Zo ja, noteer ze voor jezelf 

 

5. Hoe vind je dat je daarmee omgaat? 

 

Als je veel spierspanningsreacties herkent onderzoek dan eens waar ze vandaan komen of 

onder welke omstandigheden ze ontstaan. 

 

Groepsopdracht 

Alle oefeningen zijn geschikt om eventueel te bespreken in je meditatiegroepje. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: autogene training en ontspanning 

 

Autogene training is een therapie waarbij men leert zich te ontspannen door concentratie en 

meditatie. Deze methode werkt vooral heel goed voor het in harmonie brengen van lichaam en 

geest. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een bepaalde opeenvolging van zinnen of formu-

les die de controlesystemen van het lichaam direct beïnvloeden. Je kunt deze oefening zowel 

liggend als zittend doen dat hangt af van het doel – ontspanning of afstemming tot meditatie. 

Allereerst stemmen we ons af door onze ademhaling te volgen via de neus en verder te obser-

veren in het lichaam en als je afdwaalt, breng dan je aandacht rustig terug naar je in- en uit-

ademing door je neus. Laat ontspanning toe in je hele lichaam, laat alleen je lichaam reageren 

op de woorden en beelden die zich in jou vormen.  

 

We brengen ons lichaam tot rust 

Herhaal de onderstaande zinnen in gedachten voor jezelf of luister eerst naar de docent die 

deze meditatie begeleid: 

Ik voel me rustig…, ik begin me heel ontspannen te voelen…, mijn voeten, mijn enkels, mijn 

knieën en mijn heupen voelen zwaar, ontspannen en aangenaam…, het hele middengedeelte 

van mijn lichaam voelt ontspannen en rustig…, mijn handen voelen zwaar, warm en ontspan-

nen…, mijn armen en mijn schouders voelen zwaar, ontspannen en prettig…, mijn nek, mijn 

kaak en mijn voorhoofd voelen diep ontspannen. Ze voelen aangenaam en zacht…mijn hele 

lichaam voelt rustig, aangenaam en diep ontspannen. 

 

We brengen onze emoties tot rust 

Blijf ontspannen liggen of zitten, adem even bewust door. De volgende affirmaties, brengen je 

emoties tot rust. Visualiseer en voel hoe je lichaam doorstroomt met warmte.  

Herhaal weer de onderstaande affirmaties voor jezelf: 

Mijn armen en handen zijn zwaar en warm…, ik voel me rustig, heel rustig…. mijn armen en 

handen zijn ontspannen, ontspannen en warm…, mijn handen zijn warm…, warmte stroomt 

mijn handen in, ze zijn warm, heel warm, mijn handen zijn warm, ontspannen en warm…, 

iedere inademing vervult me met warmte en weldadigheid…, bij iedere uitademing laat ik 

mijn hart en geest opengaan, zodat mijn gevoelens vrijelijk in en uit kunnen stromen. 
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We brengen onze geest tot rust 

Stel je voor en voel hoe bij iedere zin het gevoel van innerlijke rust en innerlijke aandacht 

steeds sterker wordt. Herhaal weer de onderstaande affirmaties voor jezelf: 

Ik voel me nu rustig…, mijn geest is heel rustig, kalm en helder…, ik trek mijn gedachten 

terug uit alles wat me omgeeft en voel me kalm, bedaard en ontspannen…, diep binnen in me 

kan ik mezelf zien en ervaren als ontspannen, op mijn gemak, open, stromend en stil…, ik ben 

alert op een rustige, naar binnen gekeerde manier…, mijn geest is kalm, helder en rustig…, ik 

voel een innerlijke kwaliteit van stilte en rust. 

 

Geest en lichaam vullen met energie 

Als je deze oefening beëindigt herhaal dan bij jezelf de volgende affirmaties:  

Nu ben ik uitgerust en weer vol energie…, ik voel de levensenergie door mijn armen en han-

den stromen…, ik voel de levensenergie stromen door mijn gezicht, mijn armen, borst, buik 

en mijn benen…, mijn gehele lichaam is vol energie, vol leven en één geheel…, mijn geest is 

kalm, helder en alert…, ik voel me alert, levendig en klaar om verder te gaan. 

 

Rond de oefening verder af op je eigen manier. Word je bewust wat voor jou een gevoel, mis-

schien ook een heel nieuw gevoel, van ontspanning is. Ontspanning uit zich onder anderen 

als: lichtheid, zwaarte, warmte, geeuwen, zuchten, langzamer ademen, een open gevoel, kalm-

te, vredigheid, zachte ogen, verbondenheid, zachte spieren, warme handen en voeten.  

  

Opdracht 

Noteer je reacties na de oefening en bespreek ze met je medecursisten als je dat wil. 

 

☼ 
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3 MEDITATIETECHNIEKEN 

 

 

Mijn ware aard 

In de Oosterse spirituele tradities wordt de mens gezien als een ziel geïncarneerd in een li-

chaam. De ziel is wie je in wezen bent. De ziel incarneert op aarde om bepaalde ervaringen op 

te doen, te groeien en evolueren naar perfectie. De ziel kiest een geschikt lichaam, dat wil 

zeggen hij laat zich geboren worden uit specifieke ouders, in specifieke omstandigheden die 

de ziel in staat zullen stellen de gekozen levensopdracht te vervullen. Zelf ervaar ik mijn ‘wa-

re aard’ als een geestelijk wezen, een geestelijk wezen dat mijn lichaam hier op aarde gebruikt 

om te leren en om zich via de ziel uit te drukken met de eigen unieke talenten. Mediteren 

helpt mij om hiermee in verbinding te komen, en ik streef zo naar een balans tussen mijn li-

chaam, ziel en geest.  

Mediteren helpt mij ook innerlijk stil te worden of zoals het in de literatuur zo mooi omschre-

ven wordt: ‘de ruimte van onze geest binnengaan’. Dit is geen makkelijke weg, maar zeker 

een uitdaging voor eenieder die ervoor kiest om deze weg te gaan. Ik noem de eerste fase wel 

‘het proces van ‘buiten naar binnen keren’, omdat we in ons dagelijks leven zo gericht zijn op 

de buitenwereld, zo sterk beïnvloed worden door allerlei externe prikkels, dat we geloven dat 

wij onze reacties op de buitenwereld zijn. 
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De belangrijkste meditatietechnieken  

De oefeningen zijn bedoeld om dichterbij een gevoel van eenheid, vrede, openheid en stilte te 

komen. De belangrijkste meditatietechnieken zijn: 

• Ontspanningsoefeningen 

• Visualisatieoefeningen  

• Ademhalingstechnieken 

• Aandacht- en concentratieoefeningen 

• Energetische oefeningen 

• Werken met klank en zang 

• Het praten met je lichaam  

• Werken met de innerlijke dialoog 

• Het beoefenen van stilte 

• Zelfonderzoek 

• Werken met de mannelijke en vrouwelijke principes  

 

Adem en aandacht 

Je ziet wel aan het lijstje hoeveel technieken er zijn om te mediteren. Maar er zijn toch enkele   

hulpmiddelen waar we nooit omheen kunnen - adem en aandacht. Objectieve, waarnemende 

aandacht schenken naar onszelf en de wereld, brengt ons naar een houding van rust en over-

zicht. Aandacht geven aan onze ademhaling, leert ons prikkels van buitenaf te negeren, ze 

waar te nemen, ze te laten zijn voor wat ze zijn, maar ons er niet mee identificeren.  

Heel gauw merk je hoe krachtig deze oefeningen zijn en ervaar je de positieve betekenis er-

van. Welke techniek voor jou het beste werkt hangt af van je keuze, je aard en je persoonlijke 

behoefte op een bepaald moment.  

 

Meditatietechnieken en hun gemeenschappelijke kenmerken 

Voor welke techniek je ook kiest, er zijn naast waarnemende aandacht en adem nog enkele 

andere gemeenschappelijke kenmerken die je een houvast en een overzicht geven - activiteit 

en passiviteit, het mannelijke en vrouwelijke principe, de polaire wetmatigheden die we hier 

op aarde tegenkomen. Leren werken met de wetten van polariteit is het onderzoeken en leren 

begrijpen hoe tegenstellingen in het leven in ons en de wereld werken. Het beste voorbeeld is 

het herkennen van de mannelijke en vrouwelijke principes in de natuur en in je eigen leven. 
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In meditatie komen we deze principes tegen als mentale activiteit, het mannelijke principe, en 

als gevoel, het vrouwelijke principe. Je zult merken als je gaat mediteren dat deze krachten 

mannelijk en vrouwelijk een rol gaan spelen in je oefeningen. Iemand die sterk mentaal ge-

richt is wordt misschien gehinderd als hij gaat mediteren door de gedachtenstroom die maar 

niet wil stoppen. Een gevoelsmens laat zich vaak beïnvloeden door te veel emoties, gevoelens 

en prikkels. Ons lichaam kan gaan protesteren als we te lang stilzitten en het is de kunst om 

onze wilskracht dan niet te forceren en er een strijd en te strakke discipline van te maken. 

Het helpt als je je eigen reacties leert herkennen, niet om jezelf te veroordelen, maar deze te 

leiden naar diepere innerlijke harmonie en in jezelf het proces ermee aangaan.  

We gaan deze wetmatigheid bewust inzetten als hulpmiddel bij het mediteren. 

 

Receptieve meditatie: werken met de vrouwelijke kant in jezelf 

Bij deze meditatievorm stel je jezelf ontvankelijk op voor de stroom van gedachten, gevoelens 

of impulsen en je volgt deze waar ze jou ook heen mogen leiden (vrouwelijk principe).  

 

Actieve meditatie: werken met de mannelijke kant in jezelf 

De actieve meditatie is een vorm van concentrerende meditatie, waarbij je aandacht bewust 

gericht wordt op een bepaald hulpmiddel, bijvoorbeeld een kaarsvlam of een woord, en je 

sluit je af voor allerlei afleidingen (mannelijk principe). Meestal werken we met een combina-

tie van receptief en actief.  

 

Deze polaire wetmatigheid komt overeen met de drie algemene fasen van meditatie beschre-

ven door Patanjali in de Yoga-soetra’s: Dharana: concentratie; Dhyana: meditatie, eenwor-

ding of contemplatie; Samadhi: extase of identificatie. Concreter gezegd: we concentreren 

onze aandacht op een object, we worden één met het object en ervaren de geestestoestand die 

ontstaat wanneer er totale identificatie plaatsvindt en er niet langer een onderscheid tussen 

subject en object wordt beleefd, maar slechts een staat van zijn. Deze drie fasen stemmen 

overeen met de drie aspecten van mannelijk (denken), vrouwelijk (gevoel) en de wil (actie). 

Op een hoger niveau wordt de wil hier ingezet als een doelgerichte keuze zich te willen ver-

binding met het goddelijke. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: actieve en receptieve meditatie 

 

Stem je af om tot kalmte, rust en zuivering te komen. Hiervoor gebruik je ademoefeningen, 

aandacht richten of spierontspanningsoefeningen of je luistert naar je meditatiedocent.  

  

1e stap: toepassen van activiteit, het mannelijke principe 

Wanneer je je kalm en rustig voelt kun je innerlijk actief worden. Dit wordt gedaan om jezelf 

te beschermen en om te realiseren wat je wilt doen. Activiteit is een uitgaande mannelijke 

energie en je eigen opgeroepen activiteit geeft je ook psychische bescherming. Dan ga je je 

gedachten en gevoelens concentreren op welk onderwerp van keuze je wilt. Wanneer je con-

centratie dieper wordt sta jezelf toe wijder en ruimer te worden.  

 

2e stap: toepassen van passiviteit, het vrouwelijke principe 

Wanneer je op dit punt bent aangekomen, kun je je concentratie wat loslaten en jezelf dieper 

ontspannen en je geest leegmaken. Laat je denken los, sta jezelf toe alleen maar te voelen, 

ontvankelijk te zijn en je creatieve intuïtieve kant te laten stromen. Wees stil. 

 

Wanneer je deze algemene principes en de toepassing ervan in de gaten houdt merk je dat je 

niet bang hoeft te zijn om onzuivere energieën aan te trekken als je gaat mediteren of dat er 

angst ontstaat wanneer je je dieper ontspant, want je hebt jezelf voldoende beschermd door je 

keuze van activiteit en je bewustzijn. 

  

Opdracht 

1. Lees de informatie over het thema van het mannelijke en vrouwelijke principe 

 

2. Hoe ervaar je de opbouwstappen van de meditatie? 

 

3. Wat betekent voor jou ‘Het scheppen van een leegte zonder gevaar?’ 

 

4. Wat vind je van deze oefening nu het makkelijkst, wat ervaar je als moeilijk? 

 

☼ 
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4 MEDITATIE EN ADEM 

 

 

De rol van ademhaling bij meditatie 

Ademhaling en meditatie horen bij elkaar. Wat voor meditatie we ook beoefenen, het is be-

langrijk om op een natuurlijke en rustige manier te ademen wanneer we mediteren. Zowel in 

de oosterse als in de westerse traditie wordt de ademhaling niet alleen verbonden met het le-

ven zelf, maar ook met de geestelijke wereld en de geest die in de mens huist. In het Oosten   

verbindt men de adem met prana, de onzichtbare levenskracht of energie die met de adem 

binnenkomt, in China noemt men dit chi of qi en in Japan ki.  

Fysiologisch gezien is adem verbonden met zuurstof en koolzuurgas en het geeft ons de 

noodzakelijke voeding en levenskracht. Volgens de wetenschap van de acupunctuur stroomt 

prana door twaalf hoofdkanalen of meridianen in het lichaam. Elk kanaal is verbonden met 

een ander orgaan en langs elk kanaal bevinden zich punten die men kan stimuleren om licha-

melijke of geestelijke aandoeningen te behandelen die veroorzaakt worden door energieblok-

kades. Wanneer levensenergie vlot door ons lichaam stroomt voelen we ons ontspannen, 

wanneer de stroom gehinderd wordt kunnen stress en ziekten het gevolg zijn. Prana schenkt 

niet alleen jezelf het leven, maar ook anderen. Misschien herinner je zelf dat de aanwezigheid 

van sommige mensen jou vullen met leven en soms ontneemt de aanwezigheid van een ander 

je als het ware het leven.  
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Adem en genezing 

Eeuwenlang hebben alle geestelijke scholen de nadruk gelegd op de genezende kracht van de 

adem. Ademhaling is dan ook een krachtig wapen om stress en emoties los te laten en onszelf 

te ontspannen. Genezers uit oude tijden gebruikten niet alleen hun handen om te genezen, 

maar ook hun adem.  

Het vermogen tot genezen op deze wijze is volgens de Soefi Meester Inayat Khan groter dan 

dat van energiekanalen als de vingertoppen en de ogen. Hij zegt dat als de adem ontwikkeld 

en gezuiverd is, de genezer zelfs geen poging hoeft te doen om zijn adem op de patiënt te 

richten, de atmosfeer die zijn adem schept en de aanwezigheid van de genezer alleen al brengt 

genezing, omdat de gehele atmosfeer wordt geladen met magnetisme.  

 

De adem is volgens deze visie de voornaamste kracht bij het genezen. Alle manifestaties van 

de magnetische stroom die uitgaan van de vingertoppen, van de ogen en van de poriën van de 

huid zijn indirecte manifestaties van de adem en de sterkte van de adem geeft magnetische 

kracht in al haar verschillende aspecten.  

De macht van de ademhaling kan ontwikkeld worden door lichaamsoefeningen, door ritmi-

sche ademhalingsoefeningen, door een zuiver leven en door concentratie. De meest gebruikte 

ademoefening die als basis dient is de contemplatie van onze ademhaling. We richten dan 

onze aandacht bewust naar het ritme van onze in- en uitademing.  

 

Adem en eenheid 

Dankzij onze adem zijn we verbonden met het leven en met het leven van anderen. De adem 

is onze gemeenschappelijke verbinding met alle wezens en dankzij de adem hebben we ver-

binding met onze zintuigen en met de uiterlijke wereld. Alles wat we zien, ruiken, voelen, 

betasten en horen komt tot ons door het kanaal van de adem en daarom is ook onze gezond-

heid zo onlosmakelijk verbonden met de adem.  

In deze training betekent dit dat alle oefeningen ook altijd verbonden zullen zijn met de 

ademhaling. In het begin merk je hoe snel je je weer laat afleiden wanneer je een eenvoudige 

oefening als het volgen van je ademhaling beoefent. Maar probeer bij alles wat je doet je niet 

schuldig of ontmoedigd te voelen wanneer allerlei gedachten en emoties de aandacht door-

kruisen. Breng steeds rustig je innerlijke aandacht terug naar dat wat je wilt doen.  
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De Buteyko-methode: het belang van rustig ademen ofwel ‘minder ademen’ 

Een nieuwe stroming (Buteyko-methode) meldt het belang van rustig en minder ademen en 

ademen door de neus. Wereldwijd en vooral in westerse landen hyperventileert, veelal onbe-

wust, 75 % van de bevolking. Dit betekent dat mensen drie tot vier keer te veel lucht per mi-

nuut in- en uitademen. Bij diep ademen door de mond wordt via de ademhaling te veel kool-

zuurgas (CO2) verwijderd, waardoor het bloed basisch wordt. Het basische milieu zorgt voor 

allerlei klachten als astma, hoge bloeddruk, eczeem en hartinfarcten. Het lichaam reageert 

hierop en het wil proberen het koolzuur ‘vast te houden’, o.a. door het vernauwen van de klei-

ne luchtwegtakjes (bronchiën). Een tekort aan koolzuurgas is de oorzaak dat de zenuwcellen 

onrustig worden. Dit heeft prikkelbaarheid, slechte concentratie, slapeloosheid en onbestendi-

ge angsten tot gevolg.  

Andere factoren die te veel en te diep ademhalen via de mond bevorderen zijn: lang op de rug 

liggen, langdurig slapen, veel emoties, oververhitting, te veel eten (in het bijzonder dierlijke 

eiwitten), excessieve seksuele activiteiten, voedingssupplementen, roken en alcohol zorgen 

voor een verkeerde manier van ademen.  

 

Ademen door de neus 

De Buteyko-methode leert ons om zo weinig mogelijk in te ademen en te ademen door de 

neus. De essentie van de methode bestaat uit het geleidelijk verminderen van de diepte van de 

ademhaling door ontspanning van het middenrif, zodat het gevoel van een tekort aan lucht 

ontstaat. Om te onderzoeken of je te veel ademt heeft Buteyko een test ontwikkeld - de Con-

trole Pauze. Je gaat op een stoel zitten, adem een tijdje ontspannen door de neus.  

Na een rustige uitademing stop je met ademen en knijp je je neus dicht. Zodra je de eerste 

aandrang tot ademen voelt, laat je je neus los en begin je weer te ademen. De tijd dat je je 

adem kon stoppen tot aan het moment van opnieuw inademen wordt de Controle Pauze (CP) 

genoemd. Hoe korter deze tijd is hoe sneller men ademhaalt.  

 

In het westen denken mensen vaak dat yogi’s diep ademhalen, maar in werkelijkheid hebben 

de yogi’s bijna alles uitgekozen wat de ademhaling vermindert. De inademing duurt ongeveer 

een halve minuut, gevolgd door een minuut pauze, waarna een minuut uitgeademd wordt en 

er weer een pauze volgt. Het doel van deze oefeningen is ‘samadhi’, ademloosheid en onster-

felijkheid. 
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Neus-wissel-ademhaling, een stimulans voor de rechter en linker hersenhelft 

Al duizenden jaren worden er allerlei technieken toegepast om de hersenfunctie te optimalise-

ren door de subtiele energieën van lichaam en geest in evenwicht te brengen. Studies geven 

aan dat de functies van de hersenhelften worden gestimuleerd en bevorderd wanneer men 

voornamelijk door het betreffende neusgat ademt, daarnaast opent het de neus- en sinusholten 

in het hoofd. De linkerhersenhelft wordt geassocieerd met rationele, lineaire, analytische en 

verbale wijzen van informatieverwerking, die vooral de details van een situatie belichten. De 

rechterhersenhelft wordt geassocieerd met meer globale, intuïtieve, ruimtelijke en niet-lineaire 

manieren om informatie te integreren, die de algemene patronen en het totaalbeeld van een 

situatie laten zien. Niet alleen vindt er een verschuiving plaats in iemands geestestoestand, 

maar ook in de schommelingen van neurotransmitters en de activiteit van het zenuwstelsel in 

het hele lichaam.  

 

Als voorbereiding op je meditatie is het verstandig om de ademstroom links en rechts in 

evenwicht te brengen. We gaan het zelf ervaren door de volgende oefening. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: ademoefening, neus-wissel-ademhaling 

 

Deze ademoefening helpt wanneer je je nerveus of van streek voelt, wanneer je je wilt voor-

bereiden om te gaan mediteren, wanneer je meer in balans wilt komen en je je lichaam wilt 

zuiveren. Ervaar bewuster hoe jouw adem een vorm van voeding is, een voeding die zorgt 

voor beweging in je lichaam. Adem stimuleert de bloedsomloop, en brengt zo de verwerking 

van voedingsstoffen in het lichaam in beweging en zuivert je lichaam van afvalstoffen. En 

niet alleen zijn de fysiologische reacties belangrijk, maar ook het besef dat adem beweging 

brengt in de gevoelens en ideeën van onze gedachtewereld. Adem is verbonden met de ele-

menten ruimte en lucht, je kunt het vergelijken met de wind die ook voortdurend in beweging 

is. Ga ontspannen zitten, bijvoorbeeld op een stoel met een rechte rugleuning en zet je voeten 

plat op de vloer.   

1. Leg de duim van je rechterhand tegen je rechterneusgat en je een van je vingers tegen 

je linkerneusgat. Sluit het rechterneusgat af met je duim terwijl je uitademt door je lin-

kerneusgat. Adem vervolgens rustig in door je linkerneusgat 

2. Het ademritme wordt makkelijker wanneer je eerst uitademt, loslaat, en dan pas in-

ademt 

3. Sluit met je vingers het linkerneusgat af terwijl je uitademt door het rechterneusgat, en 

adem vervolgens rustig door je rechterneusgat in. Sluit dan weer met je duim het rech-

terneusgat af terwijl je door het linkerneusgat uitademt, en adem vervolgens rustig 

door het linkerneusgat in 

4. Sluit je linkerneusgat met je vingers af terwijl je door je rechterneusgat uitademt, en 

adem daarna door het rechterneusgat in 

5. Doe dit vier tot vijf minuten achtereen, totdat je met elk neusgat drie volledige cycli 

van deze oefening hebt afgerond. 

 

Wanneer je hiermee vertrouwd bent breidt dan deze oefening uit door na een inademing de 

lucht langer vast te houden. Met het doel om de longen de gelegenheid te geven de voedings-

bestanddelen uit de adem te halen. Na de uitademing wacht je ook enkele seconden voordat je 

inademt zodat het koolzuurgas beter in balans komt met de zuurstof in je bloed, maar forceer 

niets, laat je adem zo natuurlijk mogelijk verlopen als goed voelt voor jezelf. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: bewust ademhalen 

 

Kies de plek waar je wilt mediteren en voel je er goed bij. Let op je houding, sluit je ogen en 

benoem wat je wilt gaan doen – bewust ademhalen.  

In deze oefening gaan we, na de neus-wissel-ademhaling, onze ademhaling volgen in ons li-

chaam. We observeren het ritme van onze ademhaling. En geleidelijk verbinden we onze 

adem met de vitale levenskracht, prana, om bewuster ons etherisch en fysiek lichaam te voe-

den. Deze meditatie kan je later, na wat meer ervaring, aanvullen en uitbreiden door je adem 

bewust te verbinden met alle leven op aarde.  

1. Adem normaal in en uit. Volg dan je ademhaling bewuster door je hele lichaam 

2. Benoem voor jezelf de verschillende lichaamsdelen waar je je adem kunt volgen. Doe 

dit net zolang totdat je bij het puntje van je tenen bent. Ervaar hoe je nu contact hebt 

met je hele lichaam.  

3. Concentreer dan je aandacht op het ritme van je ademhaling.  

4. Blijf je bewust van de lucht die je lichaam in en uit gaat. Je hoeft niets te veranderen 

of te verbeteren. Observeer wat je ademhaling doet.  

5. Het ademritme kan vertragen of versnellen, maar wat er ook gebeurt blijf dit proces 

waarnemen zonder je ertegen te verzetten of jezelf te veroordelen omdat je denkt dat 

het niet goed gaat.  

6. Ervaar in jezelf wat voor jou aanvoelt als een natuurlijk ritme. 

7. Laat dan geleidelijk via de adem alle stresspatronen los.  

8. Maak jezelf wijder dan je fysieke lichaam, ervaar het bewustzijn van je energieveld, 

de aura, om je heen. Verbind je dan met het bewustzijn van het universum in en om je 

heen. Ervaar zelf hoeveel tijd van stilte goed voelt voor jou 

 

Eindig deze meditatie door rustig je ogen te openen en alles in je omgeving even bewust op te 

nemen en ervaar je contact met het ‘dagbewustzijn’.  

 

Opdracht 

• Werk je reacties van deze oefening uit  

• In groepjes: begeleid de ander in het ‘volgen’ van de adem in het lichaam  

• Bespreek je reacties met een werkpartner 

 

☼  
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Meditatie – hoe? 

 

‘Waar het om gaat is de hersenen te kalmeren, niet in welke lichaamshouding je dat doet. 

Je zit rustig rechtop, doet je ogen dicht en begint rustig te ademen. Niet langzamer ademen 

dan normaal, ook niet overdreven diep, gewoon ademen is prima. Je brengt je aandacht naar 

de binnenkant van het puntje van je neus en je voelt hoe de lucht daar bij iedere in- en uit-

ademing langs strijkt. Als je goed zit en rustig ademt, begin je mee te tellen met je ademha-

ling. Niet op de ademhaling zelf letten maar op het langsstromen van de lucht bij je neuspunt. 

Tel nu bij iedere uitademing en ga door tot je bij honderd bent. Stop dan met tellen en bezie of 

je de meditatie direct wil stoppen of dat je nog even in volledige stilte wilt blijven zitten. Als 

je dit een of twee keer per dag doet, beoefen je op een zeer zuivere manier het mediteren’. 

 

Ton van Gelder, uit: Energetische meditatie 

 

 

 

☼ 
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5 WAT GEBEURT ER IN MEDITATIE? 

 

 

Onze zintuigen verinnerlijken 

In meditatie verstillen we geestelijk en openen we onszelf voor onze intuïtieve wijsheid, een 

diepere bewustzijnsstaat. Het verstillen heeft te maken met het tot rust komen van onze zin-

tuigen die meestal te veel op de buitenwereld gericht zijn. Wanneer we leren onze grofstoffe-

lijke zintuiglijke reacties te verfijnen en te verinnerlijken ontwikkelen we een ander reactiepa-

troon op alles wat er om ons heen gebeurt. Ons vermogen om echt van onecht, zuiver van 

onzuiver te onderscheiden wordt sterker en daarmee verfijnen we onze gebruikelijke reactie-

patronen. Deze verfijning helpt al om meer in een sfeer van verstilling te komen, een sfeer 

van innerlijk luisteren en van nieuwe dimensies in onszelf.  

 

Reacties  

Als gevolg van het leren mediteren zijn er allerlei reacties mogelijk net als bij het dieper ont-

spannen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: zwaarte, passiviteit, te veel activiteit, onrust, beelden, 

te veel gedachten, gespannenheid. Er kunnen ook reacties vanuit het onbewuste vrijkomen, 

omdat je je dieper ontspant tijdens het mediteren worden er ook buitenkantlaagjes van jezelf 

losgeweekt. Neem deze reacties waar voor jezelf alsof het een observatieoefening is en for-

ceer jezelf nooit om te ver door te gaan met mediteren. Geleidelijk aan begrijpen we onze 
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eigen reacties beter en de observatieoefeningen helpen je je reacties op te lossen en leer je om 

je aandacht te richten op wat jij wilt. Maak eventueel een keuze of je bepaalde reacties dieper 

wilt onderzoeken. 

 

Ken U Zelf 

Meditatie is niet alleen een weg naar zelfkennis en geestelijke ontwikkeling, maar het is ook 

een manier om bewuster om te leren gaan met al je innerlijke mogelijkheden en een alert crea-

tief bewustzijn te scheppen, dat zich verbonden weet met zijn bron. Vanuit die bron ontvang 

je inspiratie en ideeën die ervaren en gevoeld worden en die op een natuurlijke wijze omgezet 

worden in daden en activiteit. Meditatie helpt je zo gevoelens van afgescheidenheid op te los-

sen en jezelf dieper verbonden te weten met je leven. 

 

Ordenen 

Door methodisch te werken met meditatie is de weg vrij er zelf mee verder te gaan. Meditatie 

leert je werken met een tweerichting verkeer, horizontaal en verticaal, mannelijk en vrouwe-

lijk ofwel met de principes van evolutie: ontwikkeling, bewustwording en ordening en involu-

tie: instroming van geestelijke energie, jezelf laten inspireren. We leren om denken, voelen en 

onze wil evenwichtiger en doelbewuster toe te passen, hetgeen leidt tot harmonie en eenheid 

vanuit de lagere gebieden naar de hogere. Het mediteren vanuit de kennis van deze wetmatig-

heden geeft structuur en veiligheid. Hoe meer ervaring je hierin ontwikkelt hoe meer ontspan-

nen en open je meditaties worden.  

 

 

 
De sleutel tot iedere meditatie 

 
Een van de eerste stappen naar het concentreren van je aandacht 

 
is gewoon rustig gaan zitten en je lichaam tot rust brengen. 

 
Word je vervolgens bewust van je gedachten die afleiden. 

 

Bron: Maria Majoor 

 

☼ 
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Meditatieoefening: ‘kalme waakzaamheid’ 

 

In deze oefening gaan we de woorden of het begrip ‘kalme waakzaamheid’ beschouwen. 

Beschouwen is een prachtig instrument voor meditatie, het leert je neutraal te worden, waar-

nemend. Beschouwen richt zich op onderzoeken, ervaren, open staan voor nieuwe inzichten, 

waarnemen en niet op het moeten hebben van een mening of vooroordelen.  

 

Bereid je voor op je meditatie, ervaar de ruimte waar je nu bent. Misschien wil je de ruimte 

energetisch zuiveren. Als je je rustig voelt benoem je je keuze om te mediteren. Laat dit even 

rustig doorwerken.   

1. Volg enkele minuten je ademhaling vanuit een rustige opmerkzaamheid totdat je je  

 dieper verbonden voelt met je lichaam. 

 

2. Kies nu om het woord ‘kalme waakzaamheid’ te onderzoeken, benoem dit in jezelf en 

laat dit woord doorklinken, resoneren op je ademhaling. 

 

3. Voel dat dit woord en haar betekenis door je hele lichaam stroomt en je naar een ande-

re staat van bewustzijn brengt. Alles wat je aandacht op dit woord doorkruist: gedach-

ten, beelden, emoties, neem ze waar met een kalme waakzaamheid. 

 

4. Nadat dit woord in je celgeheugen opgenomen is, vraag jezelf dan af hoe je nu kalme 

waakzaamheid ervaart. Hoe voel je jezelf? 

 

5. Eindig met een paar rustige ademhalingen en sluit je meditatie af. 

 

Opdracht 

Wat vond je het makkelijkst of het moeilijkst aan deze meditatie? 

Hoe ervaar je nu het begrip beschouwen?   

 

☼ 
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6 CONCENTRATIE 

 

 

Het belang van concentratie 

Wat voor activiteit je ook onderneemt, het gaat beter als je er geconcentreerd mee bezig bent. 

Vanuit concentratie kunnen werken betekent dat er geen plaats is voor afleiding, op welk vlak 

dan ook, en je bereikt meer dan wanneer je niet vanuit een geconcentreerde houding werkt. 

Door je geest te trainen hoe te concentreren maak je deze helder, sterk, kalm en gericht. Voor 

iedere spirituele training of mentale activiteit hebben we concentratie nodig, zo ook voor me-

ditatie. Het woord concentratie stamt van de Latijnse woorden ‘con’ (samen) en ‘centrare’ (in 

het midden plaatsen). Concentratie heeft vanuit deze betekenis te maken met ‘een vereniging’, 

met een samentrekken in één punt, bijvoorbeeld concentratie van de aandacht.  

 

Keuzes maken 

Leren concentreren vraagt van ons ook leren keuzes maken. Een doelbewuste keuze helpt ons 

namelijk om de concentratie en de wil te richten op zaken die voor ons belangrijk zijn. Dit 

zijn krachtige oefeningen in wilskracht en ordening. Wanneer je gaat mediteren, ontmoet je in 

jezelf soms een chaos van tegenstrijdige gevoelens, gedachten, verplichtingen en activiteiten. 

Door te ordenen leer je duidelijkheid scheppen en bewuste keuzes te maken. Gevoelens en 

gedachten gaan vaak alle kanten op en mediteren helpt je juist bewuste keuzes te maken op 

zaken waar jij je aandacht op wilt richten. Concentratie betekent dat wij onze dwalende ge-
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dachten en denkbeelden bijeenbrengen en ons denkvermogen standvastig leiden naar het ge-

stelde doel of onderwerp.  

 

Meditatie en concentratie 

Tijdens meditatie leer je je geest te richten op willekeurig wat dan ook als een oefening om de 

gedachten, de krachten, de gevoelens en de energieën te concentreren naar één punt om zo 

sterk en krachtig te worden. Dit kan een fysiek voorwerp zijn of een denkbeeld en dat hoeft 

ook geen spirituele betekenis te hebben. Een mooi ideaal is om alle concentratie te richten op 

de hoogste bron, met als doel alle delen samen te brengen, te kunnen overzien, te kennen, dan 

los te laten en ons te verheffen naar hogere werelden. Vanuit de hoogste bron, van waaruit 

alle delen ontstaan zijn, komt ook een antwoord, want we verliezen ons niet meer in de de-

tails, we houden het overzicht. 

 

Reacties van het lichaam 

Het is belangrijk de juiste voorbereidingen te treffen om je te concentreren, omdat het lichaam 

tegenstrijdig kan reageren op wat de geest of het denken wil. Als je opgewonden bent en je 

probeert je gedachten koste wat kost te concentreren dan geeft dat een geweldige schok aan de 

lichaamscellen, omdat ze dit niet gewend zijn. Daarom is ontspanning van de spieren en een 

rustige ademhaling zo belangrijk. Leer jezelf om stapsgewijs te werk te gaan totdat je een 

stabiel evenwicht bereikt hebt en alle cellen meewerken.  

 

Meditatie en voorbereiding 

Allereerst begin je je lichaamscellen tot rust te brengen en jezelf dieper te ontspannen. Zie het 

als een ‘gronden’ van je lichaamscellen, maar ook als een gronden van je eigen geest, een 

mentale gronding. De oefeningen zijn erop gericht om onze versnipperde geest te richten en 

tot rust te brengen. Een gouden regel is om jezelf nooit in concentratie te forceren, open je-

zelf, geef jezelf en alle mogelijke spanningen en problemen eerst de ruimte in plaats van je-

zelf tot concentratie te dwingen.  

Je kunt ook uit vele hulpmiddelen kiezen als je je gaat concentreren. Bijvoorbeeld op uiterlij-

ke objecten: een beeld van een Meester, een mooi landschap, de vlam van een kaars, of op 

visualisaties naar keuze. Innerlijke hulpmiddelen zijn: de aandacht op je lichaam, of op een 

deel van je lichaam, zoals de ademhaling. Of je visualiseert dat je lichaam een lichaam van 

licht is, of je richt je aandacht op een innerlijk gebed.  
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De adem is altijd een prachtig hulpmiddel, want deze is altijd actief en reageert ook op al je 

emoties en gedachten. Door simpelweg één enkele ademhaling gewaar te worden, richt je je 

aandacht al op het moment, het hier en nu, en kan je de spanningen van je lichaam en geest 

loslaten en weer in balans komen.  

 

Samenvatting concentratie en meditatie 

Werk met de begrippen: activiteit (mannelijk) en passiviteit (vrouwelijk). Benoem voor jezelf 

wat je wilt gaan doen en heb even aandacht voor de fysieke ruimte waarin je gaat mediteren. 

Benoem met welke intentie je gaat mediteren. Word je bewust van je contact met je lichaam 

zodat je voor een goede gronding zorgt. Geef aandacht aan je ademhaling en gebruik zoge-

naamde innerlijke dialoog technieken om je gedachten te leiden en eventueel innerlijk je vra-

gen te stellen. Voor sommigen is het gebed een manier om tot concentratie en stilte te komen, 

voor anderen concentratie op een symbool of de toepassing van een mantra om het denken 

niet af te leiden. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: oefening in bewuste concentratie 

 

De concentratiebegeleiding richt zich nu op het lichaam, op de ademhaling, en op het eigen 

energieveld, de aura. Benoem de verschillende lichaamsdelen te beginnen bij de voeten en 

laat de adem ernaartoe stromen, zodat je daar ‘aanwezig’ bent. Wanneer je volledig verbon-

den bent met je lichaam en je ademhaling laat je je aandacht gaan buiten de fysieke begren-

zing van je lichaam en ervaar en visualiseer dan je energieveld, de aura.  

De ondersteunende begeleidingsvragen hieronder kunnen je helpen. 

 

Opdracht: werk de vragen uit voor jezelf 

 

1. Hoe heb je de meditatie ervaren? 

 

2. Wat betekent voor jou concentratie? 

  

3. Is concentratie alleen maar een verstandelijk iets? 

 

4. Hoe ga jij op dit moment in je leven om met concentratie, vind je? 

 

5. Vind je het bijvoorbeeld moeilijk om keuzes te maken? 

 

6. Welke keuze zou je nu graag willen maken in je leven? 

 

7. Herinner jij een moment in je leven waarin je echt geconcentreerd was, al je aandacht 

gericht op iets? 

 

8. Zoek een voorbeeld en beschrijf voor jezelf hoe jij je toen voelde. 

 

9. Werk je reacties uit met een werkpartner. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: je geest terugbrengen naar het gestelde doel 

 

Deze oefening stelt ons in staat onze waarnemingen en ons handelen telkens weer scherp te 

stellen - door onszelf steeds terug te leiden naar wat we aan het doen zijn. De geest krijgt 

daardoor kalmte, helderheid en vrijheid. Hierdoor onderkennen we onze eigen beperkende 

patronen waarin we gewoonlijk denken en handelen en een kalme, heldere geest helpt ons om 

creatieve en effectieve wegen te kiezen. Het steeds weer terugbrengen van je geest naar het 

gestelde doel maakt dat we ons leven zelf leiden in de richting van het doel dat we willen be-

reiken. 

 

Als je deze woorden leest, weet dan dat je leest: 

• Als ik inadem, weet ik dat ik inadem 

• Bij het uitademen weet ik dat ik uitadem 

• Bij het luisteren weet ik dat ik luister 

• Als ik iets aanraak, weet ik dat ik aanraak 

• Til ik iets op, dan ben ik me bewust van het optillen 

• Als ik denk, ben ik me ervan bewust dat ik denk 

• Als ik angst ervaar, ben ik me ervan bewust dat ik angst voel 

• Ervaar ik vreugde, dan ben ik me ervan bewust dat ik vreugde voel 

• Ben ik iets van plan, dan ben ik me ervan bewust dat ik iets van plan ben 

• Als ik begin, ben ik me ervan bewust dat ik begin 

• Lees ik, dan ben ik me ervan bewust dat ik lees 

• Als ik eindig, ben ik me ervan bewust dat ik eindig 

 

Je kunt deze rij van zinnen eindeloos zelf aanvullen, bij alles wat je doet, wanneer je wandelt, 

naar muziek luistert, eet, sport. De oefening is: blijf met je gedachten totaal bij wat je doet. En 

wanneer je gedachten afdwalen, wat ze zeker zullen doen, breng ze dan gewoon terug naar 

wat je aan het doen bent, en keer terug, zonder zelfkritiek, naar je oefening. 

 

Opdracht 

Onderzoek wat er na verloop van tijd gebeurt met je vermogen tot concentratie en aandacht.  

 

☼ 
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Denkniveaus 

 

Een van de eerste doelen van meditatie is het tot rust brengen van de gedachten. Om dat te berei-

ken helpt het vier denkniveaus te onderscheiden.  

 

Het eerste en laagste is negatief denken, dat woede, angst, verdriet, spijt en onzekerheid omvat. 

Negatief denken maakt ons egoïstisch en lui.  

 

Het tweede is overtollig denken, waarbij we onze tijd verspillen aan zorgen over dingen die mis-

schien niet eens gebeuren of waarover we geen controle hebben.  

 

Het derde is noodzakelijk denken, zoals: ‘Ik mag niet vergeten die rekening te betalen’ of: ‘Ik moet 

een verjaardagskaart sturen.’ 

 

Het hoogste niveau is positief denken, dat vrede, harmonie, creativiteit, liefde en geluk bevordert. 

Door te mediteren kunnen we onze geest bevrijden van negatieve en overtollige gedachten en hem 

naar het hoogste niveau tillen. 

 

David Fontana, uit: Leer te mediteren 

 

 

 

☼ 
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7    HET SCHEPPEN VAN MENTALE RUIMTE 

 

 

Hart en hoofd tot rust brengen 

Het lijkt alsof door het toepassen van concentratie mediteren uitsluitend een verstandelijk 

gebeuren is. Maar de ervaring leert dat mediteren niet alleen met het verstand verbonden is. 

Wanneer je gaat oefenen zal al gauw blijken dat je emoties, verlangens, gehechtheden, pijnen, 

je nogal in de weg kunnen zitten om tot innerlijke rust te komen. Dankzij het toepassen van 

onze mentale aandacht kunnen we deze ook richten op het tot rust brengen van het hart.  

Zodra deze beiden in harmonie komen met elkaar, opent er zich in je een innerlijke wereld 

van zachtheid, kracht, ruimte en een diepere verbondenheid met alle leven in het universum.  

 

Het scheppen van mentale ruimte 

Mentale ruimte is een innerlijke houding van aandacht die open is en hoofd en hart verbindt. 

Het is een houding die ‘zorgen maken over’ van alles kan loslaten, maar ook een houding die 

weet wanneer ‘zorgen voor’ nodig is. Concentratie leert je met aandacht aanwezig te zijn bij 

wat je doet. Wanneer je mediteert, is het nodig om alles wat je zo bezighoudt los te kunnen 

laten, je aandacht volledig leren geven aan wat je doet. Juist in deze tijd waarin we overspoeld 

worden door werk, privé en vaak nog allerlei andere zaken, wordt het belangrijk om te leren 

hoe we bewust mentale ruimte moeten scheppen. Mentale ruimte heeft niet alleen te maken 

met loslaten van gedachten en spanning, maar ook met vreugde, verbazing en verwondering, 
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een innerlijke houding die leert jezelf te openen voor meer ruimte, nieuwe mogelijkheden en 

inspiratie, verbonden met rust en vrede. Alleen jij kunt besluiten om wat je ook bezighoudt los 

te laten en mentale ruimte te willen scheppen door met je aandacht volledig in het hier en nu 

te zijn. 

 

Mentale ruimte scheppen met behulp van fijne herinneringen 

Maak van mediteren niet een nieuwe verplichting, ook al wordt er vooral in het begin wat 

discipline van je gevraagd. Mentale ruimte is een staat van openheid, en aanwezig zijn in het 

moment zoals een klein kind dat van nature kan. Een goede manier om mentale ruimte te 

scheppen en jezelf een ontspannen gevoel te geven is door terug te gaan naar een fijne sfeer 

van je jeugd of een ander willekeurig fijn moment in je leven. Juist de mooie momenten uit je 

jeugd laten jou zien hoe onbevangen en open je toen was, hoe je speelde, hoe tijd niet belang-

rijk was en hoe je vooral jezelf helemaal kon inleven en kon opgaan in wat je deed.  

Of probeer eens om kleine kinderen te observeren in hun spel, dan zie je hoe ze van nature 

opgaan in het moment. Wanneer je in dat gevoel van mentale ruimte bent ervaar dan meer en 

meer hoe die ruimte van aanwezig zijn en ontspanning je lichaam binnenstroomt.  

Als er moeilijke beelden naar boven komen probeer deze te genezen door ze te zuiveren, bij-

voorbeeld door de beelden in het licht te zetten, eventueel de pijn en de spanning ervan te 

ervaren, en door de spanningsplekken heen te ademen of, als dat mogelijk is, laat ze gaan als 

wolkjes in de ruimte. Het kan zijn dat je hieraan later nog wat meer aandacht moet geven, 

maar bijt je niet vast in wat moeilijk is.  

 

Jezelf kunnen toestaan om mentale ruimte te scheppen 

Het scheppen van mentale ruimte is te allen tijde mogelijk als je jezelf dit toestaat. Soms moe-

ten we onszelf eraan herinneren, omdat we dit niet meer gewend zijn en te veel in onze men-

tale, analytische houding blijven zitten.  

Een goede oefening is om bewust enkele keren per dag je af te vragen wat jou heeft verwon-

derd in een gesprek, een gedachte, een gevoel of een fantasie. Maak eens vanuit verwondering 

een wandeling in de natuur of kijk met verwondering ’s nachts naar de sterren. Visualiseer 

jezelf op een hoge berg, neem de totale ruimte in je op en ervaar zo het openen van je hart. 

Het belangrijkste is dat je mediteren een activiteit laat worden die jou de rust en ruimte geeft 

om tot innerlijke wijsheid en vrede te komen.  

 

☼ 
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Meditatieoefening: hoofd en hart tot rust brengen 

 

Deze oefening is speciaal bedoeld om mentale ruimte te scheppen, om allerlei zaken die spe-

len los te laten. Loslaten wordt makkelijker wanneer je onderscheid maakt tussen ‘zorgen 

voor of zorgen maken over.’ In deze meditatie gaan we terug naar je jeugd of naar een fijn 

moment in je leven.  

 

Meditatieafstemming en vragen 

Als je je al meer thuis voelt op je eigen meditatieplek en je eigen lichaamshouding kent, begin 

dan eerst weer rustig je ademhaling te ervaren. Geniet van de rust van je ademritme. Deze 

meditatie richt zich op een innerlijk onderzoek om erachter te komen wat je nog in de weg zit 

om mentale ruimte te scheppen. Luister naar je reacties bij deze vragen. 

 

1. Stem je in het begin van de meditatie af op je eigen manier. 

2. Onderzoek wat voor jou op dit moment ‘Mentale ruimte’, verbinding van hoofd en 

hart, betekent. 

3. Laat je reacties toe. 

4. Welke emotie, pijn of gehechtheid verhindert jou nu om tot innerlijke rust te komen?  

5. Benoem de emotie, pijn of herinnering voor jezelf. 

6. Ga met je aandacht in deze emotie zitten, laat de gevoelens van deze emotie door je li-

chaam stromen en laat ze dan los in de aarde. 

7. Schep nu bewuster een mentale ruimte door terug te gaan naar de sfeer van je jeugd of 

van een ander fijn moment in je leven. Kijk hoe open en onbevangen je toen was. 

8. Ervaar hoe toen je hele wezen opging in wat je toen deed. Wees opnieuw dat verwon-

derde kind van toen. 

9. Na een periode van stilte kom je rustig uit de sfeer van je meditatie. 

 

Opdracht: 

Maak niet alleen aantekeningen, maar bijvoorbeeld ook een sfeertekening uit je jeugd of van 

jouw herinnering aan een fijn moment in je leven.  

 

☼ 
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Meditatieoefening: doen wat we graag doen 

 

Na alle oefeningen die we tot dusver gedaan hebben vergeten we vaak de meditatieve kracht 

van de dingen die we graag doen. Wanneer je te gespannen bezig bent met concentreren en 

aandachtoefeningen omdat je wilt leren mediteren, bedenk dan eens wat je altijd graag doet. 

Wat vind je echt fijn om te doen? Besef dan dat dit ook een uitstekende meditatievorm voor 

jou kan zijn: doe wat je graag doet en word je bewust dat je dit doet! 

Bewust doen wat we graag willen doen is meditatie. Meditatie is niet alleen de activiteit, maar 

ook de kwaliteit van de aandacht die wij in de activiteit leggen. Iedere willekeurige activiteit 

die wij benaderen met de intentie geconcentreerd en helder te zijn, kan meditatie worden. 

 

1. Kies een activiteit waar je van houdt. 

2. Neem het vaste besluit daar al je aandacht aan te geven. 

3. Begin dan, langzaam, met zorg en aandacht aan je activiteit. 

4. Blijf ontspannen en geef je volle aandacht aan wat je doet. 

5. Telkens wanneer je aandacht afdwaalt of verflauwt, ga je rustig terug naar die toestand 

van volledig gewaarzijn van wat je doet. 

6. Als er spanningen ontstaan, stop even, richt je aandacht op je ademhaling, glimlach 

naar jezelf, en ga opnieuw in volle aandacht verder met waar je mee bezig bent. 

7. Wanneer je klaar bent met je activiteit neem dan even de tijd om deze vorm van medi-

tatie tot je door te laten dringen. 

 

Je merkt nu dat in feite alles wat we in het dagelijks leven doen, ook de dingen die we niet 

leuk vinden, een instrument kan worden voor het ontwikkelen van onze geest en het verdiepen 

van onze concentratie. Het toepassen van dit type meditatie geeft je ook mentale ruimte, een 

verbinding van hoofd en hart, en het vermindert onnodige stressreacties. 

 

☼ 
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8    MEDITATIE EN KLANK 

 

 

De klank van je eigen stem 

Door alle eeuwen heen heeft men in de meditatieve tradities en religies gebruik gemaakt van 

muziek en klank als een natuurlijke uiting van spirituele gevoelens, maar ook als een oefening 

in concentratie om op één punt gericht te blijven en ongewenste gedachten buiten te sluiten. 

Bijvoorbeeld de traditie om mantra’s te reciteren is een toepassing hiervan, deze worden vaak 

voorafgegaan aan een meditatieve stilte die erop volgt. Het woord mantra betekent ‘bescher-

ming van de geest’ en het herhalende karakter van deze gezangen heeft een kalmerend en sta-

biliserend effect dat de geest en het subtiele zenuwstelsel samenhang en kracht geeft.  

 

Werken met mantra’s is een eenvoudige, effectieve methode om kalm te worden en positieve 

kwaliteiten in jezelf te versterken en je kunt het overal doen, in de auto, op je werk, bij alle 

dagelijkse activiteiten. Woorden zoals OM, dat in het Sanskriet eenheid symboliseert, worden 

veel gebruikt. In Tibet worden uitgebreidere en meer ingewikkelde formules gebruikt. Hele 

meditatiesystemen zijn gebaseerd op het werken met mantra’s. Transcendente meditatie (TM) 

is een bekend voorbeeld hiervan. Na een gesprek en het stellen van een diagnose geeft de le-
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raar een eigen mantra aan de beoefenaar. Deze herhaalt de eigen mantra elke dag in zichzelf 

en concentreert zich er jaar in, jaar uit op om zo tot verlichting te komen. 

 

De helende kracht van klank 

Muziek, klanken en zang raken het hart en het gevoel, het voorkomt dat we te eenzijdig onze 

concentratie in het hoofd houden als we mediteren. Als je bewust met bepaalde klanken werkt 

die harmonieuze trillingen voortbrengen, heel je niet alleen jezelf maar ook je omgeving. Het 

uiten van spiritueel gerichte klanken stimuleert de doorstroming van energie in het lichaam, 

omdat klanken alle energiecentra in trilling brengen en zo harmonie bevorderen. Ook het luis-

teren naar muziek helpt om openheid en ontspanning te bewerkstelligen tijdens mediteren, het 

stimuleert positieve gedachten van dankbaarheid en gevoelens.  

Om je geest tot rust te brengen is het werken met mantra’s dus een goed instrument. Je gaat 

rustig zitten en herhaalt in gedachten of hardop een mantra of een betekenisvolle zin voor 

jezelf, terwijl je je geest laat rusten op het geluid ervan of op de resonantie binnenin je. Tel-

kens als je afdwaalt ga je gewoon terug en begin je opnieuw je mantra met aandacht te herha-

len. Je kunt dit uitbreiden door lichtgolven en positieve vibraties te visualiseren, die van je 

hart uit naar anderen stromen en meer licht, liefde en harmonie in de wereld brengen. 

 

Klank, genezing en eigenwaarde  

Tulku Thondup, Tibetaans Boeddhistisch leermeester, schrijft in zijn boek ‘The healing power 

of mind’, dat door bepaalde klanken te zingen, zoals de heldere, open klinkers als: - AH - EE - 

OH - OO -, er een open ontspannen gevoel ontstaat. De klank kan een mantra zijn, een gebed, 

een lied of klanken die de naam van God uitspreken. In Boeddhistische geschriften wordt de 

klank - AH - gezien als de bron van alle spraak, de bron van openheid. Door deze klank zacht 

te zingen kun je tegelijk mediteren en jezelf openen op hartniveau.  

 

Wanneer je met deze klank gaat werken laat deze dan heel natuurlijk op je adem uitstromen, 

geniet van de eigen klank van je stem en stop wanneer het voor je gevoel nodig is, forceer 

niets. Gebruik de klank om jezelf te zuiveren van oude energieën, en weer aan te vullen met 

gezondheid en licht en stuur dan vredige klanken de hele wereld in. Oefen bijvoorbeeld net 

zolang met de AH-klank totdat je er één mee wordt.  

 

Harmonieuze klanken raken op een dieper niveau gevoelens in ons lichaam. Te veel concen-

tratie in het hoofd en te veel intellectueel analyserend denken, ook tijdens mediteren, roept 
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spanningen op die een tegenwicht, een aanvulling nodig hebben. Het werken met klanken en 

muziek raakt in ons andere gevoelige snaren, die belangrijk zijn om goed evenwichtig te kun-

nen mediteren. Klanken durven uiten is echter voor velen een moeilijke stap, toch is het juist 

voor overgevoelige mensen een middel om angst en onzekerheid los te laten. Overtuig jezelf 

ervan dat je oefeningen goed zijn, ook al is het niet volmaakt, accepteer de onvolmaaktheden 

en werk verder. Begin bijvoorbeeld rustig met een ontspannen uitademing met de klank AH 

en laat deze uitgroeien naar een krachtig – AH -, maar voel je vrij om welke klank ook die 

voor jou natuurlijk voelt te gebruiken, zoals de klanken verbonden met de zeven chakra’s.  

 

Heilige klanken 

In het Boeddhisme vertegenwoordigen de klanken ‘OM, AH en HUNG’, de zaadlettergrepen 

die het lichaam, de ziel en de geest van de Boeddha, symboliseren. Deze klanken zijn univer-

seel en daarom te gebruiken door iedereen. Deze drie lettergrepen omvatten de krachtigste 

liederen in het Boeddhisme. Ze zijn zuiver, archetypisch van aard, vrij van uitweiding, con-

cepten, vasthoudendheid en starheid. Iedere klank vertegenwoordigt bepaalde genezende kwa-

liteiten. Door met deze klanken te werken sta je jezelf toe meer open te worden. Voor Boed-

dhisten belichamen deze klanken ook alle kwaliteiten van de Boeddha, de volledige verlichte 

natuur. 

 

OM – (lichaam) is verbonden met de onveranderlijke kracht en schoonheid van onze ware 

aard, het Boeddhalichaam genoemd. Door OM te zingen ontvang je vrede, gelukzaligheid, 

helderheid, stevigheid, moed, stabiliteit en kracht. 

 

AH – (ziel) is verbonden met je gevoel en met de energie van de realiteit, de Boeddhaspraak 

genoemd. Door AH te zingen ontvang je energie, openheid, weidsheid, en macht. 

 

HUNG – (geest) is verbonden met de oorspronkelijke openheid van de realiteit die volmaakt, 

stil en open is, de Boeddhageest genoemd. De Boeddhageest, HUNG (spreek uit als: hoong), 

wordt geassocieerd met verlichting, oneindigheid, essentie en eenheid. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: werken met klanken 

 

We gaan de klankoefeningen gebruiken om het contact met het lichaam te versterken en als 

hulpmiddel om in stilte te mediteren. Maak na je basisafstemming een keuze om je meditatie 

te verbinden met klank. 

• Visualiseer hoe de klank – OM – verdriet of iedere pijnlijke emotie opneemt in de 

vorm van wolken, rook of mist 

• Visualiseer en ervaar hoe de klank – AH – de problemen voor altijd loslaat 

• Ervaar hoe de klank - HUNG – jou verbindt met de genezing van vrede en openheid  

 

Als je gaat oefenen met klanken kies dan voor jezelf hoe je te werk wilt gaan. Hieronder wor-

den voorbeelden gegeven: 

1. Je kunt elke lettergreep zingen met dezelfde nadruk en toonhoogte. 

2. Je kunt ook één lettergreep kiezen waarvan je de kwaliteiten nodig hebt en oefenen 

met toonhoogte en ritme.  

3. Je kunt deze klanken gebruiken om moeilijke gedachten, gevoelens en beelden te 

transformeren. En je kunt met deze lettergrepen je krachtbron oproepen. 

4. Verbind je met de genezende kracht van de klank en voel dat de klank alle genezende 

krachten van het universum oproept en activeert. 

5. Zie en voel dan hoe warm, helder licht uitstraalt van de klank en de beelden en laat 

licht je hoofd en je lichaam helemaal opvullen. 

6. Geniet van het licht en de klanken. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: emoties zuiveren in stilte door klank 

 

Chanting, het reciteren van liederen of klanken, kan ook in stilte gedaan worden. Een oefe-

ning, die de ‘drievoudige ademhaling’ genoemd wordt, heeft te maken met het benoemen van 

de drie zaadlettergrepen in onszelf tegelijk met onze ademhaling. Dit ontwikkelt concentratie 

en een krachtige geest, het zuivert negatieve emoties en is een goede voorbereiding voor an-

dere genezingsmeditaties. Hierbij zeg je innerlijk – OM - wanneer je inademt, je zegt - AH - 

tussen de in- en de uitademing en je zegt – HUNG (hoong) - op je uitademing.  

 
Voorbeeldoefening  

1. Algemene basisafstemming. 

2. Naar een stukje muziek luisteren om te ontspannen. 

3. De schoonheid van de muziek gebruiken om creatief te visualiseren. 

4. De klanken eerst innerlijk oefenen zonder deze uit te spreken. 

5. Dan de klanken hardop uitspreken. 

 

Samenvatting  

Mediteren door te luisteren naar muziek. Een actieve meditatie is te luisteren naar muziek en 

daardoor geïnspireerd schep je positieve gedachten en beelden. 

Mediteren en de klank van je stem gebruiken en zo de trillingen ermee verbonden in je li-

chaam en aura opnemen en zo doorstroming bevorderen. Dat kan door het herhalen van man-

tra’s of door het uiten van open klinkers als: AH – EE – OH – OO -. Deze geven een open, 

ontspannen gevoel.  

Werken met de heilige klanken uit het Boeddhisme zoals hierboven beschreven: 

• OM – is verbonden met het lichaam en de spraak en geeft vrede, moed en stabiliteit. 

• AH - is verbonden met het hart en het gevoel en geeft openheid van de ziel. 

• HUNG – is verbonden met de geest, eenheid en oneindigheid en geeft verlichting. 

 

 

☼ 
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9    MEDITATIE EN HET CONTACT MET JE LICHAAM 

 

 

Luisteren naar je lichaam  

Mediteren is, vooral in het begin, een mentale activiteit. Dit komt omdat we proberen het be-

wustzijn samen te brengen in het hoofd door de keuzes die we maken en het proces van waar-

nemende aandacht wat daardoor ontstaat. Het hoofd, met de hersenen, verbindt het denken en 

de verbeelding door de functies van de linker en rechter hersenhelften. Op het energetische 

niveau is dit het zesde chakragebied wat de psychische functies van overzien, waarnemen en 

helderziendheid vertegenwoordigt. Dit gebied wordt beschouwd als de meest neutrale plek in 

het lichaam omdat hier, waarnemen, denken en beelden samenkomen.  

 

Het hoofd is als een kapitein op een schip of een vuurtoren aan de kust, waarvan de brandende 

vuurtorenlampen de schepen op zee behoeden voor gevaarlijke kliffen. Wanneer we het be-

wustzijn leren samentrekken in het hoofd ontwikkelen we een neutraal overzicht over onze 

fysieke en psychische processen, omdat jouw geconcentreerde aandacht je helpt om vanuit dit 

innerlijk overzicht waar te nemen zonder vooroordeel. De bedoeling is wel om vanuit je cen-

trale overzicht het contact te behouden met je hart en je hele lichaam. 
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Groei van lichaamsbewustzijn 

Wanneer je voelt dat de spanning in je hoofd te sterk wordt leer jezelf dan aan om met behulp 

van je ademhaling weer te ontspannen. Beweeg je voeten, je bekken, armen, schouders, nek 

en hoofd even, besef dat je niets moet forceren en laat overtollige spanning los op je uitade-

ming. Al gauw merk je dat het ritme van je ademhaling rustiger wordt en dat je lichaamsbe-

wustzijn groeit. Iedere keer wanneer er te veel activiteit in je hoofd is, houd je te veel energie 

vast, de energie stroomt dan niet goed door en er ontstaan spanningen in je lichaam.  

 

Door sneller spanningen los te laten neemt je energiegevoel toe, je ervaart je hele lichaam als 

warmte en rust. Meditatie brengt het zenuwstelsel tot rust en daardoor functioneert het li-

chaam beter; je ademritme en je fysieke welzijn verbeteren. Meditatie laat dus niet alleen zien 

wat er gebeurt in je geest, maar ook in je lichaam. Je merkt dat je lichaamsbewustzijn toe-

neemt, ook als je niet in een zittende houding mediteert, en vaak ervaar je al de meditatieve 

rust op andere momenten van de dag.  

 

☼ 
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Meditatieoefening: luisteren naar je lichaam 

 

Ga ontspannen zitten en zet je voeten bewust op de aarde. Maak innerlijk de keuze om naar je  

lichaam te luisteren 

1. Richt je aandacht op je ademhaling.  

2. Laat je adem rustig en diep doorstromen. 

3. Volg je adem in je lichaam, observeer de beweging. 

4. Voel dan hoe het een dieper contact maakt met je lichaam. 

5. Neem nu de tijd om stapsgewijs de verschillende delen van je lichaam te ervaren. 

6. Ervaar je voeten, benen, basis van de ruggengraat, bekken, buik, maaggebied, borst-

kas, longen en hart, armen en schouders, nek, keel en je hoofd. 

7. Ervaar hoe adem contact heeft met de structuur van je lichaam: botten, spieren, 

bloedsomloop, zenuwstelsel en lymfestelsel. 

8. Voel hoe de aandacht naar je lichaam warmte en ruimte geeft. 

9. Geniet van je ervaringen en sluit de meditatie rustig af.  

 

☼ 

 

Meditatieoefening: zoemend ademhalen 

 

1. Ga ontspannen zitten op een stoel en zet je voeten plat op de vloer. Adem in en maak 

vervolgens tijdens de uitademing een zoemend geluid diep in je keel. 

2. Wanneer je volledig hebt uitgeademd, adem je weer in.  

3. Op de volgende uitademing herhaal je het zoemende geluid. 

4. Doe deze oefening twee tot drie minuten achter elkaar, totdat je vijf cycli hebt afge-

rond, of zolang het voor jou goed voelt. 

5. Laat deze oefening dan overgaan in een rustige stilte. 

 

☼ 
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10    VISUALISEREN 

 

 

Meditatie en de taal van het beeld  

De taal van het beeld is een van de oudste en meest gebruikte hulpmiddelen in meditatietrai-

ning. Beelden zijn multidimensionaal; ze hebben een breder, dieper en ruimere betekenis dan 

het woord; ze raken ook onze zintuigen en emoties. Wij zijn in staat om beelden te scheppen; 

beelden op te roepen en beelden te projecteren - denken in beelden. En juist dit vermogen is 

een belangrijk hulpmiddel in meditatie. Tegenwoordig worden visualisatie- of imaginatie-

technieken veel toegepast in holistische geneeswijzen, bij het begeleiden in genezingsproces-

sen of in reïncarnatietherapie. Ook kunstenaars vertellen dat ze bewust of onbewust geleid 

worden door innerlijke beelden voordat ze het in de materie uitwerken. In de sport en in het 

bedrijfsleven worden visualisatietechnieken tegenwoordig doelgericht ingezet om tot betere 

prestaties te komen. Een oud spreekwoord zegt het treffend: beelden zeggen meer dan dui-

zend woorden. Denk zelf eens aan een intense gebeurtenis die je meegemaakt hebt, je kunt 

haarscherp de beelden ervan zien, de sfeer en zintuiglijke reacties proeven en de emoties voe-

len die bij deze ervaring hoort.  

 

Dromen, beelden uit het onbewuste 

Beelden kunnen opgeroepen worden wanneer we deze techniek bewust toepassen, ofwel ze 

verschijnen onverwachts uit het onbewuste en geven zo hun boodschap door zoals in dromen. 
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De spontane verschijning van droombeelden is een typisch kenmerk van beeldend denken. De 

basis van onze geestelijke structuur bestaat uit archetypische beelden en niet op de eerste 

plaats uit woorden. Beelden raken ons daarom vaak heel diep, omdat ze ons in verbinding 

brengen met onze diepste evolutieniveaus, ons zo in contact brengen met een diep innerlijk 

weten en begrip, en daarom ook ons gevoel raken. De reden dat mensen nog steeds door 

droombeelden verrast worden en ze de betekenis ervan niet aanvoelen, komt vooral doordat 

we de laatste eeuwen uitsluitend het lineaire denken ontwikkeld hebben, we vertrouwen meer 

op ons logisch denken dan op ons beeldend denken en onze intuïtie. 

 

Communiceren met beelden 

Het vermogen tot het begrijpen van en communiceren met beelden gaat eigenlijk vooraf aan 

het vermogen om door middel van woorden te communiceren. Woorden hebben zich ontwik-

keld vanuit onze zintuiglijke aardse ervaring en vaak kunnen deze woorden niet de totale 

werkelijkheid van de geest uitdrukken. Visualiseren is daarom zo belangrijk omdat het je 

helpt herinneren dat er ook een onstoffelijke wereld is, een wereld die je doet begrijpen dat je 

meer bent dan wat je fysieke ogen kunnen waarnemen en benoemen.  

De verbeeldingskracht helpt je te communiceren met de geest, omdat ze niet statisch maar 

creatief is. Visualiseren wordt dan een positief en scheppend hulpmiddel om in contact te ko-

men met je innerlijke subjectieve werkelijkheid, een werkelijkheid die onbewust bijdraagt aan 

je dagelijkse bewustzijn. Wanneer dit beeldende vermogen bewuster samenwerkt met het lo-

gische denkend vermogen in jou ontstaat er een innerlijke verdieping, verruiming en verbin-

ding met de creativiteit van de menselijke geest. 

   

Creatief visualiseren  

Het belang van visualisatietraining ligt vooral in het bewust willen werken met beelden. Hier-

door beïnvloeden we onze creativiteit, onze doelen en gezondheid. Met creatief visualiseren is 

het mogelijk om je negatieve overtuigingen te herkennen en deze om te zetten, te vervangen 

in positieve beelden, overtuigingen en gevoelens. Visualisatietraining bevordert deze persoon-

lijke scheppingskracht, want je begint te merken dat je zelf ook ervaringen kan scheppen. 

Wanneer we uitgaan van de eenheid en samenhang van lichaam, ziel en geest dan beïnvloeden 

beelden, ofwel het beeld dat wij van iets hebben, bewust of onbewust, onze gezondheid, ons 

gedrag, maar ook onze doelen, datgene wat wij willen realiseren in het leven. 
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Mediteren en het werken met positieve beelden 

Wanneer je je aandacht leert richten op het gebruik van beelden word je je bewuster wat ze 

voor jou kunnen betekenen. Het denken in beelden bied je de mogelijkheid om je bewustzijn 

te verheffen boven een puur aards, materieel niveau omdat je met beelden in contact kunt ko-

men met andere dimensies en begrippen. Tijdens de meditaties richten we onze aandacht 

doelbewust op positieve beelden die ons verheffen boven het alledaagse. Maar waar we onze 

aandacht ook op richten, doe het met een warm, open gevoel, anders wordt het een mecha-

nisch staren naar een beeld, of dit nu innerlijk of uiterlijk is. We proberen altijd met ons hele 

wezen betrokken te zijn bij de keuze van onze aandacht, er zelfs een mee worden.  

 

Herinneringen en beelden 

Wanneer je mediteert, kom je in verbinding met diepere ontspanningsniveaus in jezelf. Dit 

kan betekenen dat er volkomen innerlijke rust is, maar ook dat er oude herinneringen naar 

boven komen. Deze herinneringen komen vaak in de vorm van beelden en emoties die ermee 

samenhangen. Dit kunnen beelden zijn die inzicht geven in je verleden, die mogelijk nog 

steeds verbonden zijn met je huidige leven. Begrippen als reïncarnatie en karma leren je in-

zien dat we allemaal een lange geschiedenis achter de rug hebben die als een herinnering nog 

in onze lichaamscellen zijn opgeslagen en ons op een onbewust niveau nog kunnen beïnvloe-

den. Maar die ons ook kunnen wijzen naar de juiste weg van onze ziel. 

 

Symbolen 

Door ons geheugen leggen we ook verbanden met zaken die een symbolische betekenis heb-

ben, want we zijn het product van een lange geschiedenis en beelden en de symbolische bete-

kenis hiermee verbonden, komen soms uit de diepste lagen van ons onbewuste.  

Beelden helpen ons zo erachter te komen wat we in het verleden geschapen hebben en wat 

nog in ons onderbewuste werkzaam is, soms nog verwerkt moet worden en een geïntegreerde 

plaats in het heden mag krijgen. Sommige herinneringen dwingen je om oude pijnen een plek 

te geven, maar geleidelijk leer je de betekenis van je herinneringen kennen en helpen ze jou 

om op je eigen unieke manier hierop te reageren met behulp van creatief visualiseren.  

En werkelijk alles uit ons dagelijks leven kan voor ons een symbool worden als je er zo naar 

wilt kijken. Het helpt ons te luisteren naar de subtiele boodschappen die we zomaar krijgen en 

aan ons de keuze er iets mee te willen doen.      

 

☼ 
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Meditatieoefening: visualiseren 

 

We gaan oefenen met actieve visualisatie dat wil zeggen dat we zelf een beeld uitzoeken om 

met het geestesoog te zien. Dit is vooral prettig als je moeite hebt met visualiseren. Begin dan 

met een eenvoudige oefening die vanzelf ontstaat, omdat je bewust werkt met je zintuigen. 

 

Werken met je ogen  

Prik of plak een vierkant (of rond) rood of groen gekleurd papiertje op een goed belichte witte 

of bijna witte muur. Ga er ongeveer anderhalve meter van afstaan. Kijk er een minuut of drie 

strak naar. Let op wat je ziet, laat je ogen niet van het gekleurde vierkantje afdwalen. Sluit na 

drie minuten de ogen. Er komt een beeld van een vierkant voor je ogen. Kijk er goed naar. 

 

☼ 

 

Werken met je gevoel 

Bij deze oefening maak je gebruik van je motorische reacties. Teken met je wijsvinger een 

eenvoudige, denkbeeldige vorm op je andere hand, zoals een lijntje, een vierkantje of een cir-

kel. Sluit dan je ogen en maak een voorstelling van het eenvoudige vormpje dat je getekend 

hebt.  

Hetzelfde kan je doen door een letter (of een cirkel, een vierkant) op de grond te tekenen. 

Sluit weer je ogen en roep het beeld van de letter op. Deze oefening kan ook met je voet ge-

daan worden op alles wat als schoolbord kan dienen. 

 

☼ 

 

Werken met je gehoor 

In deze oefening draai je een stuk muziek, een liedje bijvoorbeeld. Luister er goed naar. Laat 

het liedje middenin stoppen. Sluit je ogen en luister naar de stilte.  

Hoor je nu het liedje als een ‘nabeeld’? 

 

☼ 
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Meditatieoefening: visualisatie van een voorwerp 

 

Kies zomaar een voorwerp, bijvoorbeeld een kopje, een vaas, een bal, een bloem. Zet dat er-

gens neer en ga ernaast zitten. Kijk er even naar. Ga dan aan de andere kant zitten en bekijk 

het voorwerp vanuit een ander perspectief. Ga er dan dichterbij zitten, bekijk de details. 

Wanneer je het gevoel hebt dat je het voorwerp goed geobserveerd hebt, sluit dan je ogen en 

visualiseer nu het voorwerp. Misschien heb je het gevoel dat je het bedenkt, maar ook dat is 

goed. Laat het voorwerp in je geest opkomen of ontstaan op je innerlijke scherm, houd het 

even vast, eventueel details benoemen. Als er geen beeld komt, open je ogen en observeer het 

voorwerp opnieuw en herhaal de oefening. Bedenk dat de geest van nature in staat is te visua-

liseren. Geniet van je oefening en rust uit in stilte als het voor jou genoeg is geweest. 

 

☼ 

  

Meditatieoefening: beelden en symboliek 

 

Deze oefening laat het verschil zien in onze reacties wanneer we kijken naar fysieke voorwer-

pen als beeld en dezelfde beelden als we onze ogen sluiten. We zien dan dat wanneer we onze 

ogen dicht doen er meer symbolische en persoonlijke reacties ontstaan. Het is een manier om 

de symbolische taal beter te begrijpen. 

Met open ogen naar fysieke voorwerpen kijken.  

Bijvoorbeeld: kijk naar de ruimte waarin je je bevindt en naar alle dingen die erin staan. Alles 

in dit vertrek kan een symbool voor je worden. Schrijf op wat je ziet en vraag jezelf wat je 

eerste associatie is bij wat je ziet. Dit kan zijn: tafel, bloempot, deur, vloer, muur enz. 

Innerlijke beelden en associaties.  

Een beeld kan meer dan één betekenis hebben. Een muur kan duiden op bescherming, maar 

ook met beperking of opsluiting. De reactie is afhankelijk van de wijze waarop je die muur 

ervaart. Sluit je ogen en vraag je af welke associatie er komt bij de verschillende woorden: 

raam – deur – tafel – licht – stoel – plant – enz. Luister naar je reacties. Wat voel je in je li-

chaam? Komt er een herinnering naar boven? 

 

Opdracht: werk je reacties uit en kijk wat de verschillen zijn tussen beide oefeningen 

 

☼ 
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Oefening: visualiseren als begeleidingsinstrument 

 

Beelden, associaties en reacties 

Bij deze oefening ga je met een werkpartner elkaar om de beurt begeleiden m.b.v. visualiseren 

• Benoem zomaar willekeurige voorwerpen of begrippen.  

• Vraag dan of de ander zo snel mogelijk een associatie hierop wil geven. 

• Vraag regelmatig naar lichaamsreacties en/of herinneringen. 

• Laat de ander met ademaandacht naar die lichaamsplekken gaan waar mogelijke span-

ning ervaren wordt. 

• Laat je werkpartner mogelijke spanningen uitademen. 

 

Opdracht: werk je reacties uit en bespreek ze met elkaar. 

 

☼ 

 

Meditatieoefening: creatief visualiseren 

 

We gaan visualiseren nu gebruiken om bewuster te scheppen, te realiseren wat je wilt in je 

leven. De volgende vragen helpen je: 

1. Wat wil je graag in je leven realiseren (gezondheid, werk, relaties, iets anders)?  

2. Benoem of noteer dit 

3. Welke beelden komen direct naar boven als je aan je wens denkt? 

4. Hoe reageert je lichaam? 

5. Laat nu op de ademhaling alle stress los die verbonden zijn met je wens 

6. Formuleer dan opnieuw wat je eigenlijk heel graag wilt, je diepste wens 

7. Visualiseer hier nu de beelden bij die goed zijn voor jou, die jezelf wenst 

8. Luister weer naar je lichaam, laat mogelijke stress los en zet je schepping in het licht 

9. Spreek je wens hardop uit, want dit versterkt de kracht van realisatie 

 

Opdracht: werk je creatieve visualisatie uit en bespreek ze met een werkpartner 

 

☼ 
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Meditatieoefening: passieve visualisatie en sluimerbeelden 

 

Bij passieve visualisatie neem je een afwachtende, ontvankelijke houding aan, je werkt zo 

vanuit het vrouwelijk principe. Je laat komen wat de geest jou aanreikt. Het is als een sluimer-

toestand tussen wakker zijn en slapen. In deze toestand kan je bijvoorbeeld je geest een pro-

bleem opgeven om op te lossen, en dan wacht je af totdat de geest een beeld aanreikt dat de 

oplossing symboliseert. Later kan je bewust nadenken over de betekenis van deze ‘sluimer-

beelden’. Sluimerbeelden zijn vaak zeer symbolisch, ze brengen vele aspecten van iets over 

en vatten deze samen in één zinvol, geïntegreerd beeld.  

Het vermogen van de geest om via symbolen betekenissen te vinden, wordt al gedurende dui-

zenden jaren benut. Tibetaanse boeddhisten hebben ingewikkelde mandala’s met een rijke 

symboliek vervaardigd om een hogere realiteit te beschouwen. We leren dat visueel denken 

natuurlijk is en dat het vermogen om intuïtief te redeneren met behulp van verbeelding en 

visualisatie kan worden ontwikkeld door meditatie. 

 

☼ 

 

Meditatieoefening: actieve visualisatie en sluimerbeelden 

 

Stem je vooraf actief, werkend met het mannelijk principe, goed af om te gaan mediteren en 

vanuit je ontspanning nodig je de geest uit een beeld te krijgen. Wees niet specifiek, wees 

geduldig en wacht dan af. Het beeld kan opkomen wanneer je ’s avonds bijna in slaap valt of 

wanneer je naar muziek luistert of wanneer je sport. De sleutel is om je open te stellen voor de 

boodschappen van de geest, innerlijk te luisteren en leren beelden te zien of te weten, maar 

het is ook een oefening in het leren herkennen en onthouden van spontane beelden. Dwing 

jezelf niet, vertrouw op de symbolische kracht van je onderbewuste. Als je een oplossing voor 

een probleem zoekt kan je op dezelfde manier werken. Leg dan vooraf aan je geest het pro-

bleem neer en vraag of je een betekenisvol beeld mag ontvangen. Dit werkt ook heel goed 

voordat je gaat slapen en je om een droom vraagt die inzichten geeft. Leer om al je verwach-

tingen hierover tijdens de meditatie verder los te laten om te voorkomen dat je te hoge ver-

wachtingen schept en er onnodige fysieke spanning ontstaat. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: geometrische vormen 

 

Waarom werken we met symbolen als hulpmiddel voor meditatie? Omdat de wereld van 

symbolen een levende wereld is en je een symbool kunt vergelijken met een zaad dat je in de 

grond stopt. Je zorgt ervoor zodat het zaad vrucht kan dragen. En net zoals het zaad een hele 

boom in wording omvat, zo ook omvat een symbool een heel gebied van kennis samen. Kies 

voor jezelf een symbool om op te mediteren. Enkele voorbeelden zijn het kruis en de cirkel.  

Bij het kruis zijn twee tegenstellingen in één teken gecombineerd. Het kruis is een zeer oud 

teken, dat geest en materie verbindt, het mannelijk en vrouwelijk principe. Het kruis wijst 

vanuit de vier windstreken naar de kern in het midden, het Goddelijke of het Zelf.  

De cirkel is de enige geometrische figuur uit één lijn. Samen met de driehoek en het vierkant 

de oertekens. Teken van eeuwigheid en eindeloosheid, geen begin en geen einde. De cirkel is 

het symbool van de zon, de aarde of planeten. Het is het symbool van volmaaktheid en zui-

verheid. 

 

 

 

Visualisatie en geometrische vormen 

 

In de westerse mysterietradities werden geometrische vormen als driehoeken en cirkels vaak 

gebruikt bij visualisatie. Zulke vormen zijn niet alleen vrij gemakkelijk te onthouden, maar ze 

hebben ook een diepere symbolische betekenis. De naar boven gerichte driehoek staat bij-

voorbeeld voor het streven van de menselijke geest naar God, terwijl de naar beneden gerichte 

driehoek staat voor het neerdalen van de goddelijke geest in de materie. De cirkel staat voor 

het absolute, zonder begin of einde. Bij het mediteren concentreert men zich zo lang mogelijk 

zonder knipperen op de uitgekozen vorm. Dan sluit men de ogen en men visualiseert hoe het 

beeld verschijnt in de ruimte tussen en juist boven de ogen, het zogenaamde ‘derde oog’. 

 

 David Fontana, uit: Leer te mediteren 

 

 

☼ 
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11    JEZELF OPENEN VOOR EENHEID, RUST EN STILTE 

 

 

Het lager zelf 

Als we uitgaan van de invloeden die ons leven beheersen merken we dat we soms geen enkele 

controle hebben over wat ons overkomt. We hebben dan het gevoel dat we geleefd worden en 

dat ons eigen gedrag ons in de weg zit in plaats van wat wij zelf willen. Wanneer we ons ge-

drag onderzoeken merken we dat we vaak reageren vanuit sterke emoties als: woede, harts-

tocht, sensualiteit, angst, sensatie, wedijver, pijn of onzekerheid. Deze heftige emotionele 

reacties worden ‘lager zelf’ reacties genoemd. Ze komen uit de ‘lagere’ of instinctieve lagen 

van de mens en ze laten reacties zien vanuit onmacht, onzekerheid of onveiligheid.  

Mediteren helpt ons hiervan bewust te worden en stimuleert ons om op zoek te gaan naar een 

evenwicht tussen onze te heftige emoties en ons denken. Het ‘lager zelf’ is niet slecht, het is 

een kwaliteit energie waar wij als mensen mee om moeten leren gaan: deze energie als posi-

tief en beheersbaar instrument gaan leren toepassen. 

 

Het hoger Zelf 

Wanneer we meer bewust worden van onszelf en ons geestelijk gaan ontwikkelen wordt het 

innerlijke aandachtspunt op hogere energieniveaus gericht. Het hogere bewustzijn, ‘hoger 
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Zelf’ genoemd, heeft kenmerken die verbonden zijn met: zuiver denken, zuiver voelen en 

zuiver handelen. Wanneer we verbonden zijn met het hoger Zelf hebben we onze heftige emo-

ties en negatieve gedachtenpatronen getransformeerd tot evenwichtig denken, rustig handelen 

en een harmonieus samenwerken met onze emoties. Vanuit onze geestelijke groei ervaren we 

meer en meer een contact met dit hogere bewustzijn en wordt het lagere ego een instrument 

om het hogere bewustzijn, de hoogste Intelligentie, te willen dienen, waarbij een harmonische 

verbinding met het leven vanuit Liefde, Wijsheid en Vrede ervaren wordt.  

 

Meditatie en spirituele transformatie  

Meditatie helpt ons in contact te komen met het hoger Zelf, omdat we door te mediteren vele 

kanten van onszelf tegenkomen - de ruwe delen van de diamant die we zijn. Ons geestelijk 

ontwikkelingsproces is verbonden met een weg van omvorming, dit is een spiritueel proces, 

dat leidt naar het bewuste stabiele, geïntegreerde contact met het hoger Zelf. Op deze weg 

vinden we alle aspecten van het onderbewuste, het onbewuste, het bewustzijn en bovenbe-

wustzijn en wanneer we mediteren komen we dus ook reacties tegen die we niet altijd kunnen 

plaatsen. We ontmoeten steeds weer onze emoties of onverwerkte processen, maar we leren 

ook onderscheid maken tussen wat nu uit de lagere of uit de hogere levensgebieden komt. 

Door onze ervaringen en groei in het dagelijkse leven ontwikkelen we steeds meer een gevoel 

voor wat zuiver en goed is. Op die manier leren we herkennen dat onze ego een instrument is 

voor de groei naar een hoger bewustzijn. Een belangrijke eerste stap is: jezelf stilte en rust 

toestaan. 

 

Eenheid ervaren 

Jezelf openen voor eenheid is jezelf toestaan te zijn zoals je bent op dat moment. Je verstopt 

je niet langer achter je oordelen en gevoeligheden, je durft je innerlijke strijd los te laten en de 

behoefte om etiketten te plakken op ervaringen als goed en kwaad. Je laat verwachtingen los 

over hoe je je zouden moeten of willen voelen, en in plaats daarvan sta je jezelf toe in het ge-

voel te zijn, het gevoel zelf te zijn. Je durft je in vertrouwen over te geven aan jezelf, in ver-

binding met alles in en om je heen – binnen en buiten; boven en beneden zoals een zwemmer 

die één is met de oceaan. Lichaam, ziel en geest openen zich voor een vernieuwende energie-

stroom. Deze oefening is een krachtige en genezende ervaring en het geeft vertrouwen in je-

zelf en de hoogste Universele Intelligentie. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: stilte en rust  

 

Deze oefening richt zich op het toewerken naar een dieper niveau van stilte en rust.  

 

1. Wat betekent voor jou stilte, rust? 

 

2. Is stilte voor jou afwezigheid van fysiek, mechanisch geluid. 

 

3. Hoe zou jij stilte zelf willen omschrijven? 

 

4. Onderzoek aan de hand van onderstaande voorbeelden hoe je met stilte omgaat.   

• Blijf je praten om aan het woord te blijven? 

• Blijf je praten omdat je bang bent voor de stilte? 

• Blijf je praten om zo macht, controle te houden, te manipuleren? 

• Blijf je praten omdat je niet kan of wilt luisteren? 

• Wat doe je als je onrustig wordt als er een stilte valt? 

 

5. Heb je andere reacties of voorbeelden? 

 

6. Hoe helpen de meditatieoefeningen om tot innerlijke stilte te komen? 

 

7. Laat nu al je vragen en antwoorden los.  

 

8. Wat nodig is om nog te onderzoeken kan ook later. Zoek bewuster het contact met je 

ademritme en wees stil! 

 

Opdracht 

Bespreek je reacties met iemand uit je studiegroep. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: een oefening in onthechten en eenheid ervaren 

 

Ieder van ons heeft ervaring met allerlei emoties en er zijn ook emoties die ons pijn doen. We 

gaan deze meditatie gebruiken om te leren onze emoties even te laten voor wat ze zijn, het is 

een oefening in onthechten, en een gevoel van eenheid ervaren. 

1. Visualiseer jezelf op een of andere hoge plek waar je een weids uitzicht hebt, de top 

van een berg, een prachtig landschap, aan zee op hoge kliffen of een gebouw. Je kunt 

misschien zelfs letterlijk naar zo’n mooie plek gaan. 

2. Stel je dan voor dat, wanneer er een heldere hemel is, je gaat zitten met je rug tegen de 

zon. Concentreer je op de diepte van de open hemel zonder je ogen te bewegen.  

3. Adem langzaam uit en ervaar de openheid, weidsheid en de leegte van de open hemel.  

4. Voel dat het hele universum één is geworden in weidse openheid.  

5. Bedenk dat alle fenomenen, bomen, bergen en rivieren, spontaan opgelost zijn in de 

open lucht. Je geest en lichaam zijn ook opgelost. Alles is verdwenen als wolken die 

uit de lucht verdwijnen. Je bent nu ontspannen aanwezig in dit gevoel van openheid, 

vrij van grenzen en beperkingen. Laat dit gevoel je geest kalmeren.  

6. Wees stil! 

 

Opdracht: werk je reacties uit. 

 

☼ 
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12    MEDITATIE, DANKBAARHEID EN HET GEBED 

 

 

Je dank uitspreken 

Zoals eerder vermeld kunnen we mediteren door de concentratie te richten op een thema, een 

onderwerp waarover we na willen denken of op een beeld of klank met als doel onze geest 

vrij en open te maken. Deze oefeningen helpen ons enorm, maar voor sommigen kunnen deze 

oefeningen toch nog te mentaal zijn. Een bijzonder hulpmiddel om je te verbinden met je ge-

voel is door dankbaarheid en het gebed. Je dank uitspreken voor allerlei zaken die je raken, 

maar soms ook zaken die je niet leuk vindt, maar die je moet aangaan. Dankbaarheid is als 

een gebed dat je leert vooral de kleine dingen van alledag te waarderen en bovendien zul je 

merken dat dankbaarheid ruimte geeft aan het hart en negativiteit oplost. 

 

Werken met het gebed helpt je daarnaast ook je te concentreren, om los te komen van dingen 

die je hinderen, maar ook om jezelf te openen op hartsniveau. Het gebed is verbonden met je 

gevoel, je hart, en wordt ook wel omschreven als de ‘roep van het hart.’ De meeste mensen 

bidden wanneer ze in moeilijkheden verkeren en om die reden wordt het gebed geassocieerd 

met emoties. Mediteren is een activiteit die niet altijd voor iedereen geschikt is, het gebed is 

dit wel, het gebed is toegankelijker. Tijdens meditatie is het heel goed mogelijk dat je spon-

taan overgaat in een innerlijk gebed, waarbij je je richt op een hoger aspect van jezelf, op 

God. In het gebed ligt ook meestal een vraag, een kreet om hulp en begeleiding, vaak ook 
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ontstaan uit een innerlijke overgave omdat we vanuit onze aardse wil en de beperking van het 

verstand geen uitweg meer zien.  

 

Beëindig een meditatie regelmatig door hardop een formule of gebed uit te spreken 

We kunnen het gebed dan ook bewust in meditatie gebruiken door te kiezen voor een gebed 

of het uitspreken van formules. Net als met het zingen van zaadklanken is het een goede ge-

woonte om bijvoorbeeld een meditatie te eindigen met het hardop uitspreken van een formule 

of gebed. het is goed te beseffen dat door te mediteren we een grote hoeveelheid psychische 

energie opstapelen vooral in het hoofd en als we alleen maar mediteren zonder ooit woorden 

uit te spreken, ervaren we op den duur dat die krachten ons kunnen verstoren. Het helpt dan 

om deze krachten een uitweg, een richting te geven. Spreek bijvoorbeeld enkele woorden 

hardop, zodat alle energieën, alle wezens die door meditatie opgeroepen worden die richting 

ingaan die wij door onze woorden aangeven. Hieronder volgt een interessant citaat over het 

gesproken woord van de Bulgaarse geestelijk leraar Omraam Mikhaël Aïvanhov: 

 

‘…Waarom het gesproken woord? Is de gedachte op zichzelf dan niet machtig ge-

noeg? Toch wel, maar de gedachte zonder het woord is als een papier vol beloften en verbin-

tenissen waaronder geen handtekening staat. Zolang u niet tekent, hebben uw beloften geen 

enkele waarde. U mag verklaren, beloven of schenken wat u wilt, zonder handtekening zal 

niemand rekening houden met uw papier. Voor de mensen telt alleen uw handtekening. Voor 

ons spirituele werk is het woord zoveel waard als een handtekening. Het woord is dus belang-

rijk. We kunnen uren denken wat we willen, maar als we het verlangen hebben iets op gang te 

brengen, een impuls te geven opdat onze gedachten vaste vorm aan zullen nemen op fysiek 

vlak, dan moet het woord erbij komen. De gedachte is machtig op psychisch vlak, terwijl het 

woord machtig is op het fysieke vlak. Spreek echter geen woorden uit zonder eerst innerlijke 

levende gedachten gevormd te hebben, ondersteund door een machtig gevoel, anders zullen 

onze woorden hol, leeg en krachteloos blijven en geen enkel resultaat voortbrengen…’ 

 (O. M. Aïvanhov, Uit: Verzamelde werken) 

 

☼ 
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Meditatieoefening: je eigen gebed 

 

In deze oefening gebruiken we het gebed als hulpmiddel om te mediteren. Stem op je eigen 

manier af om je meditatie te beginnen. Enkele vragen kunnen je helpen: 

1. Ben je gewend om te bidden? Iets anders? 

2. Kies een gebed wat bij je hoort en herhaal je gebed innerlijk een aantal keren.  

3. Wanneer je geen gebeden kent schep dan je eigen gebed of gebruik woorden die je in-

spireren uit een lied of een gedicht.  

4. Laat jouw gebed samengaan met het ritme van je ademhaling.  

5. Ervaar hoe hoofd en hart beiden open zijn.  

6. Wees stil! 

 

☼ 
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13    AANDACHT  

 

 

Aandacht, objectieve, waarnemende aandacht is een belangrijk hulpmiddel in meditatie, het is 

een innerlijke houding die je naar het heden brengt. En mediteren leert ons om aandachtig te 

zijn en om te gaan met alle reacties die ons afleiden van ons aandachtspunt.  

 

Van concentratie via aandacht naar zuiver waarnemen 

Bij CONCENTRATIE wordt de aandacht bewust op iets gericht en dit is verbonden met een 

keuze. Je richt namelijk bewust je aandacht op het onderwerp van je keuze om daarmee ande-

re activiteiten buiten te sluiten.  

AANDACHT is verbonden met een innerlijke houding, namelijk met een bewustzijn dat in 

het hier en nu kan leven, een bewustzijn van betrokkenheid met je hele wezen. Aandacht leert 

je om jezelf volledig te geven aan wat je doet. Deze houding van aandacht schept op een na-

tuurlijke manier een mentale ruimte, want je bent oprecht aanwezig in het hier en nu. Aan-

dacht, met je hele wezen aanwezig zijn, geeft ontspanning, maakt je levendig, gezond en alert. 

Aandacht leidt weer tot ZUIVER WAARNEMEN. Bij zuiver waarnemen is er geen veroorde-

lende reactie in jou bij datgene wat je waarneemt, zoals positief of negatief, goedkeur of af-

keur, je bent neutraal.  
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Iemand die leeft vanuit een volledige waarnemende aandachtige houding kan geen emoties en 

gedachten vasthouden, hij wordt een WAARNEMER. Je wordt waarnemer van je emoties en 

gedachten en je geest is ontspannen en kalm en zeer bewust aanwezig en ze neemt de gebeur-

tenissen waar zonder emoties en gedachtenstrijd. Wanneer je afdwaalt, probeer je je geest 

zacht, maar standvastig terug te leiden naar het hier en nu. Om dit te doen is het noodzakelijk 

om een stabiele gewoonte aan te leren van totale aandacht van wat je in het heden doet.  

 

Het leren van aandacht 

Om aandacht te leren ontwikkelen besluit je bewust vóór elke activiteit die je wilt onderne-

men om andere ideeën, gevoelens en activiteiten buiten te sluiten. Leg je intentie, je bedoeling 

neer, benoem dat en kies er dan voor om je volledig te willen wijden aan wat je wilt doen. 

Aandachtig zijn betekent dus niet dat je diep emotioneel wordt of allerlei concepten naar bo-

ven haalt om te kijken wat je denkt of doet. Integendeel, de geest is ontspannen en kalm en 

daarom ook scherp bewust van iedere gebeurtenis zoals deze is, zonder de gebruikelijke ge-

dachten of emoties.  

Voor de meesten van ons kan het, vooral in het begin, nodig zijn steeds weer opnieuw ieder 

aspect van onze mentale en fysieke activiteiten te onderzoeken. Zelfs als we onderwezen 

worden in meditatie of spirituele training hebben we aandacht en bewustzijn nodig, anders zal 

de gedachte als een wild dier rondrennen, niet in staat om geconcentreerd te blijven of even in 

rust te zijn. Want welk voordeel hebben we wanneer we uitsluitend fysiek deelnemen aan de 

meditatie?  

 

Voordelen van aandacht 

Aandacht geeft bescherming in allerlei situaties van onrust en moeilijkheden, het beschermt je 

geest en bewustzijn, omdat je je minder (of niet) laat afleiden. Aandacht en bewustzijn leren 

je om geduld te hebben of juist te handelen in een situatie, geduld wordt zo ook een transfor-

merende energie. Laat je oefeningen van aandacht echter niet leiden tot spanning. Als dit het 

geval is kan dit een teken zijn dat je te hard probeert, namelijk dat je aandacht wilt pakken. 

Het is dan nodig een beetje meer te ontspannen en minder zelfbewust te zijn. Aandacht of 

bewustzijn betekent niet dat je moet denken en bewust zijn op een manier van: ‘Ik doe dit of 

dat.’ Nee, in tegendeel. Zodra je denkt, ‘Ik doe dit’, word je zelfbewust en dan leef je niet in 

de daad, maar in de idee, ‘Ik ben.’   
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Karma yoga 

Leer om jezelf helemaal te vergeten en te verliezen in wat je doet. Met aandacht bij je werk 

zijn en met aandacht je daden verrichten, wordt Karma yoga genoemd. Karma betekent daad, 

handeling.  Door in een ontspannen en wijde stemming te blijven kun je in een spontane 

stroom leven van aandacht en bewustzijn. Je gedachten zullen stabieler worden, in plaats van 

steeds weer zich op te splitsen in uiteendrijvende gedachten en in het wilde weg het verleden 

of de toekomst na te jagen. Je zult merken dat na een tijd je concentratie verbetert en het mak-

kelijker wordt om te mediteren. Een waarnemende houding leert je te genieten, aanwezig te 

zijn in het hier en nu en het opent een weg naar openheid en naar oneindigheid. Door aan-

dachtig te zijn vinden we vrede in onszelf. 

 

Het centrum van het hoofd 

Alice Bailey, een belangrijke theosofe uit de twintigste eeuw, vermeldt in haar boek ‘Van 

intellect naar intuïtie’ dat tijdens meditatie het centrum in de omgeving van de pijnappelklier 

en van de hoge hersenen tot werkzaamheid gebracht wordt doordat het bewustzijn in het 

hoofd wordt samengetrokken. In de Oosterse boeken noemt men dit de ‘juiste terugtrekking’ 

of de ‘juiste abstractie’. Het doel is om het vermogen te ontwikkelen om waarnemer te zijn 

van alle ervaringen van de vijf zintuigen. Dit betekent dat je leert om jezelf niet te identifice-

ren met de wereld van verschijnselen, de zintuigen, nee, je trekt je terug in jezelf.  

Vanuit dat centrale punt in het hoofd leer je ook om bewust energie te sturen en zo groeit het 

innerlijke contact met de ziel, het hoger Zelf, en ontwikkel je een contact met een hoger gees-

telijk rijk. Op deze manier worden geleidelijk alle indrukken die op de mens af komen tot rust 

gebracht en wordt het contact met een hoger bewustzijn ontwikkeld. 

 

Samenvatting: de voordelen van aandacht of van een aandachtige houding 

1. Bescherming van geest en bewustzijn. Aandacht beschermt je in allerlei soorten onrust 

en moeilijkheden en je bent minder te beïnvloeden voor negatieve energie. 

2. Door aandacht en bewustzijn leer je geduld te hebben of te handelen als de situatie 

juist is. Geduld wordt zo een transformerende energie 

3. Je concentratie verbetert, gedachten worden stabieler, minder ego. 

4. Meditatie wordt makkelijker. Je geniet meer van het hier en nu. 

5. Volledige aandacht brengt je naar openheid. 
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Aandachtig zijn 

 

Aandachtig zijn lost innerlijke strijd en emoties op. Het brengt je in contact met een houding van 

zuiver waarnemen en een ontmoeting met je innerlijke waarnemer.  

Aandachtig zijn beschermt je tegen onrust en problemen, omdat je minder te beïnvloeden bent 

voor negatieve energie. Aandachtig zijn vraagt een gedisciplineerde en positieve geest.  

Oefen aandachtig zijn door te durven genieten van elk moment van je leven en laat dankbaarheid 

toe in je hart. 

 

Bron: Maria Majoor 

 

  

☼ 
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Meditatieoefening: aandacht onderzoek 

 

Deze meditatie wil je bewust maken hoe jij met aandacht omgaat in je leven. Maak na je ba-

sisafstemming de keuze om dit thema te onderzoeken. 

1. Hoe ervaar je over het algemeen je eigen innerlijke houding bij allerhande gebeurte-

nissen en activiteiten? Is je houding verbonden met aandacht?  

2. Wanneer ervaar je een aandachtige houding het meest? Beschrijf dit met een voor-

beeld zoals herinneringen of associaties. Wat zijn je lichaamsreacties? 

3. Wanneer heb je het minst een aandachtige houding? Geef hier ook een voorbeeld van. 

Wat zijn nu de lichaamsreacties? 

4. Wat is er nu nodig om écht een innerlijke houding van aandacht te ontwikkelen?  

 

☼ 

 

Meditatieoefening: het leiden van je geest naar aandacht 

 

 We gaan proberen om met behulp van de basis concentratiestappen van meditatie te komen 

tot een houding van innerlijke aandacht toegroeiend naar zuiver waarnemen. 

1. Maak een innerlijke keuze waarop je tijdens de volgende meditatie de aandacht wil 

richten. Doe dit bewust voordat je gaat mediteren. 

2. Besluit ook dat alle andere ideeën, gevoelens en activiteiten buitengesloten worden om 

jezelf volledig te wijden aan wat je wilt gaan doen.  

3. Geef dit besluit ook door aan je lichaamscellen. Wat er ook gebeurt, leidt je aandacht 

bij iedere afleiding opnieuw naar je keuze. 

4. Besef dat je niet van alles nu moet gaan denken en voelen. Aandachtig zijn betekent 

niet dat we emotioneel intens worden of allerlei concepten naar boven halen om te kij-

ken wat we denken of doen.  

5. Laat je geest ontspannen en kalm zijn, maar wel scherp bewust van iedere gebeurtenis 

zoals deze is zonder de gebruikelijke emoties of gedachten, neem ze waar. 

6. Overzie ieder aspect van je mentale en fysieke activiteiten, sta niet toe dat je gedach-

ten met jou op de loop gaan, stuur ze steeds in de richting waar jij ze wilt hebben. 

 

☼ 
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14    ZUIVER WAARNEMEN EN WAARNEMER WORDEN 

 

 

Onbevooroordeeld waarnemen 

Aandachtig zijn leert ons verbondenheid, mededogen en een houding van aanwezig zijn. Sa-

men met onze positieve intentie leren we steeds meer onbevooroordeeld waar te nemen. We 

leren dan meer en meer om onze vooroordelen te herkennen en los te laten. Onbevooroordeeld 

waarnemen laat je uitstijgen boven positief en negatief, je identificeert je niet langer met ne-

gatieve ego aspecten. Wat niet wil zeggen dat je geen oordeel mag hebben over zaken. Dit 

vraagt van ons een houding van stabiliteit, doorzetten en zelfvertrouwen 

 

Herkennen van positieve gevoelens 

De gewoonte om dingen als positief of negatief te zien wordt in onze geest geschapen, de ma-

nier van waarnemen zit dus ook in onszelf. De ketting van emoties in onze geest als voorkeur 

en afkeur, hunkering en haat, brengen altijd weer meer pijn en verlangen voort. De manier om 

onze gewoontes te transformeren is een positieve houding aan te nemen tegenover iedere situ-

atie en de positieve energie diep te voelen. Zuiver waarnemen betekent alles te kunnen zien 

vanuit een neutrale, onbevooroordeelde houding. Het schept een nieuwe manier van kijken 

naar alles en het maakt dat we ondanks zorgen en moeilijke situaties toch een objectieve blik 

kunnen hebben en zo sneller toegroeien naar een gevoel van zuiver waarnemen vanuit harmo-
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nie en vreugde. Het Boeddhistische standpunt is dat zorgen, in hun diepste wezen, als golven 

zijn op de oppervlakte van de oceaan. Een storm kan de golven aan de oppervlakte heen en 

weer gooien, maar de oceaan eronder blijft kalm. Zo kan je dat ook in jezelf waarnemen: aan 

de oppervlakte gebeurt er van alles, maar je voelt dat je op een dieper niveau rustig en ver-

bonden bent met jezelf. Meditatie helpt je om naar deze innerlijke houding van vrede toe te 

groeien. Zodra er iets gebeurt wat negatief is, zouden we bewust de vredige gevoelens in onze 

geest moeten herkennen en bij die ervaring blijven. 

 

Verbreden van onze inzichten stimuleert zuiver waarnemen 

Negatief of positief, de waarneming hangt af van onze geest. Als we iets zien als positief, 

zelfs al is het een eenvoudig kopje thee, kan het een voorwerp van vreugde worden vanwege 

onze waarneming. Als we hetzelfde kopje thee zien als negatief wordt het onplezierig.  

Meditatie leert ons onze vooroordelen te herkennen en helpt onszelf eraan te herinneren hoe 

open de wereld is voor interpretatie. Bijvoorbeeld het kijken naar een boom betekent voor een 

handelaar een berekening van de geldwaarde en voor een timmerman een berekening van de 

bouwmogelijkheden, voor een wetenschapper een analyse van de chemische bestanddelen. 

 

Dingen betekenen dus voor ieder iets anders en door ons gezichtspunt te verbreden leren we 

dat we niet alles vast hoeven te houden, te willen pakken of te moeten hebben. Hierdoor ont-

staat innerlijke ruimte en we staan meer open voor inzichten bijvoorbeeld hoe onze mentale 

gedachten en gewoontes onze vredelievende aard kunnen verduisteren. Het doel is niet deze 

wereld te verlaten voor een betere of voor de hemel. Ook in deze wereld kunnen we vrede 

vinden, maar omdat onze aangeboren vredige aard zo vaak in het duister is, lopen we rond te 

strompelen als gewonde mensen die worstelen met het leven.  

 

Zuiver waarnemen en genezen 

Zuiver leren waarnemen werkt genezend, omdat we onze geest trainen in acceptatie van alles 

wat is en we geen energie meer verliezen in allerlei emoties. Als we onze geest trainen pro-

blemen te accepteren als positief, zijn zelfs moeilijke problemen een bron van vreugde in 

plaats van lijden. Tegelijk realiseren we ons dat het lijden een grote leraar is en teleurstelling 

ons wakker maakt, maar ja, als het leven te gemakkelijk is doen we ook geen moeite om spiri-

tueel te groeien.  
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Stabiliteit en doorzetten 

We haasten ons om oplossingen te vinden wanneer we problemen hebben. Maar wanneer de 

problemen weggeëbd zijn verwaarlozen we de discipline die nodig is om onze oefeningen in 

mediteren en studie te versterken en voort te zetten. Wanneer onze problemen weer naar de 

oppervlakte komen, geven we de schuld aan de oefening en zeggen: ‘Ik heb al zoveel jaar 

geoefend, maar ik heb nog steeds dezelfde problemen.’ De fout ligt niet bij de training maar 

bij de persoon die weggegaan is van de meditatiedisciplines en haar voordelen.  

Wanneer je een jonge hond getraind hebt om niet op de tafel te springen moet je consequent 

zijn en het dier nooit op de tafel laten springen. Anders raakt het in de war en verliest het deze 

gewoonte. De zoektocht naar onze ware aard is een weg van vreugde, genezing, maar ook een 

weg van inspanning en het consequent oefenen met onze levensenergie. Standvastigheid in je 

oefeningen is belangrijk om te voorkomen dat je terugvalt naar af. 

 

Toewijding 

Wanneer we eenmaal een echte doorbraak hebben bereikt, als we doorgaan met consequent te 

oefenen, al is het maar enkele minuten per dag, zal onze geestelijke standvastigheid niet ver-

dwijnen, maar zal ons voortdurend versterken. Zelfs als we geen briljante studenten zijn, maar 

wel consequent oefenen, kunnen we sneller vooruitgaan dan degenen die aanspraak maken 

geleerden en verspreiders te zijn van wijsheid. IJver en toewijding zijn belangrijker wapens 

dan uitsluitend kracht, geld, intelligentie. Toewijding, zelfs als we eenvoudig van geest zijn, 

maakt dat alle uitdagingen klein worden en dat we toch ons doel kunnen bereiken. 

 

Enkele punten om te onthouden zijn: 

• Het grote probleem is onze vasthoudendheid om ideeën op te leggen op ervaringen die 

vanuit hun aard open zijn. Dag en nacht zijn noch goed noch kwaad, maar als we be-

sluiten dat alleen de dag goed is zal de nacht vanuit haat ervaren worden. 

• Het is niet nodig dat we ons op een vasthoudende manier identificeren met onze zor-

gen en negatieve ervaringen. We zijn in essentie goed en vredig, ook al zijn er donkere 

wolken die onze ware aard verduisteren. We zouden ons goed moeten voelen over 

onszelf en over anderen, en gelukkig zijn met onszelf zoals we zijn. 

• Het is goed te beseffen dat het werkelijk mogelijk is om onze levens en uitzichten te 

verbeteren, om vrede en geluk te vinden, van negatief naar positief te gaan.  

 

☼ 
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Gelukkig kunnen zijn in het heden 

Wees je ervan bewust dat het leven slechts beschikbaar is in het heden 

en dat het mogelijk is om gelukkig te leven in het hier en nu. 

Thich Nhat Hanh, uit: Interbeing 

 

 

 

☼ 
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Meditatieoefening: zuiver waarnemen 

 

Bereid je op je eigen manier voor om te mediteren of laat je leiden door je docent. De volgen-

de stappen zijn een samenvatting van de hoofdstappen die we steeds beoefenen en die je hel-

pen op je weg naar zuiver waarnemen:  

1. Keuze van concentratie: maak een keuze om je aandacht te richten op zomaar iets of 

iets van belang voor je. 

2. Keuze van aandacht: laat dan alle andere reacties los, schenk er geen aandacht aan. 

3. Keuze van mededogen: wat is er nu nodig om je hart te openen, om een gevoel van 

mededogen te ervaren? 

4. Intentie: welke intentie geef je aan deze meditatie mee? 

 

Observeer je gewoonte om dingen als positief, negatief en veroordelend te zien. Laat je leiden 

door het volgende gezegde: ‘Voorkeur en afkeur, hunkering en haat, brengen opnieuw meer 

pijn en verlangen voort’ 

• Hoe herken je dit nu in jezelf? Heb je een voorbeeld? 

• Wat doet deze houding met je? 

• Kijk ernaar zonder enig oordeel. Stel alles levendig voor. Wat moet je doen om een 

positieve houding aan te gaan nemen? Voel dit diep in jezelf. 

• Kijk dan vanuit een zuiver waarnemende houding naar jezelf en de wereld. Alles is 

zuiver, volmaakt vredig, vreugdevol en verlicht.  

• Zie je oude houding als golven van de zee die onrustig zijn aan de oppervlakte, maar 

ervaar ook hoe de zee eronder kalm blijft. 

• Ervaar jezelf nu als Waarnemer, maak een gesprek met deze waarnemer.  

• Wees stil en begroet je ware zelf. 

• Na je stilte rond je je meditatie goed af. 

 

☼  
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15 HET MANNELIJKE EN VROUWELIJKE PRINCIPE 

 

 

Het spanningsveld tussen tegenstellingen in onszelf 

Eerder hebben we gesproken over actieve en receptieve meditatietechnieken, die we verbin-

den met de polaire wetmatigheid van het mannelijke en vrouwelijke principe. Op aarde wordt 

alles beïnvloed door het principe van de polariteiten, dat wil zeggen dat voor elke negatieve 

kracht in de Natuur er ook een overeenkomstige positieve kracht is. We ontmoeten deze wet-

matigheid in en om ons heen, denk aan tegenstellingen als goed en kwaad, dag en nacht, elek-

triciteit en magnetisme, donker en licht, plus en min. Deze krachten te herkennen betekent dat 

we inzien dat we niet alleen de positieve dingen in ons leven tegenkomen maar ook de nega-

tieve. Ons groeiproces is hiermee verbonden en aan ons de taak om er een verstandig gebruik 

van te maken. Het leren omgaan met de tegenstellingen in het leven is een streven om alle 

tegenstrijdigheden in onszelf tot eenheid en harmonie te brengen. Door het innerlijk span-

ningsveld ervan in onszelf worden we hiertoe vaak gedwongen. In onze meditatietraining 

ontmoeten we vanzelfsprekend ook deze wetmatigheid en wordt het genoemd het proces van 

werken met de mannelijke en vrouwelijke kant in onszelf. Dit principe wordt al eeuwen ge-

zien als een belangrijk uitgangspunt in meditatietraining en spirituele ontwikkeling.  
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Interessant genoeg vormt deze samenwerking ook de basis van je scheppingskracht, want het 

stimuleert je creativiteit, speelsheid en levensvitaliteit als beide kanten goed samenwerken. 

  

Balans zoeken tijdens je meditatie 

Het mannelijke principe ontmoeten we tijdens het mediteren als we gaan afstemmen: keuze, 

plaats, concentratie, innerlijke houding. Maar als we te krachtig en te geforceerd bezig zijn of 

wanneer we alles uitsluitend rationeel benaderen, gebruiken we het mannelijke principe te 

gespannen en wordt mediteren een prestatie. Zo ontstaat er stress en wantrouwen.  

Het vrouwelijke principe ontmoeten we tijdens het mediteren door onszelf te verbinden met 

het hart, ontvankelijk te zijn voor onze verbinding met de ziel en de geest, openheid. Maar 

wanneer we blijven hangen in dagdromen, overgevoeligheid en er gebrek is aan doel en daad-

kracht verliezen we onszelf en staan we te open voor allerlei invloeden.  

Om de klank van je ziel te horen is er een harmonie nodig van beiden als van een zuiver afge-

stemde viool of gitaar. In de meditatie geven we onze volle aandacht en energie aan meditatie 

en dit vraagt natuurlijk een inspanning van ons, maar we moeten geen spanning voelen. Net 

zoals de gitaarsnaren zijn we stevig, vast, maar ontspannen, met andere woorden, alert maar 

niet te gespannen. Als we lui zijn wordt onze geest niet standvastig en kalm. Als we gespan-

nen zijn stoppen we energie in het vasthouden van dingen. De kunst van een meditatieve hou-

ding is om zowel alert én ontspannen te zijn, namelijk: een goede samenwerken met de man-

nelijke en de vrouwelijke kant in ons.  

 

Ken Uzelf 

‘…Mediteren leert je om jeZelf te kennen, niet uitsluitend het kennen van je karakter, 

nee dat zou te gemakkelijk zijn. Er staat in Genesis geschreven: ‘En Adam heeft Eva gekend’, 

of ‘Abraham heeft Sara gekend’. Dit kennen is nu juist een versmelting van de twee principes, 

het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf. ‘Ken Uzelf’, wat op een Griekse tempel van Del-

phi gegraveerd staat betekent: vind de andere pool in jezelf en je zult een Godheid worden. 

Als je een man bent is die andere pool een vrouw, als je een vrouw bent is die andere pool een 

man. En je zult haar kennen zoals een verliefde zijn geliefde kent; uiteraard niet geheel op 

dezelfde manier, want deze versmelting, deze kennismaking vindt niet plaats op lichamelijk 

vlak, maar in de subtiele gebieden van het licht. Wanneer je in dit licht binnendringt, word je 

een met jezelf…’                                        (O.M. Aïvanhov, uit: Mystiek van man en vrouw) 

 

☼ 
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Meditatieoefening: mannelijke en vrouwelijke energie in harmonie brengen 

 

Je kunt de meditatievragen op verschillende manieren onderzoeken. Voordat je gaat medite-

ren noteer je wat je reacties op de vragen zijn. Laat dan alle reacties en overwegingen los 

wanneer je gaat mediteren. Onderzoek of er vanuit je meditatieve houding van openheid 

nieuwe inspiratie hierover ervaren wordt, noteer dat en onderzoek dan opnieuw de vragen. 

 

1. Na afstemming mediteer je op het woord ‘Scheppingskracht’.  

 

2. Wat betekent scheppingskracht voor jou? 

 

3. Hoe herken je scheppingskracht in jezelf? Wat zijn je eerste reacties? 

 

4. Wanneer was of ben je vooral scheppend bezig in je leven, vind je? 

Voorbeelden? 

 

5. Vind je dat dit ook verbonden is met de mannelijke en vrouwelijke kant in jezelf? 

 

6. Zijn er nog traditionele rolpatronen over de man en de vrouw die in de weg staan?  

 

7. Wat heeft je mannelijke kant nu nodig om beter verbonden te zijn met je scheppings-

kracht? Vraag naar een symbool. 

 

8. Wat heeft je vrouwelijke kant nu nodig om beter verbonden te zijn met je scheppings-

kracht? Vraag naar een symbool. 

 

9. Laat al jouw vragen los en ervaar vanuit je rust en stilte een diep gevoel van innerlijke 

harmonie. 

 

☼ 
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16    HET ONTWIKKELEN VAN VERTROUWEN 

 

 

Zelfrespect en zelfvertrouwen 

Vertrouwen is je beste bondgenoot terwijl je leert hoe je geest te trainen en je krachten toe-

gankelijk te maken. We hebben vertrouwen nodig in onszelf en in het pad dat we volgen. Als 

we dit niet hebben zijn we maar half verbonden of half toegewijd en een half bewustzijn kan 

zelfs niet een half gebakken resultaat boeken. Velen van ons hebben gebrek aan zelfvertrou-

wen. We voelen ons hopeloos en onvervuld, te zwak om te streven naar een hoger doel.  

Gebrek aan zelfvertrouwen kan het gevolg zijn van mentaliteit of opvoeding. Als het ons ka-

rakter is, kan dit moeilijker te veranderen zijn, maar als het onze opvoeding is dat onze groei 

geblokkeerd heeft is het niet zo moeilijk om te veranderen en te groeien.  

  

Schuldgevoel als drempelwachter 

Een veel voorkomende hindernis om te groeien is de houding van schuld. De moderne be-

schaving heeft ons vele opmerkelijke voordelen gebracht, maar er zijn toch nog veel mensen, 

vooral in wedijverende culturen, die zich schuldig of onwaardig voelen. Sommigen kunnen 

zeggen: ‘Ik verdien geen geluk, dat is voor andere gelukkiger mensen’ of we kunnen zeggen: 
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‘Dit is goed voor anderen, maar niet voor mij.’ Probeer onderscheid te maken tussen oprechte 

bezorgdheid over egoïstische neigingen of een onoprechte houding.  

 

Respect hebben voor jezelf en anderen raakt het hart van de Boeddhistische en Christelijke 

toepassing. Dit is een houding die je op een natuurlijke manier meer kracht en openheid geeft. 

Maar de meeste van deze schuldgevoelens zijn slechts bedekkingen voor onze eigen onzeker-

heid, maar ook dat is een vorm van vasthouden aan het zelf. Schuldgevoel wordt zo gebruikt 

als een excuus om geen moeite te hoeven doen om je leven te verbeteren. Gevoelens van on-

waardigheid en weerstand voor geluk en vrede zijn net zo irrationeel als te zeggen: ‘Ik wil 

niet eten omdat ik honger heb.’ 

 

Zelfvertrouwen en wedijver 

Eén reden waarom we gebrek aan zelfvertrouwen hebben is de wedijverende sfeer om ons 

heen. Al vanaf onze prilste schoolervaringen ontwikkelen veel kinderen een gewoonte dat ze 

niet goed genoeg zijn, omdat er iemand anders in de klas is die beter is dan zijzelf en die daar 

ook voor beloond wordt. De beste te zijn wordt in onze moderne wereld hooggewaardeerd. 

Kinderen die door volwassenen gebombardeerd zijn met berispingen en verwijten ervaren een 

grote psychologische druk en schuld. Sommige ouders verwijten hun kinderen gebrek aan 

vaardigheden en zelfs al zijn ze vol aanmoediging, kan het toch een druk geven wanneer de 

aanmoediging niet gegeven wordt vanuit belangeloze liefde. Wat ook de oorzaak is van je 

gevoelens van onwaardigheid, een krachtige remedie ligt in het besef dat je, gezien vanuit je 

ware aard, volmaakt bent. Als je dit begrijpt zal vertrouwen en vervulling spontaan in jezelf 

opwellen. Probeer dit begrip in jezelf steeds meer te voeden en te ervaren. 

 

Bouwen aan een positieve geest  

Al heb je ook maar één positieve kwaliteit in je leven, hoe klein ook, oefen jezelf om deze 

kwaliteit ook op te merken en durf je er goed over te voelen, want dat is de manier om te 

bouwen aan de gewoonte van een positieve geest. Wanneer je positieve energie ervaart en 

accepteert, ook al ontstaat dit uit een of andere eenvoudige ervaring, zal het een gevoel van 

tevredenheid brengen dat je in staat zal stellen grotere vreugde en vervulling te ontwikkelen. 

Vertrouwen geeft een indrukwekkende kracht aan lichaam en geest, het inspireert ons en geeft 

ons een gevoel te leven. Onze ware aard is geen fictie, dat bedoeld is om vertrouwen op te 

bouwen, onze ware aard is gebaseerd op de hoogste waarheid. Het is moeilijk om zelfver-

trouwen te ontwikkelen en vertrouwen te hebben in de oefeningen, wanneer je vol bent van 
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twijfel en angsten. Maar als je door je gebruikelijke gewoonten en patronen heen kunt breken 

en jezelf in vertrouwen wijdt aan je meditatietraining, stap voor stap, ga je ook de echte voor-

delen ervaren. 

  

Kijken naar je vooruitgang 

Open jezelf om je eigen vooruitgang te herkennen en je zult spontaan vertrouwen voelen in je 

eigen kunnen. De beste manier om vertrouwen te verwerven is om jezelf dus een kans te ge-

ven zonder toe te geven aan twijfel en angst. Zelfs wanneer je een tijdje geoefend hebt voel je 

je soms moe of ontmoedigd, omdat je nog zover bent van je spirituele doel, maar kijk dan 

eens terug in je leven naar de tijd voordat je begon te oefenen en geniet van elke vooruitgang 

die je gemaakt hebt. Zelfs wanneer het gevoel komt dat je een stap achteruitgegaan bent in je 

vooruitgang, kan dit gevierd worden. Stappen achteruit en omwegen, beproeving en vergis-

sing, zijn allemaal deel van het groeiproces. Groeipijn kan negatief lijken, maar je kunt het als 

positief zien door jezelf eraan te herinneren: ‘Ik ben een stap achteruitgegaan en dit is ook 

deel van de reis voorwaarts.’ Positief denken is gezond spiritueel werken en heeft zin.   

 

Als we een huis bouwen en alleen maar denken aan het enorme werk dat nog niet af is, zullen 

we ons ontmoedigd voelen, gefrustreerd en uitgeput. Maar als we meer denken aan hoeveel 

we af hebben dan aan wat er gebeuren moet, zullen we ons gelukkig voelen en het zal ons ook 

energie geven en inspiratie om meer werk te doen. Als we op een lange reis kijken naar de 

richting van onze bestemming, kunnen we ons ontmoedigd voelen bij de schijnbaar eindeloze 

weg. Maar als we gaan zitten en rusten, kijkend in de richting die we al afgelegd hebben, kan 

het uitzicht erg bevredigend en bemoedigend zijn.  

 

Stap voor stap 

Wat je ook beoefent, goed bedoelde aanmoedigingen kunnen resultaten vergroten en je verder 

helpen op je weg. Jouw kunnen heeft zich uitgestrekt ver voorbij je eerste poging, zoals kapi-

taal dat groeit en vermeerdert in een goede investering, in tegenstelling tot geld dat helemaal 

niet geïnvesteerd wordt. Hoe klein je vooruitgang ook lijkt, wanneer je het viert als iets van 

betekenis en waarde, wordt het een machtige daad. 

Herken dus je positieve kwaliteiten en de kleine stapjes die je neemt. Zeg tegen jezelf: ‘Wat 

heerlijk, ik heb vooruitgang geboekt!’ Dan zal spontaan de vooruitgang vergroot worden en 

de belemmering verkleind. Deze houding versterkt je gevoel van vrede en tevredenheid en het 

geeft je nieuwe hulpmiddelen om je problemen tot vrede te brengen.  
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Stel je eens voor dat er hard lawaai van de buren komt en je kunt urenlang niet slapen, maar 

na een poosje wordt het geluidsvolume verminderd. Als je het verminderen van het volume 

herkent en je erover verheugd in plaats van je zorgen te maken over het geluid dat nog steeds 

doorgaat, zou het je geruststellen en je zou makkelijker in kunnen slapen vanwege de kracht 

van de acceptatie. Iets naar waarde weten te schatten, tevredenheid hebben, het vermogen om 

je over alles te kunnen verheugen, groot en klein, is een belangrijke training van alle spirituele 

ontwikkelingsscholen. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: voeling krijgen 

 

Voeling krijgen met de ware natuur van wat er is stimuleert zelfvertrouwen. 

1. Doe allereerst je basisafstemming en onderzoek dan hoe je er op dit moment voorstaat: 

fysiek, mentaal, emotioneel.  

 

2. Benoem eventueel enkele punten voor jezelf. 

 

3. Observeer regelmatig het ritme van je ademhaling. 

 

4. Je ademhaling verandert vaak wanneer je te emotioneel of te mentaal wordt. 

 

5. Ga na of er innerlijk spanningen of geschilpunten over iets over blijven. 

 

6. Hoeveel prestatie- en wedijverenergie van jou zit hierin?  

 

7. Trek je bewuster terug in het overzichtsplekje in je hoofd. 

 

8. Voel nu eens in wat er eigenlijk gebeurt, kijk vanuit betrokkenheid naar je geschillen, 

overzie ze, maar laat je er niet in meeslepen. 

 

9. Voel je meer en meer verbonden met je eigen natuurlijke zijn. 

 

10. Vanuit deze staat ervaar je hoe alle geschilpunten vanzelf oplossen. 

Ervaar hoe jouw houding van strijd en controle is opgelost, het natuurlijke gevoel van zelfver-

trouwen en vrede is teruggekeerd. Je hebt geleerd om voeling te krijgen met de ware natuur 

van wat er is en je gaat er rustig in mee. 

 

Opdracht 

Onderzoek na deze meditatie wat er nog is overgebleven van de mogelijke innerlijke en uiter-

lijke problemen. 

 

☼   
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Meditatieoefening: zuivering met behulp van je adem 

 

De hoeveelheid aan mogelijkheden die ons ter beschikking staan om te mediteren maakt dat 

we vaak weer afdwalen naar details en zo het contact met de bron, onze ademhaling, verlie-

zen. Voordat we verder gaan met intensief oefenen in aandacht en waarnemen gaan we een 

ademhalingsoefening doen om ons te zuiveren van stress, emoties en negatieve gedachten. 

 

1. Ga na je basisafstemming met je aandacht naar je ademhaling, en speciaal naar de uit-

ademing.  

 

2. Laat de in- en uitademing ontspannen worden, terwijl je je uitademing volgt 

 

3. Geef je over aan je uitademing, laat het je helemaal ontspannen. 

 

4. Laat op je uitademing alles los wat jouw aandachtig zijn kan belemmeren: stress, emo-

ties, negatieve gedachten. Doe dit op je uitademing. 

 

5. Je zult ervaren dat de uitademing erg ontspannen en lang wordt, maar wat deze ook 

doet, sta enkel toe dat je aandacht erbij blijft 

 

6. Blijf net zolang met je aandacht erbij als nodig is. 

 

7. Rustig rond je je meditatie af als je zover bent. 

 

☼ 

 

Opdracht: adem en begeleiding 

Bij deze oefening ga je, samen met een werkpartner, elkaar begeleiden in het sturen en volgen 

van de adem. De begeleider stuurt de ander aan; begint bij de neus en het hoofd en zo verder 

naar de diverse lichaamsdelen.   

 

☼ 
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17    DE KRACHT VAN HET ZWIJGEN 

 

 

Meditatie en de kracht van het zwijgen 

In vroegere tijden werd spiritueel onderricht onderwezen in inwijdingsscholen, in tempels, 

kloosters of geheime genootschappen. In het tempelonderricht werd de leerling hiervoor uit-

gekozen. Dit spirituele onderricht werd gegeven als een geheim onderricht en ook beoefend in 

het geheim. De leerling diende dit als een schat te bewaren zonder er met iemand over te pra-

ten behalve dan zijn eigen leraar.  

 

Deze houding is goed te begrijpen, omdat men er toen van uitging dat spirituele training vaak 

effectiever werd als het als een geheim onderricht gegeven werd. Deze werkwijze concen-

treert namelijk de innerlijke kracht van de leerling, omdat men dan niet allerlei informatie en 

reacties versnippert en deelt met anderen en daardoor elkaar beïnvloedt.  

De leerling moest zo ook bij zichzelf te rade gaan en begrijpen dat het zijn karakter versterkt. 

Men ging er dan ook van uit dat niet iedereen geschikt was om opgeleid te worden.  

 

Geconcentreerde energie 

In deze tijd denkt men hier heel anders over en is spirituele ontwikkeling voor ieder die dit 

nastreeft bereikbaar en men hoeft er niet speciaal voor naar een klooster te gaan. Het ultieme 
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doel van spirituele training is om zichzelf te openen en niet te beperken of te isoleren in af-

zondering. In het oosten noemt men dit ‘het realiseren van het Zelf.’ Spirituele training is ook 

bedoeld om te leren dat het lager zelf een instrument is voor het hoger Zelf, en dat beiden in 

harmonie kunnen samenwerken.  

 

Vooral in het begin van je spirituele training is het van belang om je energie en concentratie te 

verzamelen - te leren omgaan met je energie. Een zwijgzame houding kan helpen dit te be-

werkstelligen. Als we alles wat we leren te gemakkelijk over tafel gooien alsof het koopwaar 

is, gereedschap voor alledaagse doelen, riskeren we dat onze energie versnippert. Wanneer je 

leert dat je je spirituele training en je persoonlijke reacties, niet overal rond moet strooien als-

of het de nieuwste sensatieroddels zijn, ontwikkel je een geconcentreerde energie die veel 

effectiever werkt. Je verspilt dan geen energie aan onnodige zaken. De Bijbel geeft dit aan in 

het spreekwoord: ‘Geen paarlen voor de zwijnen gooien.’ 

 

☼ 
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Meditatieoefening: de kracht van het zwijgen en stilte 

 

Het doel van mediteren en spirituele training wordt gezien als een training om jezelf te openen 

voor je diepste wezenskern, het hoger Zelf. Spirituele training helpt je om onderscheid te le-

ren maken wanneer je wel of niet open moet zijn over jezelf naar anderen toe. Tijdens je me-

ditatie kan je de onderstaande vragen hierover onderzoeken. 

 

1. Voordat je begint stem je af op de inmiddels voor jou gebruikelijke manier. 

 

2. Zwijgen, wat betekent dat voor jou? 

 

3. Vertel je aan iedereen die je tegenkomt waar je mee bezig bent?  

 

4. Vind je dat je wel eens te makkelijk praat over anderen, je persoonlijke ervaringen, al-

lerlei sensaties, roddel, maar ook je innerlijke processen? 

 

5. Is het altijd zinvol om alles te zeggen, bijvoorbeeld wat je van plan bent te gaan doen?  

           Heb je een voorbeeld?  

 

6. Kan dat gedrag je afleiden van je eigen doelen?  

 

7. Wanneer zwijg je bewust en wanneer niet? 

 

8. Gebruik je je energie en inspiratie meer doelgericht of versnipperd? 

 

9. Wat vraagt nu om bijsturing, vind je? 

 

Open jezelf voor je eigen reacties en onderzoek hoe jij omgaat met dit thema en hoe jij er mee 

om wilt gaan wilt gaan. Eindig de meditatie door jezelf extra in het licht te zetten. Adem in en 

uit op het zuivere witte licht. 

 

☼ 
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Rust, stilte en de relatie met de natuur 

Het inbouwen van rust en stiltemomenten in ons dagelijkse leven is tegenwoordig minder 

vanzelfsprekend als vroeger. Onze moderne manier van leven laat weinig ruimte over voor de 

geluiden uit de natuur. We verliezen zo ons natuurlijke gevoel met de natuur en de aarde. Ge-

luiden van wind, water, zee, regen, vogelgezang weten ons op een natuurlijke manier te ver-

binden met innerlijke stilte en rust. Sinds de industriële revolutie zijn de natuurlijke geluiden 

vooral vervangen door mechanische geluiden, maar het ervaren van stilte is voor onze geeste-

lijke en lichamelijke gezondheid even noodzakelijk als het ervaren van een open en eerlijk 

gesprek met iemand die echt naar je luistert.  

Meditatie helpt ons ook de verbinding te maken met de hogere stilte in onszelf en zo een 

communicatie te openen naar een rustige en beschouwende sfeer. We leren zo sneller de druk-

te van de buitenwereld los te laten en bij onszelf te blijven. Onderzoek eens wat het voor jou 

betekent als je regelmatig alleen een wandeling maakt in de natuur, je drukke agenda even 

vergeet en luistert - de geluiden uit de natuur waarnemen. Natuurgeluiden brengen je op een 

natuurlijke manier naar je eigen stilte, naar je eigen wortels, want vanuit onze evolutie gezien 

zijn we altijd verbonden geweest met de natuur.  

 

Karel Douven, (1920-1995) jezuïet en geestelijk leraar, beschrijft in het tweede deel van zijn 

boek ‘De geestelijke oefeningen, eigentijdse vormgeving’ over de stilte van het hart: 

‘Er is een stilte die ons bang maakt. Ze kan bedreigend zijn of onrust wekken. Wanneer een 

mens nog niet tot de vertrouwdheid van zijn eigen wezen gekomen is, dan zoekt of maakt hij 

geluid om zich heen. Dat is zinvol. Bij ware stilte evenwel hoort harmonie, vergelijk de stilte 

in een bos; hoort vertrouwdheid zoals tussen geliefden die zwijgend samenzijn en hoort vrede 

in jezelf. De weldadige, voedende stilte zetelt in het hart. Die stilte draag je met je mee. Van-

uit die stilte kun je luisteren, naar mensen, naar de natuur, naar het diepere in jezelf. Innerlijke 

stilte brengt zuivering op zielenniveau. Ze vestigt zich in het centrum van onze persoonlijk-

heid, in ons hart. Ze wekt in ons de gezindheid van de Meester. Ze opent ons zo voor Chris-

tus’ werking in ons leven. Ze maakt ons gevoelig voor Gods aanwezigheid in alles.’ 

 

☼ 
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Meditatieoefening: stilte 

 

• Bereid je voor op je meditatie en maak de keuze om te gaan luisteren. 

 

• Onderzoek eens waar je zoal naar luistert en waar je niet naar wilt luisteren. 

 

• Oefen je wel eens in het luisteren naar stilte: de stilte tussen woorden in een gesprek, 

naar stiltemomenten in muziek, naar de eigen stilte in de natuur.  

 

• Wat doet stilte met jou? Welke boodschap draagt ze voor jou? 

 

• Ervaar hoe er klank is in alles, door stil te zijn hoor je de muziek van stilteklanken. 

 

• Wees nog dieper stil en luister naar jezelf. 

 

• Welke klanken hoor je? Kun je er een stem aan geven? 

 

• Misschien is er een geruis of chaos van stemmen, luister ernaar in stilte, tot je de meest 

innerlijke stem van je hart hoort. 

 

• Wees stil 

 

☼ 
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18    KEN JE EIGEN STERKE EN ZWAKKE KANTEN   

 

 

Om leren gaan met te hoge verwachtingen 

Als je pas leert mediteren word je vroeg of laat geconfronteerd met jezelf door allerlei reacties 

die te maken hebben met verwachtingen die niet bereikt worden. Irritatie, ongeduld, omdat 

het beoogde doel niet snel genoeg bereikt wordt. Vaak hebben we te hoge verwachtingen dat 

er tijdens het mediteren toch iets moet gebeuren, iets sensationeels, een hemels gevoel ervaren 

bijvoorbeeld. Mediteren is vooral een hulpmiddel voor openheid van het hart en openheid van 

je geest en wanneer je deze openheid op een geforceerde manier wilt bereiken ontstaat eerder 

het tegendeel. Je houdt dan te veel vast aan je emoties of doelen en je verliest het zicht op het 

hier en nu. 

 

Onthechten 

Meditatie dwingt je naar jezelf te kijken, omdat alle reacties verbonden zijn met jezelf, medi-

tatie helpt je daarom te onthechten, los te laten. Een belangrijk hulpmiddel hierin is het ken-

nen van je eigen sterke en zwakke kanten. Het kennen en durven benoemen van je eigen ster-

ke en zwakke kanten geeft je weer zelfvertrouwen. En tevens is het goed te beseffen dat alle 

kanten in jezelf er mogen zijn en doelbewust gebruikt kunnen worden.  
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Ofschoon we allemaal anders zijn, met verschillende temperamenten en speciale eigenschap-

pen, is het voor iedereen mogelijk om vrede te vinden. Iedereen is volmaakt gezien vanuit zijn 

ware aard, en dit is onze grote kracht. Als we dit begrijpen zouden we moeten bouwen op 

onze individuele krachten en zo onze zwakheden genezen. Door juist onze zwakheden te her-

kennen wordt het mogelijk naar een balans te zoeken met de sterke kant ervan in onszelf.  

Open jezelf voor het leren herkennen van je fouten, maar laat het je niet onzeker maken. Blijf 

je fouten zien als hulpmiddel om te groeien en mediteer bewust op positieve kwaliteiten om je 

zelfvertrouwen te versterken.                                           

 

☼ 
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Meditatieoefening: werken met je eigen sterke en zwakke kanten 

 

Eerste deel 

Ga na je innerlijke basisafstemming in deze meditatie bewust op zoek naar je sterke en ook je 

zwakke kanten. Benoem je meditatiethema rustig in jezelf, maar forceer jezelf niet dat je di-

rect antwoorden moet hebben. Na de meditatie noteer je je reacties ook al lijken ze ogen-

schijnlijk niets met het thema te maken te hebben.  

 

Tweede deel 

Blijf rustig in de meditatiesfeer en probeer dan de vragen hieronder te beantwoorden: 

1. Welke reacties komen steeds weer terug als je mediteert?  Kun je die beschrijven?  

Bijvoorbeeld: lichaam, gevoel, denken, herinneringen, onrust, iets anders. 

 

2. Hoe hoog zijn je verwachtingen over mediteren? Wacht je op sensationele reacties?  

Val je in slaap of ben je te wakker? Word je ongeduldig? 

 

3. Onderzoek je eigen sterke kanten in jezelf. Benoem enkele. 

 

4. Zoek je steeds situaties op die jouw zwakke kanten versterken of juist je sterke? 

 

5. Wanneer schiet je door in de zwakke of wanneer in de sterke kanten van jezelf? 

  

6. Wat is er nu nodig, vind je, om met beide kanten goed om te gaan?  

 

7. Teken een symbool van je sterke kant en van je zwakke kant.  

 

8. Laat de symbolen rustig op je inwerken zonder dat je iets wilt veranderen of er direct 

een mening over wilt hebben. 

 

Opdracht  

Bespreek je reacties met een werkpartner van je groep  

 

☼ 
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19    MEDITEREN EN HET LOSLATEN VAN PROBLEMEN 

 

 

Wanneer je regelmatig mediteert zul je merken dat je je dieper begint te ontspannen en een 

heleboel zaken los kunt laten. Meestal gaat dat vanzelf, maar soms ook niet. Er kunnen pro-

blemen uit het verleden naar boven komen, want door je diepere ontspanning tijdens de medi-

tatie beginnen ook de buitenste laagjes van jezelf weg te vallen. Alles wat nog verwerkt moet 

worden en dieper weggestopt zit wordt dan zichtbaar of voelbaar. Mediteren helpt je proble-

men onder ogen te zien, omdat je ze steeds meer vanuit neutraliteit leert waarnemen.  

 

Problemen negeren of aangaan 

Je hebt ook nu een keuze hoe hiermee om te gaan. Negeer problemen als ze niet al te diep 

zijn. Stop geen energie in onnodige zaken, want niet alles hoeft opnieuw opgerakeld te wor-

den. Wanneer problemen uit het verleden bijvoorbeeld nog te zwaar zijn om onder ogen te 

zien forceer jezelf dan niet, maar werk aan je positieve kwaliteiten en bouw aan je zelfver-

trouwen. Wanneer de tijd rijp is ben je ook sterk genoeg om pijnen uit het verleden aan te 

kunnen en te doorvoelen. 
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Leer problemen wel te herkennen en deze te accepteren en gebruik je intellect om tegen jezelf 

te zeggen dat je het probleem aankan. Te sterke emoties en overgevoeligheid maakt alles er-

ger. Na herkenning van een probleem kan ook begonnen worden met het zoeken naar een 

oplossing. 

 

Naar de oorsprong gaan van een probleem  

Een goed hulpmiddel is om op zoek te gaan naar de oorzaak van een probleem. Door de oor-

zaken en gevoelens te beschouwen zijn we al genezend en waarnemend bezig. Door terug te 

gaan naar het verleden roepen we een groter gevoel op van ruimte en tijd dan we ons bewust 

zijn, en alles komt in een wijder perspectief te staan.  

 

De wortel van een probleem is vaak ook de basis van een hele reeks overtuigingen en ge-

dragspatronen. Wat helpt is om de wortel van een probleem te verbinden met situaties die nu 

in je leven spelen, omdat je onverwerkte problemen vaak verbonden zijn met je beperkende 

overtuigingen in het heden. Onderzoek wat er nodig was voor jou toen om je beter te voelen, 

benoem dat voor jezelf, laat dat een bevrijdend gevoel zijn wat je mee kan nemen naar het 

hier en nu.  

 

Problemen leren loslaten  

Onderzoek eens of je de neiging hebt om problemen negatief te benaderen, er direct een etiket 

op te plakken. Deze innerlijke houding is belangrijk en vraagt steeds weer aandacht, observa-

tie en is een les in onthechting. Leer alles, hoe pijnlijk ook, positief te benaderen. Leer jezelf 

toe te staan dat je gevoelens en emoties mag hebben. Leer hier ook uitdrukking aan te geven, 

communiceer ermee, met andere woorden blijf er niet in hangen. Ontwikkel een houding om 

jezelf te blijven openen bij alles wat je tegenkomt in plaats van te verstrakken.  

 

Wanneer bij problemen andere mensen betrokken zijn, handel dan niet wanneer je onder grote 

stress bent. Wacht tot je kalmer bent, dat is een betere tijd om keuzes te maken en te praten. 

Vooral binnen relaties is het herkennen van een probleem belangrijk. Het doel van dit alles is 

om los te komen van onze intellectuele en emotionele vervuiling en onszelf steeds meer te 

voorzien van ruimte voor ware ontspanning en geluk. 
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Het scheppen van je eigen krachtbron 

Ieder van ons herkent wel de positieve kracht die herinneringen, voorwerpen of symbolen ons 

kunnen geven. Iets waar we ons goed bij voelen, wat zelfs moeilijk is om te delen met ande-

ren, omdat het zo intiem is en alleen maar bij jou hoort. Tijdens je meditatie kan je je bewust 

verbinden met een herinnering, een voorwerp of een symbool die voor jou een positieve, voe-

dende en zelfs genezende energie heeft. Krachtbronnen kunnen zijn: de zon, het licht, de vijf 

elementen, een voorwerp, een beeld, een gevoel, een woord, een gebed, een jeugdherinnering. 

 

☼ 

 

 
 

De essentie van alle spirituele leven is je houding naar anderen toe. 

Zodra je motivatie zuiver en oprecht is, volgt de rest vanzelf. 

 

Dalai Lama, uit: The little book of Buddhism 
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Meditatieoefening: problemen loslaten 

 

Bereid je voor zoals je gewend bent te doen wanneer je gaat mediteren. Je kunt de inventarisa-

tievragen vooraf onderzoeken en daarna meditatief en de verschillende reacties verder uitwer-

ken. Doelen zijn: hoe ga ik om met problemen? En: hoe kan ik ze beter loslaten? 

 

Inventariseren 

1. Plak je gauw negatieve etiketten op je problemen, vind je? 

2. Schuif je problemen voor je uit of onderdruk je ze? 

3. Handel je te snel onder grote druk, zodat je geen evenwichtige keuze maakt? 

4. Kijk naar een situatie die je als problematisch ervaart, beschrijf of benoem dit. 

5. Wat gebeurt er dan in je, luister naar je reacties fysiek en emotioneel. 

 

Loslaten en transformeren 

Met behulp van de ademhaling probeer je je problemen los te laten. Stel je voor dat je op je 

uitademing je probleem of de spanning ermee verbonden loslaat. Adem dan vrede, helderheid 

en ruimte in. Ontspan jezelf daarna. Iemand kan je hierin ook begeleiden. 

 

Teruggaan tot aan de bron 

Een speciale oefening is om je gedachten te volgen tot aan hun bron. 

1. Kijk dan uiteindelijk weer naar het probleem waar je naar kijken moet. 

2. Breng in herinnering wanneer, waar en hoe dit probleem begonnen is. 

3. Ga terug naar het allereerste begin, plaats en bron van de pijn. 

4. Ervaar de emoties die naar boven komen, adem er doorheen. 

5. Laat elke negatieve gedachte erover nu los als een wolk. 

6. Houd ze niet langer vast, sta jezelf toe los te laten. 

7. Schep een nieuw positief beeld over jezelf. 

8. Verder afwerken, zoals het zich aandient. 

 

Opdracht 

Bespreek je reacties met een werkpartner van je meditatiegroep of met wie je wilt. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: schep je eigen krachtbron 

  

Stem jezelf af op je eigen vertrouwde manier als voorbereiding op de meditatie.  

1. Wanneer je zover bent vraag dan of je een symbool of herinnering mag ontvangen wat 

voor jou een genezende krachtbron is. 

2. Creëer je eigen krachtbron van healing als het niet spontaan komt. 

3. Begroet je innerlijke krachtbron. Geef het een plek in je lichaam. 

4. Ervaar hoe je uit je krachtbron altijd voldoende energie kunt putten. 

5. Je krachtbron geeft je vrede, rust, ruimte, veiligheid en warmte. 

6. Wees nu helemaal in je eigen krachtbron en laat de zuiverende, genezende energie 

door je hele lichaam stromen, neem het mee op je ademhaling. 

7. Geniet in stilte van je verbinding met je innerlijke krachtbron. 

 

Deze meditatie kan ook gedaan worden met een krachtbronvoorwerp. Je houdt het voorwerp 

in je handen en je laat de genezende energie die ervan uitstraalt toe in jezelf en je lichaam. 

 

Opdracht 

Begeleid een werkpartner om in zijn krachtbron te komen, gebruik hiervoor de meditatievra-

gen en laat de ander zijn krachtbron verbinden met het licht en zo door laten stromen naar alle 

lichaamsdelen tot in de cellen.  

         

☼ 
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20 EEN HOUDING VAN KALMTE EN INZICHT 

 

 

Over het algemeen kan je iedere keuze die je maakt om naar binnen te keren voor welke reden 

dan ook een oefening noemen om tot kalmte te komen en een rustige geest te ervaren. Vanuit 

het Boeddhisme zijn mediteren, chanten, mantra’s zingen, eigenlijk alle oefeningen, altijd 

bedoeld om te leren groeien naar openheid, de dingen te laten zijn zonder voorkeur of afkeur. 

Denk aan de oefening van Karma yoga. En wanneer je helemaal tot rust bent gekomen kan je 

ervoor kiezen om in deze staat van bewustzijn te blijven, maar natuurlijk kan je ook een vraag 

voor een innerlijk onderzoek stellen bijvoorbeeld: ‘Wat mag er vanuit deze rust in mij naar 

boven komen, bewust worden?’ Een diepere rust geeft het onbewuste namelijk ook de gele-

genheid om de dingen die we vergeten of wegstopt hebben even zichtbaar of voelbaar te ma-

ken, naar de oppervlakte te laten komen. Al deze reacties zijn bedoeld om je bewustzijn te 

stuwen naar hogere gebieden.  

 

Een houding van kalmte 

De Boeddhistische filosofie gaat ervan uit dat ons lijden wordt veroorzaakt door het vasthou-

den aan het lager ego. Hun meditaties zijn bedoeld om allereerst de geest tot rust te brengen 

met behulp van meditatieoefeningen die kalmte en inzicht in ons versterken en zo het vast-



   
  

  

 100 

houden aan het lager ego leren overstijgen. De basis voor alle oefeningen zijn opmerkzaam-

heid en ademaandacht. In alle meditaties richten we onze aandacht op de ademhaling in het 

besef dat adem verbonden is met je geest, je lichaam en je leven. Door onze oefeningen erva-

ren we steeds meer dat de ademhaling en onze ademaandacht de meest natuurlijke oefeningen 

zijn om tot kalmte te komen.  

 

Van waarnemen naar inzicht, een oefening in helderheid  

Inzichtmeditatie is het zoeken naar de ware aard van datgene wat men beschouwt. Wanneer 

we de ademhaling waarnemen, worden we de bewegingen en de subtiele aard van de ademha-

ling gewaar zoals deze is. Er ontstaat eenheid met het waarnemen van de ademhaling. Dit kan 

men oefenen met elk willekeurig voorwerp of begrip. Besef dat alle oefeningen bedoeld zijn 

om niet vast te houden aan het ego zodat de ware aard gekend kan worden van datgene wat 

men beschouwt. Denk aan het thema over de ‘waarnemer’. Wanneer we de ware aard van de 

ademhaling realiseren, helpt dit ons om de ware aard van alle fenomenen te realiseren.  

 

Deze oefening geeft je inzicht over wat je waarneemt - helderheid, een gevoel van verbon-

denheid en een overstijgen van het lager zelf-ego-gevoel. Vanuit de waarneming van inzicht 

zijn gevoelens noch plezierig of onplezierig, maar neutraal, ze worden open ervaren en waar 

nodig getransformeerd. Men leert zo zien hoe alles een moment karakter heeft: vormen ko-

men, hebben even hun bestaan en lossen op. Zo leert men door de mentale illusies en emotio-

nele reacties heen kijken. Als gevolg van ons vermogen het ware te observeren zullen diep-

gewortelde patronen oplossen. We leren dan ook dat we ‘het zo nodig iets moeten ervaren’ los 

mogen laten. 

 

☼ 
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Meditatieoefening van kalmte en inzicht 

 

Na de basisafstemming richt je je aandacht op de ademhaling en probeer je deze net zo lang 

waar te nemen totdat je je echt verbonden voelt met het ritme van je eigen ademhaling. Zozeer 

zelfs dat het denken is losgelaten.   

 

Wanneer je tot rust gekomen bent en je je Kalm voelt ervaar dan hoe jij je geest in jezelf in 

evenwicht gebracht hebt. Juist dan, in deze staat van kalmte, kan je jezelf zuiveren van alles 

wat troebel is om zo de weg te effenen naar Inzicht.  

 

Blijf je ademhaling waarnemen zonder na te denken over het waarom of waarvoor ervan, of 

wat jou allemaal kan afleiden. Laat alle technieken los, volg je ademhaling, neem het waar en 

overzie je waarneming van binnenuit.  

Sta jezelf toe open te zijn, je hoeft niets vast te houden. 

 

Je hebt nu de basis geschapen om op welk voorwerp of wat dan ook te mediteren 

 

☼ 
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21   DEVOTIE, OPENHEID EN RUIMTE 

 

 

Devotie 

Het oefenen van devotie of toewijding is één van de manieren om het ego los te laten en jezelf 

te openen voor het hoger Zelf. Denk weer aan het begrip Karma-yoga waarbij je een hande-

ling verricht vanuit volledige aandacht en toewijding en de handeling opdraagt aan een hoger 

doel, bijvoorbeeld de zuivering van je negatieve emoties en gedachten. 

 

Devotie is een innerlijke staat van bewustzijn, het is niet iets buiten jezelf, het is verbonden 

met geloof. Geloven in iets opent je, het helpt je twijfels en angsten los te laten en jezelf te 

openen voor vertrouwen.  

Ook dit zijn allemaal oefeningen om de mentale controle los te laten. Devotie is als de zon die 

onze vasthoudende ego’s doet smelten, zodat onze ware aard naar buiten mag komen. Devotie 

kan ook ontwikkeld worden door te mediteren op het beeld van een Meester, niet om deze 

persoon te verheerlijken, maar omdat een Meester waartoe jij je aangetrokken voelt de kwali-

teiten al belichaamt die jij nog moet verwerven. Hij vertegenwoordigt een hogere kracht en dit 

kan je openen en verwarmen.  
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Devotie is ook verbonden met nederigheid, dit wordt bijvoorbeeld in sommige religies beoe-

fend door te buigen. Leren op tijd het hoofd te buigen, de trots te laten varen en om hulp kun-

nen vragen is een ‘gezonde vorm van nederigheid’! 

 

☼ 

 

 
 

Het geloof is een principe van het menselijk intellect.  

Zij verenigt het met de harmonie van de natuur.  

Zij geeft hem de impuls om zich te ontwikkelen en om  

de wetten van de schepping te bestuderen. 

Wanneer het geloof in het intellect verschijnt zegt het:  

‘Ik wil geen bedienden meer in mijn huis.’  

Wie zijn deze bedienden?  

De gedachten van anderen! 

 

Beinsa Douno, uit: ‘l’Enseignement de vie nouvelle’ 
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Meditatieoefening: devotie 

 

Oefen jezelf in deze meditatie om te onderzoeken of je trots je in de weg zit in bepaalde situa-

ties. En ervaar wat dat met je doet. Geloof je in jezelf, in wat jij wilt doen in het leven, in wie 

je bent? Heb je misschien meer toewijding nodig in je leven? 

 

☼ 

 

Meditatieoefening: openheid en ruimte  

 

In deze meditatie oefen je om ruimte te beschouwen, een niet fysiek element. Wat betekent 

ruimte voor jou? Hoe ervaar je dat? Sta je jezelf voldoende ruimte toe bijvoorbeeld? 

Hulpmiddelen om ruimte te beschouwen zijn een hemelsblauwe lucht of de ruimte die je kunt 

ervaren wanneer je boven op een berg staat. En wat te denken van de ruimte van het oneindi-

ge universum, observeer de sterren en planeten en open je hart voor de grootsheid van het 

heelal. Mediteren op ruimte helpt je om de openheid van je eigen natuur te kennen en vrede 

toe te laten. De ruimte van de kosmos leert je dat wat in de ruimte, het universum, bestaat ook 

in jou is, wij zijn die ruimte, denk aan het aloude gezegde: zo boven, zo beneden. 

 

Openheid en ruimte  

• Deze meditatie vraagt van jou om allereerst goed verbonden te zijn en te blijven met 

de aarde en je lichaam.  

• Na je innerlijke afstemming met de basisstappen probeer je contact te maken met de 

kosmische ruimte, laat je helpen door je innerlijke bescherming, open je hart, en laat 

alles wat op dagelijks niveau zo belangrijk is, je afspraken, je verplichtingen even voor 

wat ze zijn, voorbij tijd en plaats.  

• Ervaar de volmaakte eenheid en ordening van het heelal en jezelf, voorbij beelden en 

persoonlijke ervaringen. Wees stil. 

 

☼ 
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22    EEN VERLICHTENDE HOUDING 

 

 

Onze innerlijke houding 

Uit het voorgaande blijkt steeds weer hoe belangrijk je innerlijke houding is bij alles wat je 

denkt, voelt en doet. In het Mahayana Boeddhisme wordt spirituele ontplooiing verbonden 

met oefening in mededogen en wordt door de Boeddhisten een verlichtende houding ge-

noemd. Mededogen en onze intentie helpen ons verder om te groeien naar zuiver waarnemen 

en waarnemer worden. In de praktijk betekent dit dat we een houding ontwikkelen die uitgaat 

van dienstbaarheid en openheid van het hart. Wanneer je bijvoorbeeld iets wilt doen kan je 

zeggen: ‘Ik doe deze spirituele training vanuit dienstbaarheid voor het geluk, het welzijn en de 

verlichting van alle wezens’ of: ‘Ik ben bezig om te leren van mezelf een goed werktuig te 

maken om te dienen en de behoeften van alle wezens te volbrengen’. Deze intentie om onze 

training aan anderen op te dragen is een krachtige manier om onze gesloten harten te openen. 

Het brengt een sterke spirituele energie voort, een zegening, en het zaait in ons het zaad van 

verlichting.  

Wanneer we deze verlichtende houding ontwikkelen en handhaven, dan zal alles wat we ook 

doen spontaan een spirituele training worden en een middel van weldaad voor allen. Zelfs 

voor iemand die niet religieus is, zal het zeer nuttig zijn om na te denken over zijn of haar 

familie, vrienden, gemeenschap en alle mensen overal, in plaats van alleen maar training na te 
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jagen voor zelfzuchtige doelen. Het openen voor mededogen kan moeilijk zijn en we kunnen 

blootgesteld worden aan negatieve emoties en houdingen, maar door mededogen te ontwikke-

len kan de stroom van dienstbaarheid dag en nacht stromen en ons leiden tot de volle realisa-

tie van onze ware aard. 

 

Geestelijke voordelen van mediteren 

Het begrip geestelijk is het onstoffelijke deel wat in de mens denkt, voelt en handelt, het le-

vensbeginsel. Het omvat de niveaus van ons mentale leven: het bewuste, gedachten, gevoe-

lens en emoties waarvan we ons nu bewust zijn. Het omvat het onderbewuste, dit is alles 

waarvan we ons bewust kunnen worden. Het omvat het onbewuste - alle herinneringen, ver-

langens, angsten en taboes, die zich onder ons normale bewustzijn bevinden -, maar een grote 

invloed kunnen uitoefenen op hoe we denken en ons gedragen.  

Wanneer we een betere communicatie hebben met de diepere lagen van onszelf groeien we in 

psychologisch, maar ook spiritueel opzicht, want deze communicatie verbindt ons met onze 

ziel en geest en vergroot onze zelfkennis en creativiteit. Meditatie helpt om deze communica-

tie te verbeteren, omdat het bewuste geestesniveau tot rust komt en toegankelijk wordt voor 

de diepere lagen van het onderbewuste en we meer toegang krijgen tot delen van onze ware 

aard. Enkele geestelijke voordelen van meditatie zijn meer gemoedsrust en geduld, een verbe-

terde concentratie en geheugen en een groter begrip van en medeleven met anderen.  

 

Gemoedsrust  

Gemoedsrust vloeit van nature voort uit de alerte vredigheid die bij meditatie centraal staat. 

Wie mediteert wordt een observator die zich bewust is van alles wat in zijn geest opkomt, 

maar er zich niet mee identificeert. Gedachten, emoties, gevoelens en herinneringen worden 

waargenomen zonder er over te oordelen en mogen het bewustzijn in- en uitgaan als beelden 

op een scherm. Het komt er vooral op aan dat we ons er bij het mediteren van bewust worden 

dat we die gedachten en gevoelens wel hebben, maar dat wij ze niet zijn. Het zijn gebeurtenis-

sen van voorbijgaande aard in ons geestesleven. Hoe meer wij ons ermee verbinden hoe meer 

hun invloed op ons zal zijn. Mijn ware identiteit overstijgt voorbijgaande ervaringen. 

 

Geduld 

Geduld is een logisch gevolg van het rustig zitten en het contrast daarvan met het snelle tem-

po van het dagelijkse leven tegenwoordig. Meditatie leert je dichterbij het hier en nu moment 

in jezelf te komen en iets van deze houding neem je mee wanneer je weer andere dingen gaat 
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doen. Deze rustige houding werkt niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving en het 

leert je om hoofdzaken te onderscheiden van bijzaken. Door de oefeningen van concentratie 

tijdens het mediteren wordt men opmerkzamer. De gewoonlijk verspreide aandacht wordt 

gebundeld en duidelijk en rustig gericht op een enkel doel, bijvoorbeeld de ademhaling. 

Steeds als de geest afdwaalt wordt het rustig teruggebracht naar het gekozen aandachtspunt en 

wordt ook de ademhaling rustiger.  

 

Herinnering 

Ons onvermogen om ons iets te herinneren vloeit grotendeels voort uit het falen om het de 

juiste aandacht te schenken. Het gevolg is dat we vaak als een automaat functioneren, of erger 

nog, we doen verschillende dingen tegelijk en op geen enkele ervan zijn we goed geconcen-

treerd. Meditatie oefent de geest om in het hier en nu te zijn en daardoor wordt meer van wat 

we ervaren geregistreerd en naar het geheugen gebracht. Samen met het oefenen van de op-

merkzaamheid helpt meditatie om onze geest efficiënter te gebruiken. 

 

Een groter begrip van en medeleven met anderen 

Meditatie verhoogt zelfkennis en zelfbegrip, en zo ook het begrijpen van anderen. We worden 

ons ervan bewust dat wat we in onszelf zien, ook in de ander zit. Andere mensen hebben de-

zelfde gevoelens en emoties als wij. Ze kunnen dezelfde fouten maken, hebben hetzelfde doel 

en kunnen hetzelfde medeleven betonen. Zelfs als we hun woede of angst overbodig vinden, 

kunnen we het lijden inschatten dat die emoties hun desondanks bezorgen.  

 

Wie ervaring heeft met mediteren wordt zich vaak bewust van de onderliggende eenheid en 

verbondenheid van alle dingen. Dat leidt tot het besef dat anderen schaden gelijk is aan zich-

zelf schaden en dat goedheid tegenover anderen gelijk is aan goedheid tegenover zichzelf. Er 

ontstaat een groeiend besef van gemeenschappelijke menselijkheid, wat leidt tot wat in het 

Oosten ahimsa heet: een nadruk op geweldloosheid en zorg en respect voor alle leven. 

 

Samenvatting: wat zijn de voordelen van een verlichtende houding? 

1. Het openen van onze gesloten harten. 

2. Het ontwikkelen van mededogen. 

3. Het intensiveren van onze spirituele energie. 

4. Het stimuleert spirituele training. 

5. Het is een middel van weldaad voor allen. 
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6. Het leren loslaten van zelfzuchtige doelen. 

7. Het ontwikkelt positieve energie. 

8. Het loslaten van vooroordelen 

9. Het steeds meer ervaren van onderlinge eenheid en verbondenheid van alle dingen 

 

Een houding van mededogen 

Mededogen is het samengaan van een open hart en een kalme geest of zoals we binnen de SIO 

zouden zeggen: neutraliteit. Mededogen is verbonden met medelijden en barmhartigheid. Niet 

te verwarren met empathie, wat het zich inleven in anderen betekent, het zich kunnen ver-

plaatsen in de gevoelens of gedachtengang van een ander. De valkuil van mededogen is dat 

we onszelf kunnen verliezen in medelijden, rechtvaardige verontwaardiging of dat we intel-

lectueel gaan analyseren en op een afstand blijven. Als we werkelijk anderen willen helpen in 

hun lijden, dienen we een evenwicht te ontwikkelen tussen hart en denken, zodanig dat we 

zacht blijven, maar ook helder en ruim. 

 

Mededogen helpt je om alle andere spirituele ervaringen op een natuurlijke wijze te ontwikke-

len en zo je hart te openen voor vrede. Mededogen laat je zorgen voor anderen, maar dient 

ook om te kijken naar je eigen behoeften en je eigen vreugde te voelen en toe te laten. Mede-

dogen leert je respect voor anderen, ook al ben je het niet altijd met ze eens, zelfs als zijn het 

je vijanden of mensen waar je niet van houdt. Mededogen leert je ook je vijanden te zien als 

wezens van de Moeder, de Natuur, die in essentie goed en liefdevol zijn, maar dat op dit mo-

ment hun ware aard verborgen is, ofwel jij herkent het niet in de ander.  

 

Om mededogen te ontwikkelen mediteren boeddhisten op degenen die je lief zijn, maar ook   

op je vijanden. Boeddhisten geloven dat elk wezen ooit je eigen geliefde of familie geweest is, 

gezien onze talrijke levens en zo ontwikkel je een gelijkwaardige houding naar iedereen. 

De volgende gedachte helpt je om mededogen te ontwikkelen: ‘Mogen alle wezens bevrijd 

worden van lijden’. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: mededogen 

 

Na je basisafstemming onderzoek je voor jezelf het thema mededogen. Enkele vragen kunnen 

je helpen:  

1. Mededogen, wat betekent dit voor jou?  

 

2. Heb je voldoende zorg voor je eigen behoeften? 

 

3. Durf je je eigen vreugde te voelen, toe te laten? 

 

4. Waardeer je degenen die om je heen zijn, zorg je voor ze? 

 

5. Ervaar je respect voor anderen? 

 

6. Lukt het je om mededogen te voelen voor je vijanden of voor mensen waar je niet van 

houdt? 

 

7. Oefen eens in stilte met de gedachte: “Mogen alle wezens bevrijd worden van lijden”. 

 

8. Wat doet dit met je? 

 

Opdracht 

Werk je ervaringen uit en bespreek ze met elkaar. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: mededogen vergroten 

 

De meditatie hieronder is afkomstig uit een toespraak van de Dalai Lama. Het thema is:  

‘Zorg ervoor anderen niet te kwetsen en probeer waar mogelijk van dienst te zijn en als 

je je vermogen tot mededogen wilt vergroten, doe dan het volgende:  

• Visualiseer jezelf eerst als een neutraal persoon.  

• Visualiseer dan aan je rechterkant je oude ik als iemand die alleen maar uit is op eigen 

voordeel, die totaal niet aan anderen denkt, die anderen gebruikt wanneer de kans zich 

voordoet en die nooit tevreden is. 

• Visualiseer dan aan de linkerkant van je neutrale ik een groep mensen die allemaal erg 

lijden en hulp nodig hebben. 

• Vervolgens denk je: alle mensen hebben het natuurlijke verlangen gelukkig te zijn en 

niet te lijden; alle mensen hebben er evenveel recht op gelukkig te zijn en zich van hun 

lijden te ontdoen.  

• Denk dan daarna met wijsheid en zonder egoïsme: iedereen wil gelukkig zijn, niemand 

wil dwaas zijn of zijn zoals die egoïstische persoon daar aan mijn rechterkant. 

• Als we dus iemand willen zijn die goed is, redelijk en logisch, dan willen we niet lij-

ken op die bekrompen, egoïstische persoon aan de rechterkant. We kiezen niet voor 

het gezelschap van de ene egoïstische, hebzuchtige, ontevreden persoon. Als we een 

lijn moesten trekken tussen die ene zelfzuchtige mens en de groep, dan zouden we 

kiezen voor de groep. 

 

Wanneer je deze visualisatietechniek beoefent, zal je hart vanzelf uitgaan naar de kant van de 

meerderheid. En hoe dichter je bij de kant van de meerderheid komt, des te verder raak je af 

van je zelfzucht. Omdat jij degene bent die de meditatie doet, zal je eigen gevoel van altruïs-

me almaar toenemen.’ 

 

☼ 
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23    MEDITATIEDOELEN 

 

 

Meditatiedoelen  

Waar richt men zich op wanneer men eenmaal goed afgestemd is ofwel hoe vul ik de leegte 

die ontstaat tijdens meditatie? Deze vragen gaan verder dan meditatie enkel te zien als een 

hulpmiddel tot rust en ontspanning, nu is onze intentie belangrijk. We zijn toegegroeid naar 

een bewustzijn dat inziet dat meditatie een hulpmiddel is tot verheffing en eenheid van de ziel 

met de goddelijke wereld en het universum.  

Enkele citaten van de geestelijke leermeester O.M. Aïvanhov hierover: 

‘…Mediteren is geen doel op zich, het is een activiteit die ons helpt in het spirituele 

werk. Het doel van het spirituele werk is de eenwording met God. Indische ingewijden heb-

ben dat werk van eenwording samengevat in de formule: ‘Ik ben Hem’. Dat wil zeggen: al-

leen Hij bestaat en wij zijn een projectie van Hem. Als de leerling zegt: ‘Ik ben Hem’, begrijpt 

hij dat hij niet buiten God bestaat en door zich bewust met Hem te verbinden komt hij dichter 

bij God tot hij op een dag een schepper wordt zoals Hij...’ 

‘…Wij werden als mensen naar de aarde gezonden en bijgevolg moeten wij weten welk werk 

wij hier moeten uitvoeren. Jezus heeft gezegd: ‘Op aarde zoals in de hemel’.  
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Dit betekent dat de hemel op aarde moet neerdalen. Maar op welke aarde? Op onze aarde, in 

ons fysieke lichaam! Nadat we het nodige spirituele werk hebben gedaan om de top, de hemel 

te bereiken, moeten we dus afdalen om alles hier beneden te organiseren en te realiseren. De 

onsterfelijkheid is boven, het licht is boven, maar waarom zou alles wat boven is geen vlees 

en bloed moeten worden hierbeneden in de stoffelijke wereld? De leer van Christus zegt dat 

de hemel moet neerdalen op aarde, dit wil zeggen het koninkrijk van God en Zijn Gerechtig-

heid. Jezus werkte voor dit rijk en hij heeft aan zijn leerlingen gevraagd om ook voor dit rijk 

te werken. Daarom moeten wij hier op aarde aan de arbeid gaan en beginnen met ons eigen 

lichaam. Ziedaar de twee ideale onderwerpen voor meditatie: hoe zich volledig ten dienste te 

stellen van het Goddelijke en hoe de hemel en al wat boven is verwezenlijken, concretiseren 

en materialiseren op aarde. De zin van het leven zit vervat in deze twee activiteiten; wat bui-

ten deze twee activiteiten valt heeft uiteraard ook een betekenis, maar draagt geen Goddelijke 

betekenis…’                        

 (O.M. Aïvanhov, uit: ‘Man’s psychic life, elements and structures’) 

 

Jezelf verbinden met een hoger geestelijk doel 

Uit dit citaat blijkt dat mediteren een activiteit kan zijn die naast het tot rust en ontspanning 

komen ook verbonden kan worden met het streven naar hogere geestelijke doelen als:  

• Innerlijke verbinding bewerkstelligen met het hoger Zelf.  

• Jezelf laten doordringen door het Licht en de Liefde. 

• Innerlijke overgave aan hogere dienstbaarheid. 

• De hemel op aarde verwezenlijken in relatie tot je eigen lichaam - in jezelf. 

 

De Boeddhistische leermeester Trungpa Rinpoche verwoordt mediteren en het doel ervan als 

volgt: 

‘…Men dient zich te realiseren dat mediteren niet tot doel heeft diep in zichzelf te 

gaan en zich terug te trekken uit de wereld. Er moet geen streven zijn naar de een of andere 

vorm van extase of hogere bewustzijnstoestand, gewoon omdat dat iets geconditioneerds en 

kunstmatigs produceert dat het vrijuit stromen van de geest zal blokkeren.  

Wanneer men meditatie beoefent, ontwikkelt men het vermogen volledig open te gaan naar 

het gehele universum, met een absolute eenvoud en naaktheid van geest. Meditatie is niet be-

doeld om tranceachtige toestanden te ontwikkelen; het gaat er vooral om het waarnemen te 

scherpen, de dingen te gaan zien zoals ze zijn. Meditatie op dit niveau is omgaan met de con-
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flicten en de situaties van ons leven, alsof we met een steen een mes slijpen, waarbij de situa-

tie de steen is…’        

 

☼ 

 

Onderstaand schema geeft een beknopt overzicht van meditatie. Wat herken je hiervan in je 

eigen manier van werken? 

 

Overzicht  Meditatieproces …. …. Streven naar: 

 

Concentratie 

 

Wil 

 

Ordenen-Actief 

  

Samenwerking 

 

Meditatie 

 

 

Denken 

Beschouwen 

 

Reflectief-Mannelijk 

 

Creatief  

 

Harmonie 

 

Contemplatie 

 

 

Gevoel 

 

Receptief-

Vrouwelijk 

 

Creatief  

 

Verbinding 

 

Identificatie 

 

 

Wil 

 

Scheppen-Eenheid 

  

Eenheid – Goddelijk 

bewustzijn 

 

(Bron: O.M. Aïvanhov: ‘Verzameld werk’) 

 

☼ 
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24 ENERGETISCHE MEDITATIE 

 

 

Meditatie en het werken met energie  

Mediteren maakt ons niet alleen gevoeliger voor onze fysieke reacties, maar ook voor onze 

energiesystemen, de energievelden en energiebanen. Kenmerkend voor energie is dat die be-

weeglijk is, dat het stroomt, het is onze levensenergie. Bij energetische meditatie is het de 

bedoeling dat je de qi, de prana, de levensenergie in je lichaam ook inderdaad voelt stromen. 

En mediteren brengt je op een natuurlijke manier in contact met het energieveld rondom je 

lichaam, de aura, en de chakra’s ermee verbonden.  

 

Het energieveld, de aura 

De aura en de chakra’s zorgen voor een uitwisseling van energie tussen het lichaam en de 

omgeving, de wereld om ons heen en de kosmos. Volgens oosterse tradities bestaat de mens 

in zijn totaliteit uit zeven lichamen: het fysieke, het etherische, het astrale, het mentale, het 

causale, het buddhische en het atmische energielichaam. Sommige filosofische en religieuze 

systemen werken met vijf of zes lichamen, zij voegen het fysieke en etherische lichaam samen 

en/of het zesde en zevende chakra worden als één geheel gezien.  
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Persoonlijke en spirituele aura 

Het wordt makkelijker om deze totaliteit op te splitsen door de aura te onderscheiden in de 

persoonlijkheidsaura en de spirituele aura. De persoonlijkheidsaura bestaat uit het fysieke 

lichaam, het etherische lichaam, het astrale lichaam en het mentale energielichaam. Zij zijn 

symbolisch verbonden met de persoonlijke wil, het gevoel en het denken. De spirituele aura 

ontwikkelt men naarmate wij onze persoonlijkheid zuiveren en leren integreren met hogere 

levenskwaliteiten als zuiver denken, voelen en handelen. Dit wordt het spirituele of geest-

lichaam genoemd, onderverdeeld in: het causale (hogere denken), het buddhische (hogere 

gevoel) en het atmische (het Zelf) energielichaam.  

 

Energiecentra, de chakra’s  

De chakra’s zijn de energiecentra in het etherische energielichaam die direct in verbinding 

staan met het fysieke lichaam, ze bestaan uit fijnstoffelijke etherische energie. Op bepaalde 

plaatsen in het etherische energielichaam komen gelijkgestemde trillingen samen en vormen 

zo een knooppunt van die bepaalde energietrilling, energiecentra of chakra’s genoemd. De 

chakra’s voeden het endocriene stelsel en zo ook het lichaamsgebied wat daarmee verbonden 

is. Traditioneel gezien kennen we zeven hoofdchakra’s die energetisch verbonden zijn met de 

ruggengraat en vele kleine chakra’s overal in het lichaam.  

 

Zintuiglijke reacties die vrijkomen tijden het mediteren 

In meditatie komen we deze energiecentra tegen in onszelf als een gevoel, zoals: spanning, 

pijn, moeizame doorstroming, de ademhaling die niet lekker loopt, maar ook andere zintuig-

lijke reacties, zoals: tintelingen, een licht gevoel, kracht, warmte, doorstroming, een gevoel 

van wijder worden. Al deze reacties zijn ook verbonden met wie we zijn, onze positieve en 

negatieve levenservaringen. Gerichte ademoefeningen helpen om bijvoorbeeld blokkerende 

reacties te ondervangen.  

 

Persoonlijke eigenschappen en de chakra’s 

Het chakra-energiesysteem is verbonden met de persoonlijke en psychische eigenschappen 

van de mens. Ieder chakragebied biedt de mens een systeem aan van eigenschappen en ele-

menten, bijvoorbeeld: 1e chakra, aarde (gegrond zijn); 2e chakra, water (emoties, seksualiteit); 

3e chakra, vuur (geestkracht); 4e chakra, lucht (denken, vrijheid); 5e chakra, ether (communi-

catie); 6e chakra, beelden, intuïtie; 7e chakra, weten, licht. Daarnaast heeft ieder chakra en ook 
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de aura een eigen persoonlijke uitstraling van kleurenergie. Dit systeem is een zeer boeiende 

sleutel die veel mogelijkheden opent voor ons groeiproces. Naarmate onze kennis en ervaring 

over de chakra’ s groeit, leren we steeds meer deze te gebruiken in onze meditaties en zijn we 

in staat via de chakra’ s veel te transformeren van wat ons in de weg zit.  

Hoe kunnen wij de aura en de chakra’s beter leren kennen? 

  

Door onder andere: 

• Open te staan voor de chakra’ s en de aura als energetisch systeem.  

• De chakra’s leren kennen, herkennen en ervaren in onszelf. 

• De eigen processen te toetsen aan dit systeem. 

• Te oefenen met chakraklanken, chakrakleuren en energetische healing. 

 

☼ 

 
 
 

De aura, die prachtige regenboogkleurige wolk van licht om ons heen,  

geven ons alle fundamentele eigenschappen nodig om goed te leven. 

 

Maria Majoor, uit: ‘lesmateriaal SIO’ 
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Meditatieoefening: mediteren met de elementen verbonden met de chakra’s 

 

Benoem voor jezelf wat jou bezighoudt, bijvoorbeeld een angst, een beperkende overtuiging 

of een willekeurig thema. Luister naar je reacties bij elk chakra: fysiek, gevoelsmatig, beel-

dend, herinneringen die zomaar naar boven komen. 

• 1e chakra: basis ruggengraat, kleur rood. Leg het door jou gekozen thema voor je neer 

op de aarde, voel het contact met de aarde.  

• 2e chakra: buikgebied, kleur oranje. Maak je thema zachter en vloeiend met water, 

voel het contact met het water. 

• 3e chakra: boven de navel, kleur geel. Breng probleem of thema naar je zonnevlecht, 

leg het in het vuur. Wat gebeurt er? 

• 4e chakra: borstbeen, kleur groen. Voel het thema in je hart, laat het element lucht het 

thema luchtiger maken, geef het de ruimte, ervaar de frisse wind. Wat ervaar je? 

• 5e chakra: keel, kleur blauw. Geef het probleem een stem in je keel, laat het de ruimte 

ingaan op het element ether. 

• 6e chakra: voorhoofd, keur indigo. Voel het thema in je hoofd, kijk ernaar met licht, 

omgeef jezelf met licht.  

• 7e chakra: kruin, kleur violet. Ervaar je thema in je kruin, geef het over aan de kosmi-

sche intelligentie. 

 

Opdracht 

Werk je ervaringen van deze chakrameditatie uit en bespreek ze daarna met een werkpartner. 

 

☼ 

 

Chakrameditatie en kleuren 

Oefen eens met een chakrameditatie door jezelf te verbinden met de helderste kleuren van de 

regenboog en laat iedere kleur doorstromen met behulp van je ademhaling.  

  

☼ 
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25    DE ELEMENTEN EN DE CHAKRA’S 

 

 

De energie van de Natuur: aarde, water, vuur en lucht 

Wat we ook doen om onszelf te ontwikkelen, je zult steeds meer herkennen hoe belangrijk het 

is om jezelf te leren openen wanneer je je krachten in jezelf wilt vertrouwen. Af en toe moe-

ten we onszelf er weer aan herinneren de vraag te stellen wat ons nou echt opent: ‘Wat geeft 

mij innerlijke ruimte, wat maakt mij warm van binnen en wat geeft mij een vredig gevoel?’  

We gaan dit verdiepend onderzoeken aan de hand van de energie van de Natuur. Maar al te 

vaak vergeten we hoe de Natuur ons helpt, troost, ons weer oplaadt.  

De Natuur bewuster leren waarnemen betekent onszelf waarnemen, want wij zijn gemaakt uit 

haar elementen: aarde, water, vuur en lucht. De Natuur geeft ons lessen over onszelf. En door 

de positieve kwaliteiten van deze elementen te leren beschouwen, of dit nu de vorm van een 

boom is, een bloem, de oceaan of iets anders, stellen we ons open voor de natuurlijke gene-

zingskrachten van de Natuur. De elementen van de Natuur zijn symbolisch verbonden met 

onze psyche en we kunnen ernaar kijken vanuit onze persoonlijke ontwikkeling. In de vol-

gende meditatieoefening gaan we ons dieper verbinden met de elementen van de Natuur.  

 

☼ 
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Meditatieoefening: de elementen aarde, water, vuur, lucht en hout  

 

De Aarde (aardewezen) 

Mediteren op het element aarde helpt je wanneer je te dromerig bent, te weinig veiligheid en 

basis ervaart. 

1. Stem je af op de wezenskern, de energie en het fundament van de aarde. 

2. Accepteer de kracht van de aarde als een diepe basis in jezelf. 

3. Vraag of de wezenskern innerlijk zichtbaar mag worden als een aardewezen. 

4. Ervaar hoe jouw aardewezen al je dromerige, zwevende, zwakke geestesgesteldheden 

oplost en je vermogen tot concentratie en veiligheid versterkt. 

5. Visualiseer je eigen beeld van de planeet aarde.  

6. Mediteer op de vraag in welk opzicht je meer basis, meer aarde nodig hebt. 

 

Water (waterwezen) 

Mediteren op het element water is vooral goed wanneer je weinig consequent bent, wanneer je 

je leven niet goed in overeenstemming met jezelf kunt brengen.  

1. Stem je af op het wezen van het water. Visualiseer rivieren, de stroming van het water, 

de oceaan, de ruimte en weidsheid van water, het spel van de golven, een waterval, 

drinken van water, aanraken van water, de regen. 

2. Vraag of de essentie van het water zichtbaar mag worden als een waterwezen. 

3. Laat het waterwezen jou helpen om je leven in overeenstemming te brengen met je 

gevoel. 

4. Mediteer op de vraag: ‘Wat zijn nu mijn echte gevoelens?’ 

5. In welk opzicht heb ik meer water nodig, meer contact met mijn diepste gevoel? 

 

Vuur (vuurwezen) 

Vuur verwoest, maar zuivert ook, het genereert energie en brengt zo beweging.  

1. Concentreer je nu op de laaiende, krachtige aard van het vuur 

2. Stem je af op het wezen van het vuur; visualiseer het als een vuurwezen 

3. Laat al je negatieve energieën in het vuur verbranden 

4. Richt je dan naar het licht van de zon. Laat je voeden door de warmte, het licht en de 

wijsheid uit de zon.  

5. In welk opzicht heb je nu meer vuur, meer beweging nodig? 
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Lucht (luchtwezen) 

Concentreer je met name op het element lucht wanneer je je traag, zwaar en lui voelt, omdat 

adem en lucht je ruimte geven. 

1. Visualiseer het element lucht als jouw adem en als de wind en stem je af op het wezen 

van de lucht; visualiseer het als een luchtwezen. 

2. Laat je eens meevoeren als een vogel op de wind in de lucht.  

3. Concentreer je op je adem en de beweging ervan in je lichaam. 

4. Ervaar hoe het universum en jijzelf een zijn geworden.  

5. Laat je problemen, alles waar je aan vasthoudt, wegdrijven op de wind. 

6. Mediteer bijvoorbeeld op de vraag: ‘Hoe kan ik mij laten inspireren?’ 

 

Bomen (boomwezen)  

Bomen zijn bij uitstek ook goede hulpmiddelen om je op te concentreren. Ze vertegenwoordi-

gen vele zaken die voor een mens van belang zijn: wortels (basis en aardeverbinding), stam 

(ruggengraat), kruin (hoofd), het doorlaten van het licht door de bladeren en de kracht en de 

stabiliteit van bomen in het bijzonder. De boom symboliseert de mens op een bijzondere ma-

nier als een totaal wezen. Beschouw tijdens de meditatie de kwaliteiten van een boom. Ervaar 

hoe alle elementen dankzij de boom ook in jou samenkomen. 

 

Opdracht: werk de volgende vragen uit voor jezelf 

Aarde: In welk opzicht heb je nu meer basis (aarde) nodig? 

Water: Is je leven in overeenstemming met jezelf, met wat je echt wilt? 

Vuur: Wat wil je nu in het vuur gooien, zodat je beter voor jezelf durft te staan? 

Lucht: Waar heeft de adem, de wind, jou naartoe gevoerd om je te laten inspireren? 

Bomen: Hoe ervaar je bomen als symbool om je op te concentreren? Heb je nu de kracht en 

stabiliteit nodig van een boom? 

 

Teken je eigen boom zoals je die nu ervaart 

 

Opdracht 

Werk je ervaringen uit met een werkpartner en maak ook gebruik van je boomtekening 

 

☼ 
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26 HET VERZAMELEN VAN DE ENERGIE 

 

 

Meditatieoefening: het instromen van zonne-energie 

 

Sluit je ogen en visualiseer de zon, of misschien heb je je gezicht letterlijk naar de zon gericht. 

Laat je even verwarmen door de zon. Breng dan je aandacht naar een plekje midden op je 

voorhoofd, net boven de wenkbrauwen, het zesde chakra of derde oog genoemd. Door er met 

je aandacht naartoe te gaan, kan je dat plekje daadwerkelijk voelen.  

 

Inademing op je zesde chakra 

• Laat op je inademing de warmte-energie van de zon door het zesde chakra naar binnen 

stromen. Adem eventueel iets krachtiger in dan normaal.  

 

• Voel nu hoe het plekje tussen je wenkbrauwen, je zesde chakra, zich vult met zonne-

energie, je verzamelt daar energie. Ga hiermee door totdat je het gevoel hebt dat het 

derde oog goed gevuld is met energie. 
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Inademing op je keelchakra 

• We gaan nu de energie verplaatsen naar de keel. Essentieel is dat je nu je tong tegen je 

gehemelte duwt en contact maakt op het punt vlak achter je boventanden. De energie 

stroomt namelijk via de tong naar beneden, naar de keel. 

 

• We zetten de energie weer in beweging met de inademing. Visualiseer hoe bij het in-

ademen de energie uit het derde oog naar beneden gestuwd wordt, langs de voorkant 

van je gezicht, via je tong naar je keel. Als de energie door de tong stroomt geeft dat 

een licht tintelend gevoel. Voel dat je nu je energie verzamelt in je keelcentrum. 

 

Inademing op je hartchakra 

• Als je het idee hebt dat er genoeg energie in de keel aanwezig is, verplaats je vervol-

gens de energie naar een punt op de middellijn van je lichaam, het borstbeengebied, je 

hartcentrum. 

 

• Breng je energie weer in beweging met de inademing, tijdens de uitademing laat je de 

energie rustig doorstromen.  

 
Inademing op je derde chakra 

• Als je op deze manier je hartchakra gevuld hebt met energie, breng je de levenskracht 

verder naar beneden, naar je navel, het derde chakra. 

 

Inademing op je tweede en eerste chakra 

• Als je daar de energie verzameld hebt, breng je tenslotte de energie naar je geslachts-

organen en je stuitje, het gebied van het tweede en eerste chakra.  

 

Loslaten via je voeten 

Na de energie daar verzameld te hebben, laat je de energie gewoon wegstromen via je benen.  

De energie heeft nu het hele voorste energiekanaal afgelegd. Ervaar hoe deze warme, stralen-

de zonne-energie je heeft opgeladen en verwarmd. 

 

Het laten stromen van de zonne-energie 

Als je wat meer ervaring hebt met deze oefening probeer je om de energie in een keer van je 

derde oog naar het tweede chakragebied te brengen. Met de inademing trek je zonne-energie 
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door het zesde chakra naarbinnen en terwijl je inademt duw je de energie in één vloeiende 

beweging langs alle chakra’s, helemaal naar beneden. Dan adem je pas uit en je voelt hoe alle 

centra tegelijk volstromen met energie. Zo ontstaat er een constante stroom van de levens-

energie en de chakra’s onderweg fungeren als concentratiepunten. 

 

(Ton van Gelder, uit: Energetische meditatie) 

 

☼ 
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27    MEDITEREN OP LICHT EN KLEUR 

 

 

Werken met het licht 

Je hebt misschien al gemerkt dat mediteren zijn uitwerking heeft in het dagelijks leven.  

Omdat je je zaken bewuster en positiever wilt benaderen leer je, zonder dat je het misschien in 

de gaten hebt, om te werken met het licht. Deze innerlijke houding wil alles verhelderen - 

naar het licht brengen. 

 

Het licht verbindt ons direct met de bron van ons bestaan, dat geldt voor onze zichtbare zon 

als het middelpunt van het zonnestelsel, maar ook voor de onzichtbare zon, de geestelijke 

kracht achter de fysieke wereld. Hoe meer we ons geestelijk ontwikkelen hoe meer we leren 

beseffen dat we onbewust steeds naar het licht getrokken worden, bijvoorbeeld om tot rust te 

komen, om bescherming te vragen, om harmonie en liefde te ervaren. Ergens je licht op laten 

schijnen is een manier om helderheid te krijgen in allerlei zaken. 

 

Er bestaat in de mens een natuurlijke impuls die ons stuurt naar het licht, alsof we diep in ons-

zelf weten dat onze groei hiermee verbonden is zoals een plant die vanuit de aarde een weg 

zoekt naar het licht om te kunnen groeien. De groei van je lichtbewustzijn verbind je ook met 
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hogere lichtwezens als engelen, aartsengelen, de spirituele en goddelijke wereld. Het groeiend 

lichtbewustzijn kan zich uiten als een spontaan diep innerlijk gebed tijdens je meditatie of als 

een gevoel van een vertrouwde en veilige, inspirerende aanwezigheid in en om je heen. 

 

Ademen op kleurenergie 

Je kan je ademoefeningen verbinden met alle kleuren van de regenboog, beginnend of eindi-

gend met het witte of goud witte licht uit de zon, de zon waaruit je dan een voor een elke 

kleur van de regenboog naar je toe laat stromen die je wilt of nodig hebt.  

 

☼ 
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Opdracht: Hoe wordt het thema werken met het licht gebruikt in meditaties? 

 

Bestudeer de onderstaande vragen eerst voor jezelf voordat we hierover gaan mediteren. 

1. Wat betekent voor jou: werken met het licht? 

 

2. Ervaar je het nog als erg abstract? 

 

3. Hoe herken je dit thema in je dagelijks leven? 

 

4. Helpt mediteren jou om beter om te gaan met negatieve gedachten en emoties?  

 

5. Vergelijk dat met andere periodes in je leven. Hoe ging je er toen mee om? 

 

6. Waar wil je nu helderheid in krijgen? 

 

7. Mediteer op deze vraag, eis niets, maar omhul je in een gouden wit licht. 

 

8. Noteer voor jezelf wat er zoal naar boven komt.  

 

9. Ben je, als docent, ook voorbereid op ‘negatieve’ reacties van je cursisten?  

 

10. Hoe kan je daar mee omgaan en wat kan jij voor ze betekenen? 

 

11. Hoe ervaar jij dit onderzoek in jezelf? 

 

12. Waren er grote verschillen in je ademritme? 

 

Opdracht 

Noteer je reacties en bespreek ze met een werkpartner. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: welke vragen in mij hebben helderheid nodig? 

 

We gaan in deze meditatie het licht centraal stellen en alles bewust in het licht plaatsen. We 

gebruiken de geleide meditatie als leidraad en onderzoeken de kracht van het licht in onszelf 

aan de hand van kleuren, positieve gedachten, persoonlijke zaken naar het licht brengen en 

leren zelf een bron van licht te zijn en uit te stralen. We beginnen zoals altijd met de algemene 

basisafstemming. 

1. Vraag naar een beeld dat voor jou ‘werken met het licht’ symboliseert. 

 

2. Hoe ga je meestal om met lastige situaties in je leven? 

 

3. Waar wil je nu helderheid in krijgen? Benoem dit voor jezelf. 

 

4. Hoe vind je dat je gedachten hierover zijn: positief, negatief? 

 

5. Visualiseer de ZON, symbool van je hoger Zelf boven je kruin.  

 

6. Open jezelf voor het zonlicht, laat het door je hele lichaam en aura stromen.  

 

7. Adem op het licht tot in elke cel van je lichaam en vraag om helderheid. 

 

8. Ervaar hoe alle troebelheid verdwijnt en rust en kalmte in jou stroomt. 

 

9. Open je bewustzijn voor inzicht en openheid. Wees niet ontmoedigd als je niet direct 

een kant en klaar antwoord krijgt. 

 

10. Na een periode van stilte sluit je je meditatie af op je eigen manier. 

 

Opdracht 

Noteer je reacties en bespreek ze in de meditatiegroep of met een werkpartner. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: gericht zijn op het licht 

 

Het witte licht is in deze meditatie het centrale uitgangspunt en de zeven kleuren van de re-

genboog worden in de meditatie ingezet als oefening om te werken met de lichtstralen en de 

kleuren die ons beïnvloeden hier op aarde. Na onze basisafstemming richten we ons innerlijk 

op het licht. 

  

1. Visualiseer dat je omringd wordt door een stralend licht, een licht dat zo sterk schittert 

dat jij en je omgeving een onmetelijke zon vormen die de hele wereld verlichten. 

 

2. Ervaar hoe jezelf ook een zon bent, samen met alle andere zonnen en mensen. 

 

3. Visualiseer dat al deze zonnen zich verenigen tot één zon. 

 

4. Plaats dat licht in je hart en in je hoofd en bewonder de veelkleurige stralen.  

 

5. Laat alles in en om je heen stralen, samen verbonden voor de hele wereld. 

 

6. Wees stil en laat het licht in jou zijn werk doen. 

 

7. Meditatie afsluiten, aandacht voor gronding 

 

☼ 
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28    MEDITEREN EN DE VERBINDING MET DE AARDE 

 

 

Mediteren leert je om je relatie met de aarde te onderzoeken. Aan de ene kant oefen je in het 

trainen van je geest en lijkt het soms alsof je niets meer met de aarde en je lichaam te maken 

hebt, omdat je je bijvoorbeeld lichter voelt of je lichaam niet meer ervaart. Aan de andere kant 

heeft de geest een verbinding nodig met het lichaam om zich volledig te kunnen uitdrukken 

hier op aarde. Het gevaar bestaat anders dat je wegzweeft van je aardse realiteit en verant-

woordelijkheid en je niet de lessen leert die je alleen op de aarde kunt leren.  

    

Grondingsoefeningen 

Het lichaam is opgebouwd uit de elementen aarde, water, vuur en lucht. Maar ons lichaam is 

ook gevormd uit energie. Lichamelijke processen hebben een energetische achtergrond, sto-

ringen in die processen hebben dus ook een energetische achtergrond. Lang voordat de storing 

zich op stoffelijk niveau manifesteert als een echte klacht, zijn er al energetische veranderin-

gen die voor een geoefend iemand herkenbaar zijn. Binnen deze aardse, lichamelijke en ener-

getische structuur leren wij om in contact te komen met onze ziel en geest. Deze relatie ver-

bindt ons niet alleen met de planeet aarde, maar ook met het vrouwelijke aspect ervan, het 

gevende en ontvangende. Niet voor niets wordt onze planeet Moeder Aarde genoemd.  
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Om de geestelijke kracht die ontstaat tijdens mediteren goed aan te kunnen en te verwerken is 

het belangrijk een goed ontwikkeld vertrouwen te hebben in de energie van de aarde, jouw 

lichaam. Daarom beginnen we altijd eerst met grondingsoefeningen om het contact met je 

lichaam te versterken. Gronden betekent dat we leren vertrouwen in de kracht van Moeder 

Aarde. Deze kracht geeft je veiligheid, realiteitszin en een krachtig gevoel van eigenwaarde 

en vertrouwen in je eigen mogelijkheden. Het betekent ook dat je verantwoordelijkheid 

neemt, dat je jezelf neerzet en dat je leert omgaan met alle facetten van de materie.  

Grondingsoefeningen helpen je om vanuit de aardeverbinding evenwichtig te kunnen medite-

ren en ze brengen het contact met de hogere energieën in balans. Een goede gronding helpt je 

dan ook om sterk en krachtig in het hier en nu te zijn, je goed verbonden te voelen met je li-

chaam en je zintuigen. 

  

Aarden vanuit je haracentrum, je bekken 

Wanneer we geleerd hebben om goed verbonden te blijven met ons lichaam en de aarde, wor-

den we gevoeliger voor de fijnstoffelijke energielagen - de aura en chakra’s. Dankzij je aar-

ding, luk het ook om je energie door je energiekanalen te laten stromen. Ons fundament is 

onze verbinding met de aarde en ons fysieke zwaartekrachtpunt in ons lichaam - het bekken. 

Energetisch ook wel het tweede chakra of ‘haragebied’ genoemd.  

 

Als het stromen van de energie niet goed verloopt, ontstaan blokkeringen en die beïnvloeden 

ook je haragebied. Hara is je energetische zwaartepunt en bevindt zich onder de navel in de 

onderbuik, niet ver van je fysieke zwaartepunt af. Dat ligt, als je rechtop staat, voor je tweede 

heiligbeenwervel in het kleine bekken. Bij allerlei oosterse (vecht) sporten leer je om vanuit je 

hara actie te ondernemen. De hara is ook erg belangrijk bij Chinese bewegingsoefeningen als 

Tai chi en Qi gong. Net zoals je fysieke zwaartepunt afhankelijk is van de stand en beweging 

van je lichaam, is de hara afhankelijk van energetische verhoudingen in je lijf. Als de energie-

en blokkades vertonen heeft dat direct zijn weerslag op de hara.  

 

De hara is niet een punt, maar een gebied. Door blokkeringen elders heeft dat gebied de nei-

ging om zich samen te trekken en dat ervaar je als een onaangenaam verkrampt gevoel. Dat 

kan je tijdelijk opheffen door de hara als het ware te vullen. Allerlei verslavingen zoals eten, 

roken of drinken zijn gericht op het tijdelijk wegnemen van dat onaangename gevoel. Het 

opheffen van de verkramping geeft een vergroot gevoel van stabiliteit of vastigheid. Het zijn 

niet alleen fysieke dingen waar we verslaafd aan kunnen zijn, ook allerlei gedragingen zijn als 
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een verslaving op te vatten. Al dat verslavingsgedrag geeft massa aan de hara, zodat je je be-

ter geaard voelt. Je hebt gedurende je leven een heleboel manieren geleerd om die verkram-

ping tijdelijk op te heffen. Op het moment dat je dergelijke processen bewust bent, kan je daar 

op een andere, betere manier mee omgaan. Energetisch doe je dat door ‘aarden’ en ‘centeren’. 

 

 

 

De aarde, mijn lichaam 

In alle seizoenen laat de aarde zich zien. 

Ze geeft onvoorwaardelijk en houdt niets achter. 

Vraag jezelf eens af: ‘Wat heb ik vandaag van de aarde ontvangen?’ 

‘Wat heb ik vandaag aan de aarde gegeven?’ 

           Bron: Maria Majoor 

 

 

 

☼ 
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Meditatieoefening: gronden of aarden 

 

Ga rechtop zitten op een stoel. Zet beide voeten stevig op de grond. Maak je rug recht.  

Ga met je aandacht naar je voeten. Voel het raakvlak van je voeten met de grond.  

Blijf een paar minuten met je aandacht bij je voeten. 

Ga met je aandacht naar het raakvlak van je billen en bovenbenen op de stoel.  

Blijf enige minuten met je aandacht bij dat raakvlak.  

Verplaats je aandacht weer terug naar je voeten.  

Voel de energie in je benen stromen. 

 

☼ 

 

Meditatieoefening: bewegen vanuit je gronding 

 

Sta rechtop en maak contact met je voeten. Zodra je dat contact hebt bewerkstelligd en je 

voelt de energie in je benen stromen, ga je lopen. Terwijl je loopt houd je zoveel mogelijk je 

aandacht bij je voeten. 

 

☼ 

 

Meditatieoefening: geaard handelen 

 

Deze oefening is als de twee vorige, alleen nu hou je het contact met je voeten terwijl je een 

activiteit uitvoert, bijvoorbeeld werken. In het begin schakel je voortdurend met je aandacht 

van je voeten naar je activiteit en omgekeerd.  

Op een gegeven moment zal je merken dat je je aandacht kan verdelen over je voeten en dat-

genen waar je mee bezig bent. Met andere woorden, je stroomt terwijl je actief bezig bent. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: jezelf in het lood zetten 

 

Het tweede chakragebied, ook wel hara genoemd, is je oriëntatiepunt in de ruimte. Deze oefe-

ning zorgt ervoor dat je beter in je eigen energie komt. Ga rechtop zitten op een stoel. Zet 

beide voeten op de grond. Ga met je aandacht naar je voeten. Voel het raakvlak van je voeten 

met de grond. Blijf een paar minuten met je aandacht bij je voeten. 

 

Ga dan met je aandacht naar het midden van je onderbuik, je haragebied. 

Stel je nu een denkbeeldige lijn voor die door het midden van je onderbuik loopt en die vanuit 

de aarde komt. Deze eerste lijn gaat door de hara omhoog en verlaat je kruin recht omhoog. 

Deze lijn loopt door het midden van je lijf. 

Als je deze lijn te pakken hebt, visualiseer je een tweede lijn die loodrecht (horizontaal) op de 

vorige staat. Hij loopt van voor naar achter precies door het tweede chakra- of haragebied.  

Ga afwisselend van de ene lijn naar de andere met je aandacht. Mooi is het als je ze beide 

tegelijkertijd kunt voelen. 

De derde lijn loopt van links naar rechts door de hara, weer loodrecht op de vorige twee. Ga 

ook hier afwisselend van de ene naar de andere lijn. Op een gegeven moment heb je het ge-

voel dat je ze alle drie op hetzelfde moment voelt. 

Houdt regelmatig contact met je voeten. Daardoor ben je zowel geaard als gecenterd. 

 

Als je deze oefening beheerst, doe je dezelfde oefening, maar dan rechtopstaand. En als je die 

oefening ook beheerst, doe je hem lopend. Neem voor alle oefeningen ruim de tijd.  

 

Het niet geaard zijn is een waar energielek. Aarden en centeren zorgen ervoor dat je veel beter 

in je eigen energie komt te zitten. Je bent minder snel van slag door allerlei toestanden om je 

heen en je gaat je energie veel efficiënter gebruiken. Door deze oefeningen voel je je meer 

ontspannen en fit. Probeer ze maar eens tijdens een gewone werkdag. Je zult zien dat je je  

zelfs, na een dag hard werken, opvallend ontspannen en energiek voelt. 

 

☼ 
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Meditatieoefening: gronden 

 

We richten de aandacht op ons lichaam en de elementen aarde, water, vuur en lucht. Het is het 

prettigst om deze meditatie te laten begeleiden door een meditatiedocent, dan blijf je meer in 

je basisrust. 

1. Begroet je lichaam en bedank het voor alles wat het zomaar voor je doet.  

2. Benoem in gedachten diverse lichaamsdelen.  

3. Stuur je adem ernaartoe. Laat los op uitademing.  

4. Als je je hele lichaam op deze wijze hebt gevolgd, ervaar dan het totaal van je lichaam.  

5. Verbind je lichaam met de aarde en haar elementen. 

6. Visualiseer extra grondingskoorden vanuit je voeten en je stuitje. 

7. Of geef jezelf bijvoorbeeld een eigen aards plekje. 

8. Is er nog iets in je wat op dit moment gronding nodig heeft?  

9. Laat komen wat nodig is en laat oude patronen los via je gronding. 

10.  Stel je lichaam een boeiende vraag, bijvoorbeeld: wat wil jouw geest via jouw li-

chaam (de aarde) uitdrukken? 

11. Heb je daarvoor meer zelfvertrouwen nodig? 

12. Welke aardeverantwoordelijkheid hoort bij jou en bij niemand anders? 

13. Neem de tijd om uit de meditatie te komen.  

 

☼ 
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29 DE GROTE MEDITATIETRADITIES 

 

 

Vanaf de vroegste tijden heeft men meditatie beoefend en hun methoden, verbonden met de 

wijsheid van de voorouders, worden tegenwoordig nog steeds toegepast. De grote meditatie-

tradities komen voort uit aloude systemen van geloof en ritueel, van een behoefte van de mens 

om te komen tot zelfbegrip en spirituele ontwikkeling. Hun meditatiemethoden hebben een 

invloed gehad op de beschaving en de manier waarop mensen denken en erdoor geïnspireerd 

worden. Het is bijzonder om te zien dat ondanks de grote culturele verschillen er veel over-

eenkomsten zijn wat betreft de benadering van meditatie. Tot de grote spirituele tradities en 

hun eigen meditatiestromingen behoren het Boeddhisme, het Zenboeddhisme, het Taoïsme, 

het Hindoeïsme, de yoga tradities en de westerse tradities. 

 

Boeddhisme: bevrijding uit illusie 

Van alle grote tradities is het boeddhisme het nauwst verbonden met meditatie. Het verhaal 

van de verlichting van Boeddha staat centraal in het hele boeddhisme, hij leerde zijn volgelin-

gen dat meditatie noodzakelijk is. In het boeddhisme is de bron van het licht de menselijke 

geest. Het boeddhisme omvat tal van stromingen, maar ze kunnen verdeeld worden in twee 

hoofdgroepen: Hinayana en Mahayana. Ondanks de grote verscheidenheid in soorten boed-

dhisme, zijn zij alle terug te brengen tot één man, Siddharta Gautama. Zijn ervaring van ver-
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lichting heeft de weg gewezen tot een nieuw geloof met meer dan driehonderd miljoen volge-

lingen overal ter wereld.  

Hoewel het boeddhisme geen goddelijke schepper erkent en gelooft dat de wereld bestaat 

sinds ‘een tijd zonder begin’, bezit het Mahayana vele goden. De meeste boeddhistische stro-

mingen benadrukken in het bijzonder het feit dat de verlichte geest zich reeds in ons bevindt 

en door onze eigen inspanningen ontdekt kan worden. 

 

Zenboeddhisme: onderzoek je ware aard  

Bodhidarma was de grondlegger van Zen, een afsplitsing van het Mahayana-boeddhisme. 

Hij had de behoefte om uit de, naar zijn mening, te beperkte en afstompende gebruiken van 

het boeddhisme te stappen en terug te keren naar de basis. Hij richtte zijn aandacht op de bron 

van de verlichting, de levende meditatieve toestand zelf. Hij zei hierover:  

‘Een speciale traditie buiten de heilige boeken om. Geen afhankelijkheid van woorden of let-

ters. Direct gericht op de ziel van de mens. Het onderzoeken van je ware aard en het bereiken 

van het boeddhaschap’. 

 

Zen is een Japans woord dat ‘meditatie’ betekent. Het Zenboeddhisme verspreidde zich als 

een filosofie met een welomlijnde benadering van meditatie, van India tot China. Korea, Ja-

pan en verder. De nadruk ligt op het ervaren van hogere waarheid en werkelijkheid, waarbij 

het inzicht direct van de ene geest op de andere wordt overgebracht en niet afhankelijk is van 

doctrines, tempels, organisaties en rituelen.  

Men kan Zen niet begrijpen door middel van analyse, maar als een besef van wat er gewoon-

weg is. Volgens Paul Reps, een Zen-geleerde, worden de voordelen van Zen door ‘genade, 

niet door logica bewerkstelligd’. Jarenlange studie in een klooster kan het plaatsvinden van de 

verlichting voorbereiden, maar kan het ook, paradoxaal genoeg, de spontane ervaring belem-

meren. Het begrip komt voort uit de wijsheid van de intuïtie. Verlichting kan niet rationeel 

worden uitgedrukt.  

 

Taoïsme: het pad van harmonie 

Taoïsme is een oude filosofie en meditatievorm die in China ontstond in de tijd dat de Griekse 

cultuur in het Westen op haar hoogtepunt stond. Het taoïsme legde vooral de nadruk op het in 

harmonie met de natuur leven. Alle pogingen om de natuurlijke orde der dingen te verstoren, 

werden beschouwd als onverstandig en zelfs schadelijk. De leer van wu wei, daadloosheid, 

stelde dat al wat de mens doet in overeenstemming moet zijn met zijn omgeving. Al wat ge-
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welddadig of misplaatst is, verstoort niet alleen de natuur, maar bedreigt ook de menselijke 

geest. Zo’n filosofie is gebaseerd op een verfijnd inzicht in de onderlinge verbondenheid van 

alle dingen: beschadig of verstoor een van die dingen, en het hele systeem wordt getroffen. 

Volgens de Tao te Ching, het boek waarin het fundament van de taoïstische gedachte werd 

beschreven, worden vele problemen veroorzaakt door een verkeerd uitgevoerde daad. Door te 

leren zich te schikken in de natuurlijke gang van zaken, de wisselwerking van yin en yang, 

ontstaat er evenwicht en harmonie.  

 

Taoïstische meditatie draait om de rechtstreekse bespiegeling van de natuur. De niet door ge-

dachten verstoorde geest beseft dat hij deel uitmaakt van de natuur en dat hij geen superieur 

wezen is dat het recht heeft die natuur te exploiteren en te ontheiligen, maar dat hij een ele-

ment is van het goddelijke mysterie van het Tao, het allesdoordringende bewustzijn. Het me-

diteren zelf omvatte het omzetten van ching (lichamelijke energie) in chi (mentale of verfijnde 

energie), en van chi in shen (spirituele energie) en tot slot het één laten worden van shen en 

het Absolute Bewustzijn zelf. 

 

Hindoeïsme 

Het hindoeïsme is een uitgebreid systeem dat een grote verscheidenheid van overtuigingen en 

praktijken omvat en geen onderscheid maakt tussen religie, psychologie en filosofie. Het 

stamt waarschijnlijk uit een reeks religies die gaat van de verering van natuurgeesten tot die 

van Brahman, de bron en bewegende kern van het universum. Zelfs in het moderne hindoeïs-

me vereren vele landelijke gemeenschappen nog steeds lokale goden. Buiten het dorp vereert 

men dan universele goden als Vishnu en Shiva.  

 

Hindoes geloven dat de zichtbare wereld, maya, een illusie is, en die ons belemmert om de 

ware aard van de werkelijkheid te zien. Die overtuiging weerklinkt op een bepaalde manier in 

de moderne wetenschappelijke visie dat materie in feite bestaat uit een subatomaire energie-

stroom. Zo is ook ons zelfbeeld een illusie die slechts verdreven kan worden door bijvoor-

beeld te mediteren en zo in te zien dat onze ware aard de Atman is, de in ons verblijvende 

geest of ziel, die eigenlijk één is met Brahman.  

Het hindoeïsme maakt gebruik van yoga filosofieën en meditatie om te groeien naar een hoger 

bewustzijn.  
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Soefisme 

Het soefisme wordt over het algemeen beschouwd als het mystieke deel van de islam, maar de 

oorsprong ervan ligt veel verder in het verleden. Het soefisme staat voor een extatisch verlan-

gen naar en eenwording met het goddelijke. De boodschap die het soefisme brengt is de bood-

schap van geestelijke vrijheid, het houdt een antwoord in op de vele vragen, waarmee de mens 

in deze tijd worstelt. Dit antwoord berust op de éne waarheid, die steeds dezelfde blijft, en die 

door de grote godsdiensten telkens weer in verschillende vormen aan de mensheid is geopen-

baard. De in het Westen best bekende vorm van soefimeditatie is de bevallige dans van de 

Mevlewi-orde, de ‘Dansende Derwisjen’. Zij strekken hun armen uit, met de linkerhandpalm 

naar boven om de hemelse genade te verkrijgen en de rechterhandpalm naar beneden om die 

genade over te brengen naar de aarde. De danser draait rond op één hiel en keert zich naar 

rechts om ‘God te contempleren’. De bloemenhemden, hoge hoeden en intense stilte waarin 

bewogen wordt, verlenen deze dans een hypnotiserende schoonheid, die de toeschouwer een 

glimp van het goddelijke kan laten opvangen.  

De soefileer wordt vooral overgebracht met verhalen: hun verborgen wijsheid omhult diepe 

waarheden. Aanvankelijk wil de toehoorder het verhaal verwerpen, maar later komt het ver-

langen te begrijpen wat er achter de schijnbare onzin schuilgaat. Dit ‘verlangen om te begrij-

pen’ leidt tot meditatie, tot er inzicht ontstaat in de onderliggende waarheden. 

 

De westerse meditatietradities  

In het Westen was er zowel in de Russisch- als in de Grieks-orthodoxe Kerk een grote medita-

tie traditie. Sint Basilius schreef in de vierde eeuw na Christus:  

‘Wanneer de geest tot rust komt en zich niet door externe invloeden op de wereld richt, keert 

hij terug naar zichzelf en komt hij door zichzelf tot goddelijke gedachten.’  

 

Meditatie heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de zogeheten ‘mysteriecultussen’. Ze 

stamden uit Egypte en het Midden-Oosten en kenden hun hoogtepunt tijdens de zesde en vijf-

de eeuw voor Christus in de filosofische scholen van het oude Griekenland. Hun invloed leef-

de voort in occulte broederschappen. Een van de meest opmerkelijke van die scholen was die 

van Pythagoras, die tegenwoordig vooral als wiskundige bekendheid geniet. Pythagoras zelf 

bestudeerde de mysteriecultussen van Egypte, Chaldea, Babylon en waarschijnlijk ook die 

van de Hindoegoden.  

De Griekse wijsgeren zochten antwoorden op fundamentele vragen door rechtstreekse erva-

ring van hogere zijnsniveaus en niet alleen door redenering. Leerlingen van Pythagoras’ 
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school brachten de eerste vijf jaar van hun studie in stilte door, terwijl ze mediteerden en kri-

tiekloos een opleiding volgden. Daarna werden ze, indien ze geschikt bevonden werden, in-

gewijd in de mysteriën. 

 

De yoga-tradities   

Het beoefenen van yoga is op verschillende manieren ook verbonden met mediteren. De yo-

galeer zegt dat er in ons een onveranderlijke essentie van onszelf is, een ziel die ‘Atman’ heet. 

Deze individuele ziel is een microkosmos waarin de macrokosmos van het heelal wordt weer-

spiegeld; een klein druppeltje van de oceaan van de Universele Ziel, waarin geest, energie en 

materie aan elkaar verbonden zijn. Energie is intelligent en de geest is de bron ervan. Door 

meditatie te beoefenen kan de mens leren om de geest te beheersen en zo te sturen dat dit ho-

ger bewustzijn van het heelal wordt bereikt en ervaren. Yoga betekent ‘eenheid’ of ‘bedwin-

gen’, en is een methode van persoonlijke discipline, die leert om de geest te richten op een 

hoger bewustzijn om samadhi, verlichting, te bereiken. De yoga filosofie en oefeningen zijn 

gericht op het niet willen vasthouden van het lagere ego, maar op het zoeken naar een verbin-

ding met het hogere Zelf, de Universele Eenheid. 

 

De meest bekende yoga stromingen 

Van de vele paden binnen yoga zijn de vijf meest gepraktiseerde: hatha yoga, karma yoga, 

gnani yoga, bhakti yoga en raja yoga. Elk volgt een bepaald pad van oefeningen naar verlich-

ting. Patanjali (circa 300 v. Chr.) heeft yoga gesystematiseerd. Hij beschrijft acht geledingen   

die tot verlichting kunnen leiden. Het is een route voor persoonlijke en spirituele ontwikke-

ling, een universele weg. 

 

Hatha yoga, het in het Westen bekendste pad, is de yoga van het lichaam. Het Hatha-

yogasysteem gebruikt een aantal houdingen. In deze houdingen wordt gebruik gemaakt van 

ritmische patronen van adembeheersing en concentratie ter versterking, harmonisatie en acti-

vering van het lichaam en de chakra’s. Uit Hatha yoga vloeien gezondheid, reinheid, gezond 

eten en een lang leven voort. In Hatha yoga gaat het pad naar de geest via het lichaam. Dit 

systeem wordt vaak met andere gecombineerd om volledige ontwikkeling te bereiken. 

 

Karma yoga, de yoga van de goede daden, benadrukt het helpen van anderen en het omzetten 

van energie van eigenliefde in de meelevende liefde voor anderen. Karma is de yoga van oor-

zaak en gevolg - iedere actie roept een gelijkwaardige, tegengestelde reactie op. Onze daden 
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beïnvloeden de wereld. Karma yogi’s proberen dit effect positief te laten zijn. Volgens de 

Karma yoga is werk de geschikte omgeving om zich te concentreren op meditatie en aldus 

verlichting te bereiken. 

 

Gnani yoga, is de yoga van de intuïtieve wijsheid, de weg naar de hogere kennis. Het omvat 

het doelbewust onderzoek van de geest en van het menselijk bestaan tot de ware aard van alle 

dingen duidelijk wordt en de yogi één wordt met de goddelijke visie. Het is een filosofisch 

meditatiesysteem waarmee het individu zijn oorspronkelijke overtuigingen loslaat. Het per-

soonlijke zelf wordt opgegeven als een illusie, zodat de Eenheid van Zijn van het heelal, te-

voorschijn kan komen.  

 

Bhakti yoga, de yoga van de devotie, bestaat uit onophoudelijke stromen van liefde voor het 

goddelijke. Bhakti yoga is geschikt voor diegenen die een diepreligieuze, zelfopofferende 

inslag hebben. Bhakti yogi’s proberen voor anderen liefdevol en behulpzaam te zijn. Hierdoor 

worden allen geïnspireerd tot hogere morele waarden. Enkele voorbeelden van Bhakti yogi’s 

zijn Jezus, Boeddha, Ghandi en Moeder Theresa. Door zich te wijden aan anderen kan men de 

zelfzuchtige verlangens overstijgen en wordt zo de vereniging met het hogere Zelf mogelijk. 

 

Raja yoga, is de yoga van het hogere Zelf, het concentreert zich op het oefenen van de geest 

tot hij zijn relatie met het goddelijke rechtstreeks ervaart. Meditaties zijn gericht van het li-

chamelijke naar het mentale en vandaar naar het spirituele niveau van eenheid.  

 

Universele meditatievormen 

Welke vorm van yoga men ook beoefent, ieder pad kan naar het beoogde doel, verlichting, 

leiden. Belangrijk is wel dat men een weg kiest die bij de eigen persoonlijkheid en levensstijl 

past. In de praktijk worden de yoga’s echter op verschillende manieren met elkaar gecombi-

neerd. Bij alle vormen van yoga speelt de ademhaling een belangrijke rol in meditatie en de 

beheersing van lichaam en geest. Het doel is ook om de verbinding met de vitale levenskracht, 

prana, te versterken en te leren sturen in het lichaam waardoor fysieke en geestelijke gezond-

heid bevorderd worden.  

 

☼ 
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NAWOORD 

Het lezen van dit werkboek: ‘De kunst van mediteren, universele wijsheid voor deze tijd’, is 

op zich al een meditatie, omdat het je tijdens het lezen al een ervaring van rust, kalmte en 

ruimte geeft. Het boek is vooral bedoeld als studiemateriaal voor iedereen die meer wil weten 

over de achtergrond van mediteren, maar het inspireert je ook om actief de oefeningen te gaan 

doen die als opdrachten in het boek aangereikt worden.  

De meditatieoefeningen zijn een synthese van de belangrijkste technieken uit de Oosterse en 

Westerse meditatietradities. Het is opgebouwd uit thema’s die je stap voor stap leiden naar 

leren mediteren en die tevens een praktisch programma tot zelfontplooiing zijn. De oefenin-

gen in dit boek stimuleren vooral om bewuster in verbinding te komen met onze adem, omdat 

de beheersing van onze adem in onze snelle tijd ons weer de nodige rust kan geven. 

 

Maria Majoor, oprichtster van de SIO, school voor intuïtieve ontwikkeling, in 1988, verwerkt 

in dit boek haar jarenlange ervaring als docent meditatie, intuïtieve ontwikkeling en psycho-

energetische therapie.  
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