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Redactioneel

Redactioneel
Dit is Cirkel 60: een ivoren jubileumnummer! Zestig
keer verscheen het tijdschrift, vol inspiratie, verdie
ping en verbinding. We vieren het bereiken van deze
mijlpaal met dit extra dikke nummer. In dit jubileum
nummer blikken we natuurlijk terug. Dat doen we
met korte lezersinterviews, een afscheidsartikel voor
Marion Beugels en in het interview met Famke van
Halteren, al lang verbonden aan de school.
In dit redactioneel willen we ook vooruit kijken. Hoe
zou Cirkel 120 eruit zien? Nog steeds gedrukt op
papier? Waarschijnlijk niet, of misschien voor die
ene keer, als nostalgisch gebaar. Meditatie, inspi
ratie, onderricht – dat zou in de toekomst zomaar
allemaal online kunnen gebeuren, zoals we daar
nu al een voorproefje van hebben. Mogelijk komt
de gemeenschap dan bijeen in interactieve, wereld
wijde, non-stop 24/7 online meetings. Ieder par
ticipeert waar, wanneer en hoe hij/zij/hen (= het
non-binaire persoonlijk voornaamwoord) verkiest
zonder onderscheid in woonplaats, leeftijd, afkomst,
cultuur of nationaliteit. Beoefening is niet meer door
tijd en plaats begrensd. Een papieren tijdschrift lijkt
daar geen bestaansrecht meer te hebben.
Maar in de online versie van Cirkel 120 zal één ding
hetzelfde blijven: er zal nog altijd de lofzang in klin
ken van onze gezamenlijke liefde voor het pad van
levenskunst, de rijkdom van de ontwaakte geest, de
onvoorstelbare kostbaarheid van Gewaarzijn, die we
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dan al 120 Cirkels lang in alle toonaarden zullen heb
ben bezongen. Naast filosoferen over de toekomst
willen we als redactie graag groeien, ontwikkelen en
vernieuwen. We willen beter aansluiten bij wat de
lezer vraagt en we willen meer lezers bereiken. Ons
ideaal is een tijdschrift dat zich niet alleen richt op
de Zijnsgeoriënteerde gemeenschap, maar toegan
kelijk is voor ieder die geïnteresseerd is in het pad
van levenskunst, met de Zijnsgeoriënteerde visie als
hart. Daarvoor hebben we de stap gezet naar een
digitale uitgave. Ook willen we De Cirkel leesbaar
der maken door meer aandacht te schenken aan de
vormgeving en illustraties, door het introduceren
van themanummers, het opnemen van kortere arti
kelen, vaste rubrieken en het vermijden van jargon.
Cirkel 60 heeft als thema de ‘vrucht van het pad’.
Zoals Hans Knibbe betoogt kan je op vele wijzen naar
de vrucht kijken en draagt het pad velerlei vruchten.
De gelijkmoedigheid die bijvoorbeeld door de stoï
cijnen al als levenshouding werd aangeprezen is een
belangrijke verworvenheid van het pad van levens
kunst, die ervoor zorgt dat we het leven ten volle
kunnen doorleven. Een ruime blik zorgt ervoor dat
we niet door angst en onzekerheid worden bezet. Bij
wijze van spreken kunnen we stilte belichamen ter
wijl om ons heen én in ons de storm woedt.
Dit is zeker in deze tijd van pandemie, onzekerheid
en isolement geen eenvoudige opgave. Het voelt wat
wrang om een jubileum te bejubelen in deze tijd van
crisis. Tegelijk gaat het juist nu om levenskunst, heel
praktisch: omgaan met alles wat we tegen komen in
ons leven, vrij en open.

De Cirkel
bestaat 30 jaar!
Wij willen de redactie van De Cirkel graag van harte feliciteren
met hun 30 jarig jubileum!
De Cirkel speelt een essentiële rol in de verspreiding van het Zijnsgeoriënteerde
gedachtengoed. Niet alleen de inhoud maar ook de vormgeving heeft daar door
de jaren heen geweldig aan bijgedragen.
Onze dank geldt natuurlijk niet alleen de huidige redactie, maar ook alle oud-redactieleden.
Wij weten dat jullie veel tijd en moeite steken in het schrijven en redigeren van artikelen.
Wij waarderen deze moeite, de kwaliteit die het oplevert, en het feit dat jullie dit alles
belangeloos doen. Jullie werk is niet alleen een inspiratiebron maar ook een steun en
bijdrage voor al diegenen die Zijnsgeoriënteerde levenskunst centraal stellen.
Heel veel dank voor de enorme inzet om telkens weer
geïnspireerd de visie weer te geven.
De Cirkel is en blijft een boeiende en prachtige uitgave.
We hopen dat De Cirkel nog vele jaren uitgegeven wordt!
Het bestuur van de Stichting Zijnsoriëntatie,
Liesbeth Wolfkamp
Marjolein Peters
Tineke Holkema
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HANS KNIBBE

Vrucht van het pad
Het thema van deze Cirkel is de vrucht van het pad
van Zijnsoriëntatie. Toen ik daarover begon na te
denken en aantekeningen te maken begon het me al
snel te duizelen. ‘Vrucht van het pad’ suggereert al
gauw dat er een overzichtelijk aantal resultaten te
verwachten zijn onderweg of aan het einde daarvan.
Maar we hebben in Zijnsoriëntatie zoveel soorten
beoefening. Om maar even een kleine greep te doen:
meditatie in beweging, zitmeditaties als ‘stil verwijlen’ en ‘rusten als een oceaan’, je hoogste motivatie
herinneren, visualisatie van het huis van Zijn, psychologische verkenning, je identificeren met een
Spiritvorm, studie enzovoort. Hoe kun je daar nu iets
zinnigs over zeggen?
Iedere beoefening heeft zijn eigen visie, zijn manier
om die visie eigen te maken (de methode) en zijn
resultaat of vrucht. Zijnsoriëntatie is dus een boom
die veel verschillende vruchten voortbrengt omdat
er zoveel verschillende visies en methodes gehan
teerd en toegepast worden.
In mijn boek Zie, je bent al vrij! beschrijf ik resultaten
van rusten als Gewaar-Zijn*, in de studiegids en op
de website vind je rijtjes van resultaten. Maar het zijn
zoveel resultaten, dat ik op zoek moet naar een
manier om het geheel te ordenen. Dit artikel is een
poging daartoe. En ik ben me ervan bewust dat wat ik
hierover schrijf slechts een selectie is, een allesbe
halve complete beschrijving van de resultaten van
6 | De Cirkel

het pad van Zijnsoriëntatie. Dus laten we beginnen
met te kijken: wat bedoelen we eigenlijk met ‘vrucht’?

Levenskunst als vrucht van het pad
Zijnsoriëntatie ziet zichzelf als een verlicht pad van
levenskunst. Verlichting betreft het zicht, het uit
gangspunt. Het pad zijn alle leersituaties en leermo
menten waarop je dat zicht beoefent. Levenskunst is
het resultaat van die beoefening in je leven. Op deze
manier gedefinieerd is levenskunst de vrucht van
het pad.
Verlichting, pad en levenskunst verhouden zich tot
elkaar als de klassieke boeddhistische indeling:
zicht, meditatie en gedrag of vrucht. Met andere
woorden: er is een visie, er is een methode om de
visie eigen te maken en er is een resultaat daarvan
dat zich ook buiten de formele beoefening van de
methodes manifesteert.
Om enigszins structuur te brengen in dit grote
onderwerp beschrijf ik levenskunst vanuit de drie
perspectieven*. Want behalve de optiek en metho
de, verandert ook de uitwerking van levenskunst in
ieder perspectief.

LEVENSKUNST IN HET DERDE PERSPECTIEF
In dit perspectief is levenskunst niets anders dan het
bewaren van het zicht in alle omstandigheden. In
Dzogchen wordt gesteld dat het onderscheid tussen
* Zie begrippenlijst

Vrucht van het pad
zicht, meditatie en gedrag wegvalt. Je ziet de puur
heid en openheid van ieder moment. Alles is intens
aanwezig en tegelijkertijd vluchtig en ongrijpbaar.
Het zicht, het uitgangspunt van de beoefening is
weggevallen in het derde perspectief. In die zin dat
er geen standpunt wordt ingenomen. Je neemt waar
met de ogen van ruimte, van Zijn. Locatieloos, inten
tieloos, onbegrensd, nergens stokkend of hakend,
niet-kiezend, zonder voor- en afkeur. Je bent samen
gevallen met het hele bestaan, met Zijn. En de beoefening, het pad, is strikt genomen niets anders dan
deze Zijnsherkenning en Zijnsidentiteit niet verla
ten. De beoefening en het zicht zijn identiek.
Als we kijken naar gedrag of vrucht zien we dat ook
dit wegvalt. De vrucht is niets anders dan het zicht of
het pad. Het is de momentane Zijnsherkenning van
wat verschijnt. Rustend in de Zijnsgrond verliezen
vastigheden als ‘zelf’, ‘wereld’ en ‘gedrag’ hun over
tuigingskracht. Je herkent ze als niet ‘waar’, als mis
leiding, want je weet dat je geen entiteit bent, maar
een expressie van Zijn.
Doen bestaat niet in het derde perspectief, want
doen – in de conventionele optiek – veronderstelt
een doener, een object van dat doen, en de hande
ling die zich uitstrekt in tijd. Dat valt allemaal weg en
lost op in een intentieloze maar responsieve, dyna
mische en actieve openheid. Dit wordt in Dzogchen
‘niet-doen’ genoemd.
Het begrip ‘vrucht’ is ook misleidend, want je
bevindt je niet in lineaire tijd. Alles is tijdloze mani
festatie, dus niets leidt tot iets anders. Tijd is opge
lost in tijdloosheid. Dit is een heilig, allesoverstij
gend perspectief, dat alleen vanuit zijn eigen
standpunt begrepen en gewaardeerd kan worden.

De vrucht van het derde perspectief kan niet beoor
deeld worden vanuit het tweede, eerste of nulde per
spectief. Ieder lager perspectief is gestolder, meer op
vorm gericht en duaal gestructureerd. Ieder lager
perspectief heeft zijn eigen waardesysteem, zijn cri
teria voor succes en zal met die bril naar een vrucht
zoeken van het derde perspectief, en daarmee het
punt missen.
De vraag: wat is de vrucht van verlichting? kan dus
niet beantwoord worden vanuit een lager, lineair,
resultaatgericht perspectief. Maar als we in het ver
lichte perspectief zelf blijven is er toch wel iets te
zeggen over een ontwikkeling, een vrucht. In hoofd
stuk zes van Zie, je bent al vrij! beschrijf ik de vrucht
van het ‘padloze’ pad. Ik benoem daar dat we steeds
vaker en langer Gewaarzijn herkennen, dat we niet
in de greep zijn van negatieve emoties, we gelukki
ger zijn en ons handelen spontaner, en directer is.
Ik wil er nu aan toevoegen dat we ontspannener, zor
gelozer, soepeler en lijfelijker ervan worden. En dat
de leegteblik steeds nabijer is: we zien de vluchtig
heid en basale openheid van ieder verschijnsel.
Onze geest grijpt en kleeft steeds minder. We zijn op
ons gemak met het besef dat leegte de grond is van
onszelf en dat we in die zin ongeboren zijn. Dat is
niet bedreigend, maar juist gelukzalig. Een grote last
is van ons afgevallen. We zijn vrij.

Het ontstaan van het verlichte lichaam
Iedere keer dat je vrij bent, samengevallen met je
Gewaar-Zijn aard, verandert er iets radicaal in je wij
ze van zijn. Je ontkrampt op alle niveaus, fysiek,
vitaal-energetisch, subtiel-energetisch, op mentaal
niveau en op Spiritniveau*. Maar wat er gebeurt valt
niet te reduceren tot ontkramping. Er ontstaat ook
iets nieuws wat geen relatie heeft met de voorafgaan
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de kramp: jouw verlichting krijgt nu vorm in jou, jij
bent het expressiekanaal daarvan. Verlichting is
onbegrensd, stralend, het ontwaakte Hart. Jijzelf als
levend wezen bent dus, op zo’n verlicht moment,
onbegrensd, stralend en het ontwaakte Hart.

door deze te visualiseren, mantra’s te reciteren, met
je energielichaam te werken enzovoort. Het speci
fieke en radicale van de tweede perspectiefmethode
is dat je zo intens en grondig met de Spiritwereld
contact maakt, dat je gewone werkelijkheidsbele
ving verdwijnt en er alleen nog de pure werkelijk
heidsbeleving, pure perception is.

Je wordt niet meer gevormd door de conditionering
van natuur en cultuur, je bent je lichaam niet meer,
noch je psychologisch gevormde zelf, noch de soci
Er zijn in de beoefening twee fases te onderschei
ale en culturele conditionering. Dat zijn allemaal
den. De zogenoemde genereerfase1 van het oproe
omhulsels die van je afgegleden zijn. Je bent naakt,
pen van de beelden, het zingen van de mantra, het
doen van de beeldreis, de energieoefeningen etc. En
maar zelfs dat is te veel vorm: je bent ruimte, stra
daarna de zogenaamde comple
ling, Liefde en Licht.
teerfase. Waarin je meditatieve
Een ander ziet jou nog in je
je
verlichte
lichaam
inspanning loslaat, merkt dat het
gewone, lichamelijk begrensde
ontstaat op ieder moment heilige zicht vanzelf doorgaat en
gedaante, maar jij bent zelf stra
daar onafgeleid bij blijft. Die
lende, sensitieve, onbegrensde
dat je je aard realiseert
tweede fase kan dan beschouwd
ruimte geworden. Je hebt je ver
worden als de vrucht van de
lichte lichaam gerealiseerd.
Je verlichte lichaam ontstaat op ieder moment dat je
tweede perspectiefbeoefening: je ziet jezelf als een
je aard realiseert. Hoe vaker je dit doet, hoe stabieler
pure Spiritgedaante, gemaakt van licht, en ziet de
dit verlichte lichaam wordt en hoe meer Spiritkwali
wereld eveneens in zijn heilige, pure vorm.
teiten je zult manifesteren. Dit lichaam functioneert
niet in tijd en locatie. Dit lichaam bestaat in de tijdlo
Dit is een buitengewoon diepe ontworteling uit je
ze stralende wereld van alle verlichten.
normale werkelijkheidsbeleving, nu niet door los te
Hoe meer je praktiseert hoe vaker je dit zult ervaren.
laten in de grond van je geest zoals in het derde per
De meditatieve ervaringen zullen langzamerhand
spectief, maar door een actieve identificatie met een
stabiliseren als meditatieve realisatie. Je weet dat
pure zijnswijze. In plaats van jezelf te identificeren
verlichting je aard is. Deze realisatie zal uiteindelijk,
met je historisch opgebouwde zelfbeeld, identificeer
en hopelijk voordat je sterft, vrucht dragen als jouw
je jezelf nu met bijvoorbeeld Avalokiteshvara*, de
actualisatie van verlichting als verlicht lichaam.
Gestalte*, of Padmasambhava*.
Je probeert niet je bestaande zelfbeeld op te rekken,
DE VRUCHT IN HET TWEEDE PERSPECTIEF
maar je realiseert je dat je die Spiritvorm in wezen
bent. Het lijkt op het verhaal van het lelijke eendje:
In het tweede perspectief besta je in de pure wereld
het dacht altijd dat het een mislukt eendje was, maar
van de Spirit, die je eerst manifest hebt gemaakt
op het moment van zelf-ontdekking realiseert het
8 | De Cirkel

“in contact met de heilige aard van de natuur”

Anne-Riet de Boer

zich dat het een zwaan is en altijd al geweest was.
Het eendje verzint niet dat hij een zwaan is, hij ont
dekt wie hij altijd al was. Het is Zelf-herinnering of
Zelf-realisatie. Het betreft dus een complete, radi
cale verandering van zelfbesef, zonder enige conti
nuïteit of verband met het voorafgaande zelfbeeld.

depressieve of negatieve stemming lost op. Je ervaart
schoonheid, waar je je aandacht ook op richt.

De vrucht van beoefening

De tweede perspectiefbeoefening maakt je sensitief
voor deze altijd aanwezige openheid en helpt je om
deze te belichamen. Door vaak deze beoefeningen te
doen word je lenig, speels, licht, vrolijk, tevreden en
genietend. Je oriëntatie wordt niet meer bepaald
door overlevingsprogrammatuur, dat maakt je openminded en open-hearted. Contactvol nabij en met
oog voor de ruimere context van ieder gebeuren.

De beoefening van het tweede perspectief weekt je
los uit de worteling in de conventionele werkelijk
heidsbeleving. Je solidificeert die minder, gelooft
haar niet meer helemaal. Je gaat langzamerhand
Net als in het verhaal van het lelijke eendje is de pure
beseffen dat de ‘gewone wereld’ inderdaad maar een
werkelijkheid die door de meditatieve afstemming
tovenarij van je geconditioneerde geest is. Gecreëerd
gerealiseerd wordt reeds aanwezig, en dienen de
door een evolutionair ingebakken gewoonte van
methodes ervoor om je
stollen, grijpen en vastzetten. Je
gewoonlijke werkelijkheidsgewone werkelijkheidsbeleving
gewoontes kijken altijd over
constructies te onderbreken
is uiteindelijk niet meer dan een
de openheid, onbepaaldheid, gewoonte en kennelijk een suc
en te vervangen door nieu
compleetheid en tijdloosheid cesvolle, anders zou de natuur
we scheppingsbeginselen2
van Nu heen
die aansluiten bij je onge
dat niet zo hebben laten evolue
conditioneerde, open aard.
ren. Maar een gewoonte is
Daardoor is het ook mogelijk dat de pure blik door
betrekkelijk willekeurig en in ieder geval beperkt en
blijft gaan nadat je de inspanning van het oproepen
misleidend. Gewoontes zijn bovendien voorspellin
door visualisatie en dergelijke los hebt gelaten. De
gen, geen open waarnemingen. Gewoontes kijken
pure werkelijkheidsbeleving is een spontane zijns
altijd over de openheid, onbepaaldheid, compleet
wijze wanneer je rust in je ware aard.
heid en tijdloosheid van Nu heen.

Ook hier is de vrucht van herhaalde beoefening, net
als in het derde perspectief, dat de pure zijnswijze
steeds vaker en gemakkelijker optreedt. Je wordt er
gelukkiger van, je ontspant, wordt opener, en bent
niet meer in de greep van negatieve emoties. Omdat
je je actief identificeert met een pure vorm week je
jezelf los van de diepliggende slechtheid en minder
waardigheidsaannames. Je hoeft jezelf niet meer te
verbeteren of te bewijzen, je bent een compleet
waardig wezen. Je bent een zwaan.
Je energiekanalen openen, je ervaart stroming, hitte en
licht. Je wordt ‘gezuiverd’ door Spiritenergie. Iedere
10 | De Cirkel

De beleving van jezelf en de omgeving
Hoewel je Spiritgedaante niet voortkomt uit je orga
nische wortels, land je juist meer in je lichaam.
Omdat je geen defensieve afweer meer hebt naar de

Vrucht van het pad
gevoeligheid en intimiteit van je lichaam, naar de
aarde, naar een vermeend vijandige buitenwereld,
naar je pijn enzovoort.
Niet alleen verandert de beleving van jezelf, ook de
beleving van de wereld en alle bewoners daarvan is
getransformeerd tot een Spiritomgeving, het huis
van Zijn. Zolang je deze optiek bewaart neem je alles
waar in zijn pure, lichtende vorm. Je hebt ook con
tact met de heilige aard van de natuur, bent in com
munie met haar. Niet alleen de levende natuur, maar
ook de aarde, de wind, de zon, de ruimte ervaar je als
bezield met een eigen unieke en pure presentie.
De niet-herkende boeddhakwaliteit* blik, waarbij je
de pure intentie in neurotisch gedrag van jezelf en
anderen herkent, is gemakkelijk toegankelijk. Je rea
geert dan niet op de oppervlakte van wat je bij jezelf
waarneemt of wat een ander toont, maar doorziet de
positieve intentie die ingevouwen is in het irritante
of schadelijke gedrag van jezelf en de ander.
Je omgang met anderen en de wereld wordt gestuurd
door je besef van de puurheid en heiligheid van
alles. Je zult dus respectvol, erend en fijnzinnig zijn.

HET EERSTE PERSPECTIEF
In het eerste perspectief blijf je geworteld in je his
torische identificatie, maar maak je wel contact met
de Spiritdimensie via visualisatie, mantra, energie
werk enzovoort. Je opent je daarvoor op devotione
le wijze, geeft je vertrouwen, laat je defensiviteit
los in je toewending. En je laat de werking van de
Spirit toe, je ontvangt de zegening, luistert naar de
wijsheidsboodschappen, neemt Liefde aan. Zo ont
staat er een communicatiekanaal tussen je psyche
(je gewoontelichaam, de conditioneringen die

gebaseerd zijn op dualiteit, de ik-kramp) en je Spirit.
Je psyche leert zich toewenden, dat wil zeggen zijn
gedrevenheid te onderbreken, stil te staan en zijn
aandacht te richten naar de Spiritdimensie. En dat
terwijl de Spiritdimensie vanuit het overlevingsper
spectief van je psyche irrelevant en zelfs escapistisch
lijkt. Want iedere trede op de ladder van optieken
kan immers de kwaliteit van een hoger of vrijer per
spectief niet herkennen en interpreteert deze vervol
gens dus als een lagere optiek. Je psyche zal dus een
sterke neiging hebben om de Spirit te diskwalificeren
als een vlucht uit de werkelijkheid, iets om je troos
ten enzoverder. Het toewenden naar de Spirit is
daarom niet vanzelfsprekend en vraagt wakkerte en
bereidheid om je te onthechten van je gedrevenheid.
Behalve toewenden leert je psyche ook liefde en
leiding te ontvangen. Dat is misschien een nog gro
tere uitdaging voor je gewoontes van zelfbescher
ming. Als je je laat aanraken door liefde lost je
defensieve zelfstructuur op. Het lijkt alsof je geen
grenzen meer hebt, alsof je niemand meer bent,
alleen nog maar gevoeligheid, zonder huid. Alsof je
daarmee ook je zogenaamde eigenheid en zelfstan
digheid opoffert. En ja, de narcistische fixering van
je eigenheid door je te isoleren in een onaantast
baar territorium van ‘waarheid en eigenheid’, zal
inderdaad oplossen als je Liefde toelaat. Jouw nar
cisme is een vroeg gevormde en primitieve defen
sie tegen contactloosheid in je vroege jeugd. Zo heb
je je integriteit beschermd en bewaard. Maar het is
ook een illusie dat je zelfstandig bent, op een eiland
bestaat en dat je superieur zou zijn. Een gevaarlijke
misvatting die jou het leven in de realiteit van ver
bondenheid en volwassen afhankelijkheid onmo
gelijk maakt.
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“gewoontes kijken altijd over de openheid heen”

Anne-Riet de Boer

Vrucht van het pad
In contact met de Spirit kan jouw narcistische con
tractie herkend worden als de ‘niet-herkende boed
dhakwaliteit’ van jouw intelligente gevoeligheid. Je
ontdekt dat je ‘eigen’ bent zonder dat je daar een
mentale voorstelling van hoeft te maken en te verde
digen. En dat je verbonden bent met iedereen, zon
der dat jij daarmee je eigen ruimte verliest.
In contact met de Spirit leer je keer op keer om jouw
aanname dat je ‘slecht’ bent en dat je aan jezelf moet
werken om goed te worden, los te laten. De Spirit
herinnert je aan jouw basic goodness, de inherente
goedheid van jou. Zo ontwikkel je vertrouwen, ver
mindert je dwangmatige gedrevenheid, kun je beter
ontspannen en meer genieten. Je hoeft jezelf niet
meer zo te bewijzen. Daardoor verandert ook jouw
manier van omgaan met anderen. In de mate dat je
vertrouwt in jouw eigen inherente goedheid, zul je
anderen ook vertrouwen en dus opener tegemoet
treden. Je welwillendheid en vriendelijkheid nemen
toe.
In het eerste perspectief train je je gewoontelichaam
om steeds opnieuw een hogere optiek te kiezen dan
je geneigd bent om te doen. Je leert om je armoede
bewustzijn, het zoeken naar voeding, te vervangen
door rijkdombewustzijn: de aanname van over
vloed. Je leert vergeven, vrijgevig te zijn, aandacht
voor anderen op te brengen.
Je leert te doen wat je echt wilt in plaats van, vanuit
angst om buiten de boot te vallen, maar door te gaan
met waar je aan gewend bent. In het boek Gezonde
zelfliefde besteed ik het laatste hoofdstuk aan deze
‘houdingstrainingen’, het aanleren van goede
gewoontes.

Leren subjectiveren
Je leert in het eerste perspectief subjectiveren. Dat
wil zeggen, je traint jezelf om datgene wat je op naïe
ve wijze voor ‘waar’ houdt, te herkennen als jouw
interpretatie. Dat is vooral belangrijk in contact met
anderen in conflictsituaties. Want als de stress toe
neemt, ben je er vanuit je geconditioneerde psyche
steeds zekerder van dat je gelijk hebt en dat je ‘ziet
hoe het werkelijk is’. Je realiseert je niet meer dat
waar je op reageert niets anders is dan hoe de ander
in jouw eigen geest verschijnt. Je hebt bepaalde
gebaren, gedrag en uitspraken van de ander op je
eigen subjectieve wijze gefilterd en van betekenis
voorzien. Daar is niets objectiefs aan. Dat vindt
plaats op jouw hoogstpersoonlijke ‘uitklapbare
toneel’, zoals Chögyam Trungpa treffend verwoord
de. Het betreft meestal een replay van een oud ver
haal uit je jeugd.
In de eerste perspectiefbeoefeningen wordt daarom
veel aandacht besteed aan het leren kennen van je
eigen psyche, alle verhalen die je geneigd bent te
geloven en daarmee ‘objectiveert’.
Zonder deze zelfkennis, deze grondige en perma
nente relativering van je werkelijkheidsconstructie,
kunnen Spirit en verlichting geen wortel schieten in
je dagelijks leven. In je omgang met je intieme rela
ties, je gehechtheden, je passies. Je kunt dan alleen
een proeve van openheid ervaren in luwtesituaties
als je even niet gedomineerd wordt door je normale
gedrevenheid. De enige manier om spiritual bypass
(om de psychologische knopen heenlopen door ze
te ontkennen of te reduceren tot ‘ego’ of ‘verwar
ring’) te vermijden is door jezelf, je gewoontes, drijf
veren, relatieschema’s, aannamesystemen enzo
voort goed te leren kennen, te laten doorlichten
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Iedere optiek heeft zijn eigen ‘vrucht’ dat voortkomt
uit het optiekniveau, het perspectief waar je je op dat
moment in bevindt.
Wat in het derde perspectief vanzelf gaat: het door
De vrucht in het derde perspectief is het continueren
zien van iedere gedachte en emotie als een manifes
van het zicht in alle omstandigheden en de ontwik
tatie van tijdloos en leeg Zijn, wordt in het eerste
keling van het verlichte lichaam. Op gedragsniveau
perspectief actief gedaan door geduldig en steeds
is dat spontaan handelen, niet-doen.
opnieuw vanuit Spiritoptiek naar de knopen en ver
De vrucht in het tweede perspectief is jezelf en de
warringen in je psyche te
wereld op pure Spiritwijze
kijken. Je neemt de tijd om
zien. Je gedrag is een uit
jezelf en de ander steeds
drukking van schoonheid,
de drie perspectieven hebben
beter en dieper te begrij
liefde, compassie, subtili
ieder de wijsheid van relativiteitpen. Om je aannames hel
van-werkelijkheidsbeleving in zich teit, kracht en helderheid.
der te krijgen. Om een
De vrucht in het eerste
niet-kiezende compassie
perspectief is het vermo
blik aan te nemen op de plekken waar je meestal
gen om de breuk te maken met je huidige werkelijk
zeer bevooroordeeld en achterdochtig bent.
heidsbeleving en je te openen voor de Spiritdimen
sie. Vanuit daar ontstaat een ruime, wijze en
Samenvattend
goedaardige blik op de scène die zich afspeelt op
De drie perspectieven hebben ieder de wijsheid
jouw opklapbare toneel. Als je je neurotische herha
ling loslaat krijg je ruimte om te gaan doen wat je
van relativiteit-van-werkelijkheidsbeleving in zich.
echt wilt in die situatie. Gezonde zelfliefde en de
Er is een besef dat de beleefde werkelijkheid een
moed om je los te maken van onbewuste versmel
construct is van de psyche. En dat je allereerst met
verhoging van optiek werkt en dan pas met het
ting met je omgeving, te individueren, zijn belang
zogenaamde ‘issue’. Eerst het liefje, dan het werk.
rijke vruchten van het eerste perspectief.
In alle drie de perspectieven maak je ervaringsma
tig contact met de rijkdom van Zijn. De beoefenin
Vrucht van het pad is: in het pad blijven
gen zijn geen conceptuele exercities, maar een
In een nulde perspectieforiëntatie opereer je vol
diep en vreugdevol thuiskomen dat je diepgaand
gens een winst- en verliesrekening mentaliteit: wat
opent, zuivert en vult met gelukzaligheid. De
levert het pad van Zijnsoriëntatie me op en wat kost
levenskunst die je op het pad ontwikkelt is dat je
het me. En zelfs al zou je de balans opmaken en
constateren dat het pad een goed resultaat heeft
gemakkelijk kunt schakelen naar een hogere
omdat je je bijvoorbeeld losser, vrijer, gelukkiger,
optiek. Dat is het rusten in Zijn aspect van het pad.
socialer, creatiever en ontspannener voelt, dan nog
Vanuit de hogere optiek ontwikkel je passend
is dat wat mij betreft niet de vrucht van het pad.
gedrag wat daar een uitdrukking van is. Dat is het
Want je hebt jezelf met die manier van beoordelen
doen wat je wilt.
door de Spiritpresentie en daarin uiteindelijk op te
laten lossen tot een boeddhakwaliteit.
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Vrucht van het pad
buiten het pad geplaatst. Je beziet je leven op je nor
male beoordelende manier, dat is nulde perspec
tief. En je devalueert het pad tot iets dat succes en
geluk moet brengen in jouw nulde perspectief
opvatting van wat jouw leven is, een soort spiritueel
fitnessprogramma.
Wat mij betreft kun je pas van de vrucht van het pad
spreken als je door optiekverhoging daadwerkelijk
contact hebt met en participeert aan de padruimte.
Met padruimte bedoel ik de ruimte die gevormd
wordt door de drie juwelen van het pad: de leraar,
de leer en de kring van beoefenaren. Het pad heeft
een concreet aspect, jouw fysieke leraar, de leer van
Zijnsoriëntatie en jouw medepadlopers. Maar het
pad heeft ook een subtieler aspect dat je niet met je
fysieke zintuigen kunt waarnemen: leraar, leer en
kring vormen samen een holon waar je deel van
uitmaakt, dat jou omvat en zijn werking op jou
heeft, maar wat jij op jouw beurt ook weer beïn
vloedt.
Er is een nog subtieler aspect aan het pad: jouw pad
ruimte is jouw ‘huis van Zijn’, de heilige optiek waar
binnen alles zijn essentiële aard toont. Hier ben je
samen met alle verlichten van alle tijden. En op het
allerdiepste niveau is de padruimte de ruimte van
jouw Hart, jouw Gewaar-Zijn.
Deze heilige padruimte kent dus vele etages en
kamers. Je kunt allerlei beoefeningen doen en het
pad op talloze manieren beoefenen. Maar toch is er
een overkoepelende eenheid: het pad van verlichte
levenskunst zoals dat in Zijnsoriëntatie is uitge
werkt.
De vrucht van het pad wil ik daarom definiëren als
de mate waarin je je leven binnen de padruimte leeft.

De padruimte is de ruimte van het zicht, de ruimte
van de beoefening en is tevens de ruimte waarin
jouw levenskunst zich manifesteert.
Het pad leidt niet tot de vrucht van levenskunst. Het
pad is de vrucht van levenskunst.

•

Hans Knibbe is spiritueel
leider van de school voor
Zijnsoriëntatie, een pad voor
levenskunst. Aanvankelijk
heeft hij zich als klinisch
psycholoog bekwaamd in de
humanistische therapie.
Daarnaast is het Tibetaans boeddhisme een
belangrijke inspiratiebron. Vanuit de wens de
traditionele splitsing tussen psychotherapie en
spiritualiteit op te heffen, richtte hij in 1987 de
school voor Zijnsoriëntatie op.
Correspondentieadres: hans@zijnsorientatie.nl
Noten
1 De termen genereer- en completeerfase worden gebruikt in
de vajrayana stijl van beoefenen. Maar deze termen zijn ook
passend om de fases in de Zijnsgeoriënteerde visualisatie en
afstemmingsmethode te beschrijven.
2 In tweede perspectief stijl beoefeningen gaan we ervan uit dat
een werkelijkheidsbeleving gecreëerd wordt door - meestal
onbewuste - aannames. In plaats van door onbewuste aanna
mes onze dagelijkse werkelijkheidsbeleving te laten creëren,
kunnen we ervoor kiezen om onze werkelijkheidsbeleving te
laten ontstaan uit Spirit. De Spiritwereld verschijnt inderdaad
aan ons als wij een wereld laten ontstaan vanuit een verlicht
beginsel. Dat verlichte beginsel wordt in het tantrische boed
dhisme een zaad-lettergreep genoemd.
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VERSLAG BOEKPRESENTATIE DOOR PAULA BORSBOOM

Lovende woorden voor Zitten in Zijn
Op 16 februari werd het nieuwste boek van Hans
Knibbe, Zitten in Zijn, feestelijk gepresenteerd. Hans
zelf hield als eerste een inleiding op de bijeenkomst in
de Woudkerk in Bilthoven. Daarna kwamen Frances
Nijssen en Gerolf T’Hooft aan het woord. Nijssen is
organisatiecoach, supervisor en leiderschapstrainer.
Daarnaast volgt zij een intensieve scholing in het
Tibetaans boeddhisme en begeleidt ze studie- en
meditatiegroepen. T’Hooft is de uitgever van de laatste drie boeken van Hans Knibbe.
Frances Nijssen en Gerolf T’Hooft schreven allebei
een voorwoord bij Zitten in Zijn. Een boek dat, vol
gens Nijssen, “niet alleen diepe en complexe inzich
ten van het boeddhisme op een verbazingwekkend
herkenbare, bijna alledaagse manier vertolkt” maar
die inzichten ook concretiseert in precieze medita
tie-instructies. T’Hooft voegde daar nog aan toe:
“Zitten in Zijn is een vertrouwenwekkende handrei
king die iedereen in staat stelt te leren ‘zien hoe de
dingen werkelijk zijn’”. In de inleiding die zij in Bilt
hoven hielden, gingen ze wat dieper op het boek in.

Westers
Allebei benoemden ze het belang van psychologisch
werk op het spirituele pad. “Het psychologische en
het spirituele zijn één”, zei Nijssen. “Het begint in de
modder.” Gerolf T’Hooft beschreef hoe het boed
dhisme in het westen aanvankelijk vorm kreeg door
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Aziatische praktijken zo getrouw mogelijk te kopië
ren. “Hans Knibbe deed dat niet. Hij ontwikkelde
vanuit een gerealiseerd inzicht een nieuwe vorm en
een nieuwe taal. En daarbij hield hij bewust reke
ning met de moderne, neurotische westerse psyche
en de maatschappelijke context van de westerling.”
Dat de psyche en de context van moderne wester
lingen beduidend anders zijn dan in de tijd van de
Boeddha, had Frances Nijssen ook al beschreven.
Natuurlijk zorgen ziekte, ouderdom en dood ook in
onze tijd nog altijd voor lijden. Maar de grootste uit
dagingen hier in het westen zijn nu toch vooral
burn-outs, depressies en angststoornissen (de
boekpresentatie vond plaats voordat het coronavi
rus uitbrak, red.). “Wij worden consequent over
vraagd in onze ego-kracht, waardoor we ons van
binnen helemaal zo sterk niet voelen. We hebben
allemaal een diep verborgen gevoel van tekort
schieten, niet goed genoeg zijn. Om dan mensen in
contact te brengen met wat in henzelf mooi is en
wat draagt… that’s it!
Dat is precies wat de westerse mens nu nodig heeft:
het inzicht dat de diepste aard van de wereld en
daarmee van onszelf dragend en vervullend is.”
In Zijnsoriëntatie wordt nadrukkelijk rekening gehou
den met de eigenheid van de westerse psyche, terwijl
er tegelijkertijd wordt aangesloten bij de eeuwenou

Verslag boekpresentatie
de oosterse Dzogchen-traditie. T’Hooft: “Ik heb zel
den een spirituele discipline gezien die er zo goed in
slaagt traditie en vernieuwing te combineren.”

Boeddhisme
Zijnsoriëntatie is ontwikkeld vanuit een gerealiseerd
inzicht. Dat inzicht is wezenlijk. T’Hooft: “Het begint
met inzicht. Een inzicht dat leidt tot wijsheid. Ik heb

stellig de indruk dat in de school voor Zijnsoriëntatie
het hart van de dharma (de leer, red.) duidelijker klopt
dan in veel andere vormen van westers boeddhisme.”
Frances Nijssen sprak haar bewondering uit voor de
wijze waarop Hans Knibbe het boeddhisme bena
dert: “Dat iemand zo durft te zeggen: ‘Dit heb ik
ervan begrepen.’ Je kunt je in het boeddhisme mak
kelijk verschuilen achter de woorden van een ander.
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Maar Hans zegt: ‘Zo heb ik het begrepen en zo heb ik
het ervaren.’ Dat is super naakt, ook omdat je je niet
helemaal aan de traditie houdt, dwarsverbanden
legt.”

in Gewaar-Zijn. Van belang is deze perspectiefwisse
ling te beoefenen. De sleutel daarbij is aandacht en
de drijvende kracht van motivatie; beide zijn belang
rijke thema’s in het boek Zitten in Zijn.

Ook Gerolf T’Hooft ging in op de eigen benadering
van Hans van het boeddhisme, die tegelijk zo heel
anders is dan wat we zien in de ‘mindfulnesshype’. In
mindfulness wordt de dharma vaak “een oplossing
voor een probleem, een techniek, een strategie om
liefst zo snel mogelijk van A naar B te komen. Een
centraal begrip uit de dharma, sati (= aandacht),
wordt uit zijn specifieke context gehaald en ingezet
om een levensstijl te ondersteunen, die veelal haaks
staat op de basisinzichten van de dharma zelf.”

Brul

Zijnsverstaan
Zitten in Zijn presenteert niet een bepaalde medita
tietechniek om geluk te stabiliseren of om af te
komen van een zogenaamd zelf. Het gaat om
Gewaar-Zijn. “Zitten in Zijn presenteert een praktijk
die gericht is op begrijpen en werkelijk zijnsvers
taan.” Gerolf T’Hooft ziet hierin een gelijkenis met
de existentiële filosofen uit de vorige eeuw.
Onze gewone manier van doen is bepaald door een
soort wetenschappelijk derdepersoons-perspectief,
alsof we onszelf uit de ervaring kunnen trekken en er
dan van buitenaf naar kijken. “De eerste voorwaarde
om het Zijnsperspectief te kunnen innemen en van
daaruit het juiste inzicht te ontwikkelen,” betoogde
T’Hooft, “is het herwinnen van het fundamentele
subjectieve standpunt. De herkenning van het feit
dat we als het ware levend begraven zijn in onze
eigen ervaring. Dat is diep verontrustend én intens
bevrijdend.” Als je dat perspectief inneemt, valt elke
sturing en houvast weg. Wat dan nog rest, is rusten
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Frances Nijssen noemde het nieuwste boek van
Hans Knibbe ‘behoorlijk compleet’. “En dat kan het
alleen maar zijn als je er zelf zo lang op hebt gestu
deerd.” Gerolf T’Hooft gebruikte de volgende woor
den voor Zitten in Zijn: “Een actuele vertolking van
de brul van de leeuw, van de voetafdruk van de oli
fant die alle andere voetafdrukken omvat, van de
heldere maan die tevoorschijn treedt vanachter
donkere wolken, van het aloude pad naar wijsheid
en het einde van alle leed.”
Na hun inleidingen gingen Frances Nijssen en Gerolf
T’Hooft in gesprek met Hans Knibbe. Daar zal in de
volgende Cirkel verslag van worden gedaan.

•

IENE VAN OIJEN

Interview met
Adeline van Waning
Adeline van Waning heeft gewerkt als psychiater en
deed een masteropleiding in Boeddhistische Studies.
Ze begeleidt mensen in meditatie en is vrijwilliger in
een hospice. In 2017 verscheen haar boek Opgroeien
en Ontwaken, waarover zij in Cirkel 56 een artikel
schreef. Nieuwsgierig geworden naar de vrouw en
leraar achter het boek, togen Iene van Oijen (hoofd
opleiding leraar Zijnsoriëntatie) en Jacqueline Vader
(redactielid De Cirkel) half februari naar de NoordHollandse kust voor een interview. Het werd een boeiend gesprek over het pad, de noodzaak dat ontwaken
en opgroeien samengaan, over leraarschap, en maatschappelijke integratie.
Ik heb jouw boek ‘Opgroeien en Ontwaken’ op de boekenlijst gezet van de opleiding leraar Zijnsoriëntatie,
en heb al verschillende boekverslagen gelezen. De
mensen vonden het heel interessant om te lezen.
Wat ontzettend leuk om te horen, dat het ook door
mensen die er zo in zitten, gewaardeerd wordt. Het
is een behoorlijk pittig boek; het is geen boek waar je
halverwege in kan vallen, het bouwt zich erg op. Het
raakt me om dit te horen.

over de door Wilber helder beschreven pre-transverwarring*, maar veel van wat in jouw boek staat is
voor hen nieuwe kost.

Keuzes in paden

Fijn. De huidige studentenpopulatie is een generatie
die niet zo met het werk van Ken Wilber is opgegroeid.
Via de opleiding krijgen ze wel uitgebreid informatie

In je boek beschrijf je dat je veel verschillende spirituele paden van binnenuit kent. Je begon met een christelijk pad, je hebt Zen gedaan, shamatha*, vipassana*, nu voornamelijk Mahamudra, Dzogchen. Je bent
zo’n 19 jaar bij de school van Ridhwan. Een indrukwekkende lijst. Zou je iets kunnen vertellen wat je
gedreven heeft om te wisselen van paden? Wat kwam
je tegen waardoor je andere paden bent gaan lopen?
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*Zie begrippenlijst

Interview met Adeline van Waning
Ik heb veel paden verkend, al van jongs af aan. Het
christelijk vrijzinnige pad, met een familielid mee
naar de pinkstergemeente, met een vriendin naar de
rooms-katholieke kerk, Advaita, Soefi. Het is ook
‘proeven aan’ geweest. Ik heb een grote nieuwsgie
righeid, een diep verlangen naar verruimen van per
spectief, betekenis zien, zingeving. Het zijn min of
meer toevalligheden geweest die maakten op welk
pad ik kwam. Bij het boeddhisme voelde ik me echt
thuis.
Het voelt niet als korte periodes van zoeken en shop
pen: ik heb acht jaar toegewijd Zen gedaan, zes jaar
intens vipassana. Hoe dan ook een pad van zoeken,
en ook veel vinden. Uiteindelijk een oplossen van
zoeken en vinden in Dzogchen, een padloos pad,
een thuiskomen, waar het goed is. Met een aantal
wake-up calls op die paden.

Wake-up calls
Ik heb na de medische studie de specialisatie psy
chiatrie gedaan. Daar heb ik gewerkt bij professor
Bastiaans (1917-1997) in Leiden, begin zeventiger
jaren. Hij was een van de weinigen die toestemming
had om drug assisted psychotherapy te geven. Het
waren vooral mensen die zeer ernstig getraumati
seerd waren: de tweede wereldoorlog, holocausto
verlevenden, mensen uit kampen en het verzet, die
allerlei therapieën gedaan hadden, en voor wie dit
een laatste redmiddel was. Heel ingrijpend en aan
grijpend.
Als assistent in opleiding, die ook meewerkte in die
behandelingen, wilde ik het zelf ervaren. Ik heb een
aantal LSD- en psilocybine-sessies gedaan, en bij
zondere ervaringen gehad. Heel openend, kostbaar
en dierbaar. Maar ook beangstigend: ik had geen

referentiekader waarin ik de belevingen kon plaat
sen. Het referentiekader dat ik had was het psycho
logisch-psychodynamische, met jargon dat weinig
opening biedt. Het zijn heel indringende herinne
ringen: ruimtelijkheid, de donkerte als van een ster
renhemel, de lichtheid in die donkerte, vooral het
oplossen daarin, zelfverlies, eenheidservaringen.
De ervaring van oplossen, er niet meer zijn. Alle zin
tuigen zijn er nog, en er is geen ik of zelf meer. Er is
weten, kennen, er is rust. Stilte. Dit is het. Tijdloos,
grenzeloos. Na een tijdje viel ik daaruit, en ervaarde
ik angst. Die ervaringen heb ik toen een aantal keer
gehad.
Het is interessant dat je zegt: het is een hele openende
ervaring. Je trad in een nieuwe wereld, en daarna
kwam angst.
Ja, de angst kwam soms, achteraf. Dan viel ik terug in
een belichaming en zelfbeleving. Bij wijze van spre
ken dat ‘ik’ er weer was in een vertrouwde vorm die
een tijd weg is geweest.
Er kwam een diepe onderstroom in mijn leven vanaf
ongeveer mijn 27-ste. Later ging ik boeddhistische
geschriften lezen en dacht: dit herken ik. Het is mooi,
fijn voor mezelf, om hier opnieuw te zijn. Om dit op
een heel andere manier in Dzogchen te ervaren.
Kreeg jouw ervaring toen ook woorden, een context?
Ik bedoel dat het niet alleen een unieke persoonlijke
ervaring van jou was, maar dat je iets meegemaakt
hebt dat universeler is, omdat het verwijst naar de
aard van je geest.
Ja, dat dat er mocht zijn, dat ik dat mocht zijn. Dat ik
dat was, en ben. En dat het niet, zoals in het gang
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bare psychologische jargon, iets vreemds is, dat bui
ten alle conventionele kaders valt. Dat was heel fijn,
en heeft me er ook toe uitgenodigd om vorig jaar
nog eens zo’n sessie te doen. Het voelt helend en
compleetmakend om de draad van toen weer op te
pakken.

Een ander pad dat je volgt is bij de Ridhwan School
van A.H. Almaas. Mag ik dat ook een westers spiritueel pad noemen? Je omschrijft het in je boek als een
pad van zelfrealisatie.
Ja, zelfontwikkeling, zelfrealisatie, ontplooiing. Rea
lisatie van wat de realiteit is, waarheidsvinding.

Wat ben jij een dappere dodo. Ik zou dat niet durven.
Hoe was het?
Heel verrijkend en verruimend. Bevestigend voor
die ‘oude ik’ voor wie het een wat beangstigende
ervaring kon zijn, omdat ik geen context had waarin
ik het kon plaatsen. Nu was het heel geruststellend,
heel gewoon.

Je volgt dit pad naast je Dzogchen-inspiratie en toewending. Kun je daarover vertellen waarom je dat
doet?
Toen ik met Ridhwan begon, in 2001, was ik nog niet
op het Dzogchen-pad. Ik had net een ongeluk gehad,
met hersenletsel. Dat heeft er behoorlijk ingehakt,
met blijvende beperkingen in energie, en snel een
gevoel van overprikkeling.

Je vertelde dat je in Dzogchen een verwoording voor
je ervaringen vond, een kader. Noem je toevallig
Dat ongeluk was voor mij een tweede wake-up call.
Dzogchen of vind je het daar het meest helder en toeIk ben uiteindelijk helemaal afgekeurd voor werk. Er
gankelijk verwoord? Krijg je daar de meeste aanwijwas ruimte, in positieve zin, maar er was ook een
zingen?
heel verwerkingsproces. Dat was niet makkelijk, om
Niet toevallig. In Dzogchen en Mahamudra vind ik
uit al mijn vaste verbanden en resterende identifica
ties gerukt te worden.
inderdaad de meest heldere aanwijzingen, die ik
Dat het psychologische, psychodynamische aspect
niet op die manier gevonden heb in Zen of vipassa
mede op de voorgrond staat in
na. Het voelt als een vanzelfspre
kende logische stroom dat ik
een non-duaal pad, met de de beginfases in Ridhwan, vond
ik belangrijk. Op dat gebied heb
daar uitkom. Ik heb bij de eer
schoonheid
en
kracht
daar
je in boeddhistische paden min
dere scholen veel beleefd, ik voel
van, het weten daarvan
der steun. Ik kon daar te makke
me daar ook zeer in verrijkt. Het
lijk ‘ontsnappen’. Het sprak me
is nergens een gevoel geweest
erg aan, een pad dat me bij de les houdt. En dat tege
‘dit is het niet, dus ik moet hier weg’. Meer dat er zich
lijk vanaf het begin een non-duaal pad is, met de
iets aandiende dat beter aansloot. Er was een her
schoonheid en kracht daarvan, het weten daarvan.
kennen, me iets herinneren wat er altijd al was. Zo
voelde het ook met die sessie van vorig jaar, dat komt
niet in de plaats van de beoefening. Het heeft die
Je zou kunnen zeggen: dan heb je aan Ridhwan
alleen maar verdiept; mijn meditatie en het padloze
genoeg, want het behelst precies waar jouw hart van
pad in mijn dagelijks leven.
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“een non-duaal pad, met de schoonheid en kracht daarvan, het weten daarvan”

derzoek komen er bij elkaar. Als dat zo is, waarom
dan Dzogchen?
Een heel begrijpelijke vraag. Inmiddels was ik vanaf
de tachtiger, negentiger jaren ook toegewijd aan het
boeddhistische pad. Soms is het ene meer op de
voorgrond, maar het heeft altijd als verrijkend en
elkaar bevruchtend gevoeld, de diamant met alle
facetten die elkaar versterken. De Dzogchen-beoefe
ningen zoals ik die met name bij de Pointing Out Way
van Daniel P. Brown en Rahob Tulku ervaar, met zijn
precisie, stap-voor-stapbenadering, de kennis van
hoe je eruit kan vallen en wat dan de remedies zijn,
en de schoonheid ervan, helpen me enorm.

Licht – Bergkam, Adeline van Waning

Het is zeker wel eens door me heengegaan: is het niet
een beetje veel, twee paden? Tegelijk denk ik: er was
ruimte in mijn leven, en dit was waar mijn hart naar
uitging. Ik kon het doen. Ik ben een zeer bevoorrecht
mens.
Je werd eigenlijk fulltime practitioner. Met de energie
die je nog ter beschikking had, kon jij je helemaal wijden aan practitioner-zijn. Ik zal, gezien je hersenletsel,
niet zeggen dat ik alleen maar jaloers ben, maar fulltime practitioner kunnen zijn… (gelach)
In bepaalde zin zijn jullie ook fulltime practitioner.
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Dat is zo.
Maar ik begrijp het: ik had niet meer een betaalde
baan die mij ervan af kon houden. Ik kon mijn bezig
heden en allerlei vormen van vrijwilligerswerk,
gericht kiezen. Ik werk bijvoorbeeld sinds elf jaar in
een hospice, met mensen die in de laatste periode
van hun leven zijn. Dat is een spirituele practice, zo
voelt dat.

Leraar zijn
Een derde wake-up call gaat over leraar zijn. De
Dzogchen-boeddhist Alan Wallace kwam op mijn
pad: hij was in Nederland en vertelde over het Sha
matha-project: drie maanden meditatie gecombi
neerd met wetenschappelijk onderzoek. Dat sprak
me erg aan, maar er was een wachtlijst. Toen bleek
dat er een plek vrijkwam en ik precies in de demogra
fische beschrijving van de proefpersoon paste, zoals
vrouw, leeftijd, hoe lang mediteren. Dus op heel kor
te termijn kon ik daaraan meedoen; dat was op zich
al heel bijzonder. Na een maand of twee deed Alan
Wallace mij het verzoek om shamatha te gaan onder
wijzen in Nederland. Geen haar op mijn hoofd die
daar ooit over gedacht had. Ik schrok enorm! Een sla
peloze nacht. De volgende ochtend heel vroeg heb ik
een briefje op zijn deur gehangen: ja, ik wil!
Dat heeft mijn leven behoorlijk veranderd, verrijkt,
verruimd. Ik woonde nog in Amsterdam. Ik ben
begonnen met lesgeven aan een klein groepje: de
shamatha-beoefening, zoals we die ook tijdens de
retraite deden, hartskwaliteiten, tonglen, later ook
inzichtmeditatie.
Je hebt dus ja gezegd. Ben je veranderd hierdoor?
Ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik een leraar

ben. Ik begeleid graag mensen in meditatie. Wat ik
geleerd heb, wil ik graag uitdragen en overbrengen,
omdat het voor mij zo zinvol en verrijkend is geweest.
Ik voel me geen leraar, misschien ook omdat vanuit
de boeddhistische traditie een leraar iemand is die
een transmissie krijgt, of gevraagd wordt iemand op
te volgen in een bepaalde lineage. Tegelijk, ik heb van
Alan Wallace wel een transmissie ontvangen in deze
beoefening.
In die zin ben je een leraar: Alan Wallace, jouw leraar,
vroeg aan jou om dit door te geven. Je hebt zijn vertrouwen gekregen.
Ja. En dat voelt fijn. Misschien heb ik nog het gevoel
dat je jezelf alleen leraar mag noemen als je het com
plete pad mag onderwijzen. Ik ben geen Dzogchen
leraar. Ik heb wel het gevoel dat wat ik kan uitdragen,
onderwijzen, zo fundamenteel is, dat iedereen, ook
mensen die Dzogchen beoefenen, daar veel aan kan
hebben. Het fundamentele van aarding, gronding,
ademen in het lichaam, concentratie, hartskwalitei
ten, open bewustzijn. Mensen het belang daarvan
laten ervaren.

Ontwaken en opgroeien | verticale en horizontale as
In je boek zeg je: wil het samengaan van ontwaken en
opgroeien - wij noemen dit de verticale en de horizontale as - vruchtbaar zijn, dan moet het pad op een
bepaalde manier ingericht zijn. Jij stelt: als het pad
patriarchaal en autoritair is ingericht, kan dit de ontwikkeling op de opgroeien-as belemmeren. Je legt dat
verder niet zo uit. Ik neem aan dat je daarover iets
gezien hebt of erover hebt nagedacht. Hoe zie je dat?
De titel van het boek is Opgroeien en Ontwaken, de
integrale benadering met boeddhistische, psycholo
gische en maatschappelijke invalshoeken. Mooi
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zoals je het beschrijft met de verticale en horizontale
as. Wat kort door de bocht gezegd: als mensen in
het oosten – Tibet, Nepal, Thailand, Japan – opgeleid
worden tot leraar is dat vaak in een context van een
patriarchale, hiërarchische samenleving. Traditio
neel, soms met een wereldbeeld dat daarbij past. En
in dat wereldbeeld wordt ervan uitgegaan dat iedere
persoon een duidelijke, vaststaande plek heeft in de
hiërarchische verhoudingen.

van beide assen. Dat iemand beschikt over, toegang
heeft tot, de hoogst, ruimst mogelijke perspectieven,
zowel in de sfeer van ‘Ontwaken’ in realisatie als in
de sfeer van ‘Opgroeien’ en rijping, karaktervorming.
En dat is meer dan veel traditionele samenlevingen
omvatten.
Ik snap nu beter het belang van hoe je ‘verlicht zijn’
definieert. Als je stelt dat verlichting het samenkomen
is van de hoogst mogelijke perspectieven van zowel
ontwaken als opgroeien, dan zal een patriarchale
inrichting van het pad, verlichting belemmeren omdat
die je geen toegang geeft tot de hoogst mogelijke ontwikkelingsfasen.

Samengevat in Wilberiaanse termen: als er zicht
komt op dat er in maatschappelijke zin meer moge
lijk is, kunnen de mensen in die samenleving dit vaak
niet goed zien. Zij kijken door de lenzen van die tra
ditionele samenleving. Bij verruiming kunnen zich
meer moderne, rationele, empirische, objectieve
Geen verlichting zonder ontwikkeling
Precies. Ik ben me ervan bewust dat in veel scholen
perspectieven aandienen, waarbij mensen oog krij
en tradities verlichting helemaal verbonden wordt
gen voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen,
met het pad van ontwaken.
en persoonlijke autonomie.
Alsof de rest er niet zo toe
Verruimde
perspectieven
wat ik bijzonder vind in de nieu doet. Maar het is één van de
kunnen bestaande machts
were inzichten, is dat werkelijke aspecten die voor mij zo ver
structuren in traditionele
ontwaking, verlicht zijn, integra helderend zijn geweest. De
samenlevingen ondergraven.
tie vraagt van beide assen
laatste tien, twintig jaar zijn
Daar zijn de spirituele lera
we geschokt door verschrik
ren niet altijd blij mee.
kelijke situaties waarin hoog
gerealiseerde leraren wel in die as van ontwaken
‘Opgroeien’ wordt in die context door sommige
hooggerealiseerd konden zijn, maar in de sfeer van
scholen actief afgeremd. Dan wordt de nadruk
persoonlijke ontwikkeling en volwassenwording
gelegd op ontwaken: van conventioneel naar toe
gang krijgen tot subtiel naar causaal, getuigebewust
heel onrijp gedrag tentoonspreidden. In de zin van
zijn, ontwaakt bewustzijn. Overstijgend en omvat
seksueel misbruik, machtsmisbruik, intimidatie, en
tend. Dat is dan de definitie van ontwaken of
dat zonder reflectie, zonder zelfinzicht. In die zin
verlichting, dat zit alleen op die as. Wat ik bijzonder
spreekt het me aan dat het gaat om beide assen.
vind in de nieuwere inzichten, zoals Ken Wilber die
presenteert en die ik overneem in mijn boek, is dat
Gaat het niet verder dan of het je aanspreekt of niet? Je
werkelijke ontwaking, verlicht zijn, integratie vraagt
constateert dat hoge realisatie op de ontwaking-as
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niet automatisch leidt tot ontwikkeling en opgroeien
op veel andere gebieden. Als ik daar weleens met mensen over praat, dan zeggen ze: ja, maar dan is de ontwaking niet volledig. Ik vind het interessant dat je zegt
dat het verschillende aspecten zijn.
Dat werd lange tijd ook in de integrale benadering zo
gezien: zoals jij het benoemt, vanuit ontwaking, en
ook dat als je je maar goed ontwikkelde in de opgroei
en-sfeer, dat er een soort gestapeld vervolg was, dat je
dan vanzelf zou ontwaken. Het onderscheiden van
die twee assen vind ik heel verhelderend, en het blijkt
ook verhelderend te zijn voor veel mensen die totaal
in verwarring zijn, met alle schade die is aangericht
in veel sangha’s (gemeenschappen van beoefenaren,
red.). Ik weet dat het mensen ook kan helpen om dit
zo te kunnen zien.
Bij het kiezen van een leraar dien je je niet alleen af te
vragen wat de leraar te bieden heeft op de ontwakingas, maar moet je ook nagaan naar wat hij/zij te bieden heeft op de ontwikkeling-as: beoordeel een leraar
ook daar op.
Een dergelijke benadering zal de student weerbaarder
maken. Want het misbruikende gedrag van de leraar
kan alleen doorgaan als de gemeenschap eromheen
niet aan de bel trekt. Als er meer kennis is dat hoge realisatie niet automatisch leidt tot respectvol gedrag en
visa versa, dan durf je eerder in actie te komen bij misbruik. En laat je je minder snel monddood maken als
je verweten wordt dat je de leer aanvalt, terwijl je
alleen kritiek hebt op het gedrag van een leraar (wat ik
in het verleden meermaals heb meegemaakt).
Er is veel schade en verwarring veroorzaakt, veel
mensen die zich daardoor van de leer hebben afge
keerd. Kennis van de assen werkt naar verschillende
kanten. Zoals jij zegt: je valt niet de leer aan, maar het

gedrag van de leraar. En mensen hoeven niet totaal
gedesillusioneerd uit het pad te stappen. Je kunt con
stateren: ik heb veel van deze leraar geleerd op de as
van de practices, maar dit gedrag is ontoelaatbaar. Ik
ga hier weg. Om het zo te kunnen zien is voor je
innerlijke balans ook heilzamer.
De twee assen zijn overigens niet helemaal onafhan
kelijk van elkaar. Je ziet dat mensen met ruimere per
spectieven neigen naar verinnerlijking, zelfreflectie
en contemplatie: zij komen bij een pad terecht. En als
je werkelijk enige mate van realisatie hebt, is het
meestal zo dat de liefde opbloeit, liefde voor de
ander, naastenliefde en compassie. En dat je daar iets
mee wilt, wilt helpen.

Ethiek en maatschappelijke betrokkenheid
We nodigen in Zijnsoriëntatie soms sprekers van buiten uit. De afgelopen boekpresentatie was het Gerolf
T’Hooft, uitgever. Alweer een tijdje geleden interviewden we Joep Dohmen (filosoof).
Gerolf T’Hooft zei: “ik zie dat jullie wijsheid hebben
verwoord in het boek van Hans Knibbe ‘Zie, je bent al
vrij!’. Ik zie dat jullie meditatie hebben, het boek ‘Zitten
in Zijn’. Hoe staat het bij jullie met ethiek?” Zijn uitspraak is: als er geen ethiek is, dan is alles gebaseerd
op drijfzand. Je kunt dan wel wijsheid en meditatie
hebben, maar er is geen bodem. Wat doen jullie op het
gebied van ethiek? Joep Dohmen stelde het anders:
hoe zit het met jullie maatschappelijke agenda?
Voor ons prikkelende vragen om over na te denken.
Zowel over ethiek als over een maatschappelijke agenda. Ook vanuit het oogpunt: zijn we niet te veel op
onszelf gericht? Zitten we niet teveel, om met Ken Wilber te spreken, in het linksboven innerlijk-individuele
kwadrant?
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Vind je dat een spiritueel pad zo ingericht moet zijn
dat het de studenten ook aanzet tot actieve maatschappelijke betrokkenheid? Om een voorbeeld te
noemen: studenten van de Zenleraar Bernie Glassman (1939 - 2018) hebben veel met daklozen gedaan.
Wij doen dat niet in de school, wij laten dat open.
Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat we daar niet heel
erg goed op doorgedacht hebben. Naar aanleiding
van de vraag van Joep Dohmen zijn we wel in werkgroepen uit elkaar gegaan: als we actiever ons handelen meer naar de maatschappij willen richten, wat
zou dan passend zijn, wat zou bij ons kunnen horen?

Gezegd wordt: als je te concrete acties gaat voeren
vanuit een spirituele ontwikkelingssfeer, dan kies je
partij, waar je anderen mee zou kunnen uitsluiten,
terwijl je dat niet wilt. Ik denk dat daar een terughou
dendheid uit voortkomt. Ik weet dat bij de Ridhwan
mensen nu meer bij elkaar komen op maatschappe
lijke thema’s, terwijl dat geen beleid van bovenaf is.
Diversiteit, racisme, klimaat krijgen meer aandacht.
Een aantal van die grote thema’s die iedereen aan
gaan komen meer op de kaart. Dit voorjaar presen
teert Almaas een retraite ‘Our earth’ die is verbonden
met de klimaatcrisis.

Ik stel deze vraag ook omdat jij schrijft: integrale
Die aandacht start dus van onderop. Dat is wel leuk:
ethiek is niet een ethiek van schuld, er is wel verantjij pleit er ook voor of je ziet zelfs dat verandering met
woordelijkheid, betekenisgeving, inclusiviteit, comname van onderop zal gaan.
passie. Ethiek en maatschappelijke betrokkenheid
Tegelijk is de huidige staat van de wereld zo onont
hebben wel raakvlakken. Maatschappelijke betrokkoombaar oogopenend: we kunnen zo niet door
kenheid en ethiek expliciet onderdeel laten zijn van
gaan, er zijn grenzen aan de groei. De noodzaak om
het spirituele pad: hoe zie jij dat?
van egocentrisch, etnocentrisch, sociocentrisch naar
Het is iets waar in de boeddhistische paden die ik
wereldcentrisch, planeetcentrisch perspectief te
ken, en ook Ridhwan, evengoed veel vragen over zijn.
gaan. Die paradigmaverschuiving is zo hyperurgent,
In het boeddhisme is een basaal
dat die voor mijn gevoel deel wordt
uitgangspunt: sila, samadhi, pan
van het spirituele pad. Met een
er moet planeetcentrisch terugkoppeling dat klimaatveran
na. Dat zijn begrippen uit het
gedacht gaan worden
vroege boeddhisme en zij beteke
dering ook een spiritueel thema is.
nen: ethisch gedrag, meditatie
En wat heet ‘spiritueel’? Het gaat
om de waarheid van de realiteit, en onze respons. De
(mindfulness, shamatha) en wijsheid.
situatie laat ons zien hoe we gevangen zitten in
Sila (ethiek) kun je op veel niveaus zien: basaal in je
beperkte perspectieven. In het goede geval geeft dit
eigen leefwereld tot je medeverantwoordelijk voelen
inzicht een enorme boost.
voor de hele planeet. In veel paden wordt een balans
gezocht tussen persoonlijke ontwikkeling en ver
Deze klimaatcrisis kan een boost geven: dit kan alleen
trouwen dat de persoon die zich ontwikkelt, dit van
over de hele wereld tegelijkertijd opgelost worden. Als
zelf gaat uitstralen in hoe hij/zij dat leeft. In Dzog
mensheid moeten we op heel andere manieren gaan
chen wordt ook benadrukt: het gaat om view,
denken.
meditation én conduct.
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Er moet planeetcentrisch gedacht gaan worden. Dat
vind ik mooi van de integrale benadering: in de voor
gaande fasen hebben mensen het idee ‘wij hebben
de waarheid in pacht, onze overtuiging, onze wereld
beschouwing is de goede.’ Vroeger moest je de ander
uit de weg ruimen. Doden, monddood maken,
gevangenzetten; dat verschoof naar tolereren, naar
in gesprek gaan. Maar nu zijn we voorbij het gelijk.
We hebben elkaar allemaal nodig. Alle stromingen
hebben iets zinvols bij te dragen - dat is de integrale
visie. Iedereen is daarbij welkom.

“er moet planeetcentrisch gedacht gaan worden”

Ik zou nu kunnen zeggen: door hoe we tot nu toe met
de aarde zijn omgegaan, dwingt ons de klimaatcrisis
mee te nemen op het spirituele pad, in plaats van dat
de planeetcentrische blik uit de spirituele paden zélf
tevoorschijn komt.
Boeiende stelling. Het is in ieder geval een enorme
collectieve wake-up call. Ik denk dat je bij alle acti
visme en klimaatmarsen wel kunt zien dat er relatief
veel spirituele beoefenaren bij zijn. Als je het verge
lijkt met de hele Nederlandse bevolking. Ik denk dat
spirituele beoefenaren met een verruimd bewust

Wijdse liefde – Strand, Adeline van Waning
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zijn, vanzelf een verhoogde optiek hebben. Dat is
niet hetzelfde als verruimde ontwikkelingsperspec
tieven, maar het stimuleert wel. Je kunt ook kijken
waar mensen zich thuis voelen: daar dient het rui
mere perspectief zich al aan. Maar om van daaruit
tot actie te komen, dat is nog iets anders.
Dat is een nieuwe stap. Dan zeggen spirituele beoefenaren misschien: ik doe al zoveel, ik ga al zoveel op
retraite, ik heb geen tijd voor actie. Ook is het zo dat
om je spirituele blik naar de wereld te wenden, je je
conventionele blik naar de wereld en de noden daarin,
los moet durven laten. Om vervolgens vanuit een verruimd bewustzijn opnieuw te kijken, wat is er dan aan
de orde: dat is een practice op zich.
Ik denk dat in het verleden op spirituele paden en in
kloosters, met hun naar binnen gerichtheid, gold: we
hebben een soort taakverdeling, wij zitten hier te
bidden voor de wereld, voor jullie allemaal. We dra
gen zo ons steentje bij. Dat kan bij mensen op retrai
te ook zo zijn.
Dat wordt ook soms letterlijk gezegd: als wij hier in
deze retraite zitten te mediteren, verandert er wat in
de kosmos en dat komt iedereen ten goede. Dat vond
ik altijd wel geruststellend, voelde me wel heel goed
bezig :-)
Jacqueline: ik denk dat de twee assen hier ook van toepassing zijn. Bijvoorbeeld met vliegen: een verruimd
bewustzijn wil niet automatisch zeggen dat mensen
minder vliegen. Het vraagt vanuit een hogere optiek,
stilstaan bij deze keuze en de informatie over het klimaat hierin meenemen. Een ruimer bewustzijn zorgt
niet automatisch dat je je persoonlijke belangen los
wilt laten.
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Nee, zeker niet… We willen volgend jaar een retraite
houden in La Gomera voor een groep van vijftien
leraren. Ik vind dat steeds moeilijker worden. We zullen ons moeten afvragen: willen we dit nog?
Binnen de spirituele paden, zeker als er psychologie
bij betrokken wordt, zoals in Zijnsoriëntatie, is het
vertrouwd om op jezelf en op je gedrag te reflecteren.
Daar zit een ingang dat je er niet omheen kan om je
footprint in de gaten te houden. Ik heb ook weleens
gehoord van spirituele paden, die op het pad een
maatschappelijke stage inbouwen. Een half jaar vrij
willigerswerk doen, een dagdeel in de week. Kies het
zelf met overtuiging uit. Je weet je eigen morele
instelling wel. Iets wat niet direct voor de hand ligt
misschien in je dagelijks leven.
Bij de Ridhwan hebben we wel in elke retraite een
middag workpractice, in overleg met het oord waar
we zitten. We hebben ramen gezeemd, postpapier
uitgezocht, brieven gefrankeerd: waar zij iets aan
hebben. Het zijn kleine dingen.
Kleine dingen, maar het zijn aanzetten, het zet je neus
de goede kant op.
Het is al zinvol als denkoefening in een groep: stel
dat ik een half jaar een dagdeel in de week, of in de
twee weken, hiervoor vrij maak. Wat zou voor mij
klaarliggen, waar zou ik tegenaan lopen? Zou het
interfereren met mijn practice, kan ik de practice in
de activiteit brengen, of de activiteit in de practice,
zonder dat het me veel tijd hoeft te kosten?
Het zijn vragen om eens met een groep mee te begin
nen. Hoe kunnen we activiteiten kiezen zonder dat
het een politieke kleur heeft? Er zijn veel algemene
activiteiten, waarvan iedereen zal zeggen dat het

Interview met Adeline van Waning
zinvol is: gezondheidszorg, dementie, ouderenzorg,
hospice, voorlezen.
Ik ben ook benieuwd hoe het voor jou, jullie klinkt.
Of het verrijkend zou zijn ook.
De school voor Zijnsoriëntatie is een jonge richting en
heeft daardoor veel om op te bouwen. Veel vrijwilligerswerk wordt intern gedaan, zoals voor De Cirkel,
de stichting, de beroepsvereniging, Zijnskring, bestuur
van de school. Maar dat is intern gericht. Het frisse
van meer naar buiten, is dat je in een ander deel van
de wereld terechtkomt. Een stap buiten je eigen biotoop zetten is verruimend. Ik vind het wel interessant
om die draad in Zijnsoriëntatie - we zijn er anderhalf
jaar mee bezig geweest - weer op te pakken.
Jacqueline: de redactie van De Cirkel heeft een lezersonderzoek gedaan. Er kwam veel belangstelling naar
voren voor onderwerpen als integratie, toepassing in
de praktijk, verbreding, maatschappelijke thema’s.

maken te hebben. Dat zullen jullie ook hebben: uni
versele mindstrategieën, die je aan anderen, die daar
weinig vertrouwd mee zijn en niks hebben met spiri
tuele paden, kunt bieden. Wat gelijk voor jezelf een
practice is om daar bewust mee om te gaan en feed
back te ontvangen. Ik heb nu het voorrecht om tijd te
hebben om practices te kunnen kiezen. Wonderbaar
lijk. Ik ga ook mee met een groepje naar vaak geslo
ten afdelingen van demente bejaarden, waar we
onderarm-handmassages geven. Dat is weer een
ander levensgebied.
Inspirerend om te horen.
Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Ik zie
dat we er alledrie rode wangen van hebben gekregen.
Aan jullie ook veel dank! Ja, rode wangen - ik vond
het fijn en inspirerend om zo met elkaar te praten!

•

Wat heb je te bieden aan anderen, zonder dat je jezelf
parachuteert in een andere bubbel en daar missie
gaat bedrijven. Je hebt veel in huis. Mijn uitdaging op
dit gebied is dat ik actief ben in de Alkmaarse Extinc
tion Rebellion groep, een klimaatcrisisgroep. Ik ga
daar binnenkort een workshop geven over meditatie
en veerkracht, voor mensen die in de frontlinie staan,
veel actie voeren.
Je komt met jouw specifieke bagage, kennis, en dat geef
je dan aan hen.
Alan Wallace benoemde het zo: wat je leert – zeker
met shamatha – zijn universele mindstrategieën: het
hoeft niet met boeddhisme of spiritueel pad te
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Je ervaart openheid, verbondenheid,
lichtheid, gemak, vertrouwen, rijkdom van
gevoel, helderheid van geest.
Dit is de verlichte aard van jou,
die al aanwezig is, maar meestal
niet herkend wordt.
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Interview met Famke van Halteren
“Ik houd zo veel van dit pad en ik houd zo veel
van Hans (Knibbe, red.), mijn leraar op dit pad”, zei
Famke van Halteren in haar dankwoord aan het einde van de winterretraite in 2019. Al meer dan 26 jaar
bewandelt Famke dit pad en ze is ook alweer zo’n vijftien leraar op de School voor Zijnsoriëntatie. Nadat
in Cirkel 57 Iene van Oijen als drijvende kracht op de
school werd geïnterviewd, is het nu de beurt aan
Famke.

Zorgvuldig leven
Je bent opgeleid tot psycholoog. Is vanuit die hoek
jouw belangstelling voor Zijnsoriëntatie te verklaren?
Gedeeltelijk wel. Mijn jeugd is heel erg gevormd
door de humanistische levensovertuiging en levens
wijze van mijn ouders. Ze waren erg geïnteresseerd
in een sociale, humane levensvisie en betrokken bij
de maatschappij. Dat heeft mijn manier van kijken
naar wat belangrijk is in het leven gekleurd en mij
waarschijnlijk ook bij de studie psychologie
gebracht. Ik wilde snappen wat mensen beweegt,
wat mijzélf beweegt en hoe ik kan bijdragen aan een
leefbare wereld, een leefbare maatschappij.
Deze intentie om zorgvuldig en gewetensvol om te
gaan met jezelf, de ander en de wereld zie ik ook bij
Zijnsoriëntatie terug. Ik las pas het boek van Barbara
van Beukering, Je kunt het maar één keer doen, over
zorgvuldig leven en sterven. Haar nadruk op zorg
vuldigheid spreekt mij erg aan. Wat mij betreft is dat
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ook de vrucht van het pad, om maar direct aan te
sluiten bij het thema van deze Cirkel. Ik vind het bij
zonder kostbaar dat ik leef en daarom wil ik ook
zorgvuldig met mijn leven omgaan. Tegelijk is er het
besef dat die kostbaarheid veel verder gaat dan
alleen mijn leven. Het gaat over het hele leven hier,
op deze aarde, over alle mensen, alle dieren, alles
wat er is. De vrucht van het pad is voor mij, dat je dit
leert te doen: zorgvuldig leven. Dat zie ik als het
mooiste wat je voor jezelf, voor een ander en voor de
wereld kunt doen.

Wijsheidsoverdracht
Hoe ben je uiteindelijk met Zijnsoriëntatie in aanraking gekomen?
Dat kwam door een vriendin die mij het boek Rusten
in Zijn gaf. “Dit is misschien iets voor jou”, zei ze.
Nou, dat was inderdaad iets voor mij! Ik vond het
een fantastisch boek. Het wekte mijn Spirit*, zou ik
nu zeggen. Ik was op dat moment behoorlijk zoe
kend naar wat ik zelf eigenlijk nodig had, naar wat ik
wilde in mijn leven. Ik was altijd zo gericht op de
noden van anderen, dat ik daar gewoon geen goed
zicht op had. Dat had alles te maken met mijn paren
tificatie*, als oudste kind van ouders met oorlogs
trauma’s.
Het lezen van dit boek heeft me naar een Zijnsgeori
ënteerde begeleidster gebracht. En ook dat was met
een helemaal raak. In de eerste sessie werd ik
* Zie begrippenlijst

gevraagd liefdevol contact te maken met mijn
dan seks, het was helemaal thuis zijn bij mezelf, heel
lichaam. Ik voelde meteen hoe gespannen mijn
warm en rijk.
ogen waren, en hoe zorgelijk mijn blik was. Door dat
Hierna wist ik zeker: dit wil ik een grote plek in mijn
zonder enig oordeel waar te nemen, ontspanden
leven geven! Ik heb mij meteen aangemeld voor het
mijn ogen vanzelf en vond er een enorme verrui
basisjaar op de school. Na dat basisjaar kon ik door
ming van mijn blik plaats. En niet alleen mijn blik
naar de begeleidersopleiding of naar de bewust
verruimde zich, maar ook mijn hele zelfgevoel en
zijnstraining van twee jaar.
wereldgevoel. Alleen door mijn ogen te ontspannen!
Doorgaan met de begeleidersopleiding was – vanuit
De keer daarna bood mijn begeleidster de visualisa
mijn achtergrond als psycholoog – een voor de hand
tie van het huis van Zijn* aan. Ik kreeg direct hele
liggende stap geweest. Maar het was toen helemaal
heldere en betekenisvolle beel
niet mijn insteek om beroeps
den. De ontmoeting met die
matig met Zijnsoriëntatie bezig
ik was meteen in een
ruimte en met de Gestalte* voel
te zijn. Ik was in het basisjaar
vrije, tijdloze en keuzeloze veel angsten en onzekerheden
de ongelooflijk rijk. De wijs
dimensie van mijzelf
heidsoverdracht die daar plaats
tegengekomen en ik wilde de tijd
vond, ervoer ik als wonder-
nemen om die nog meer aan te
baarlijk. Ik was meteen in een vrije, tijdloze en keu
kijken, om nog meer te landen in mezelf en op mijn
zeloze dimensie van mijzelf, die was al helemaal
gemak te raken met die angst. Dus ik heb gekozen
compleet aanwezig in mij. Vanuit de helderheid die
voor de bewustzijnstraining. Daar ben ik nog altijd
daar ontstond, begon ik fris, open en liefdevol naar
heel blij mee.
allerlei thema’s in mijn leven kijken: de relatie met
mijn kinderen, met mijn man, met mijn ouders.
Eigen grond
In deze twee jaar bewustzijnstraining heb ik zowel
Voet van de tuinslang
leren rusten in de onbeschreven, zorgeloze open
Mijn volgende stap op het pad van Zijnsoriëntatie
heid van mijn aard als mijn angsten echt in de ogen
was een workshop van vijf dagen over vrije seksuali
gekeken. Ik herkende er de angsten van mijn ouders
teit voor vrouwen. Ook dat was een openbaring. Ik
in. Zij hebben niet de gelegenheid gehad om die te
ontdekte mijn eigen seksualiteit, een diepe gronding
bewerken en zo heb ik ze nogal onverwerkt geïncor
in mijn lichaam. Ik vond het fantastisch om zoveel
poreerd. Ik kwam erachter hoe onveilig ik de wereld
plezier en libido en lust te gaan voelen. Zo verrij
vond, hoe bedreigend alles voor me was. Het was
kend en bevrijdend. Het werd me heel helder hoe
heel goed om daar veel tijd voor te hebben.
ontseksualiserend een geparentificeerde levenshou
Ik heb ook de tijd genomen om, in een zogenoemde
ding is. Mijn focus had altijd gelegen bij (de zorg
integratiegroep, het thema moederschap verder uit
voor) anderen en ‘met je voet op de tuinslang staan
te werken. Ik heb gekeken naar hoe ik zelf moeder
om samen te kunnen zijn’. Dit was echt een totaal
ben. De offers gebracht die nodig waren om mijn
nieuwe ervaring. Vrije seksualiteit gaat veel verder
kinderen op hun eigen grond te laten rusten en om
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zelf ook op mijn eigen grond te blijven. Ook daar
voor geldt, dat het goed was dat ik er zo de tijd voor
nam, met een heldere supervisor die mij dingen kon
aanwijzen.
Daarna ben je toch nog de begeleidersopleiding gaan
volgen?
Mijn vertrouwen in en liefde voor het pad zijn in
deze twee jaar verder gegroeid en ook mijn wens om
verlichting door te geven. Eerder in mijn leven heb ik
vaak keuzes gemaakt omdat anderen mij op iets
attendeerden. Nu wist ik zelf: dit wil ik!
Ik werd daarin zeer geïnspireerd door Iene van Oijen,
mijn leraar in de bewustzijnstraining. Het was alsof
ik naar het ontstaan van een kunstwerk keek, als ik
haar mensen zag begeleiden, eigenlijk steeds weer
vanuit de neurose naar vrijheid. Wat er dan tevoor
schijn kwam aan helderheid, wijsheid, liefde, com
passie. Ongelofelijk mooi!
Ik zag zo de grote waarde die Zijnsoriëntatie voor
mijzelf had en ook voor de mensen om mij heen.
Het is werkelijk het grootste geschenk dat je jezelf en
de wereld kunt geven. Na de opleiding ben ik met
een begonnen als assistent bij Iene in de Zijnstrai
ning en daarna ook in de begeleidersopleiding. Ik
werkte de eerste jaren vooral als padcoach en later
werd ik leraar in de Zijnstraining. Inmiddels geef ik
daarnaast ook padcoaching aan de studenten die de
leergangen volgen en supervisie aan de leraren in
opleiding.
Hoe onderhoud je je eigen leraarschap?
Vooral door mijn eigen practice te doen, mij open te
stellen voor wat Hans en de lineage aanreiken. Dat is
de allerbelangrijkste toegang tot de bron van rijk
dom. De generositeit daarvan ontroert me steeds

weer. Ik ben ook Hans zo dankbaar voor zijn heldere
zicht en al het materiaal dat hij ons aanreikt. Alle
boeken, teachings, transcripten, daar kan ik nog ein
deloos op studeren. En natuurlijk lees ik ook allerlei
andere boeken over boeddhisme, Dzogchen en psy
chologie, er is zo veel voor handen.

Levende leraren
Je hebt het over andere, niet-Zijnsgeoriënteerde boeken die je bestudeert. Heb je ook andere spirituele
leraren bezocht?
Nee, ik ben niet veel op bezoek geweest bij andere
leraren. Ik lees wel regelmatig boeken van andere
leraren, maar dat is wat anders dan directe over
dracht ontvangen. Ik zou het op zich graag willen en
als ik alle tijd zou hebben zou ik het zeker doen,
maar ik kan ook nog zo veel bij Hans leren. Elke keer
als ik hem assisteer, doe ik weer nieuwe inzichten
op, zie ik nog preciezer de enorme diepgang van het
Zijnsgeoriënteerde gedachtegoed.
Ik weet heel zeker dat Zijnsoriëntatie mijn pad is en
Hans mijn leraar. Ik heb niet het idee dat ik ook maar
iets te kort kom en dat ik dat dus ergens anders zou
moeten zoeken. Als ik iets hoor of lees van andere
leraren, wat een verfijning is van mijn zicht, neem ik
het dankbaar aan. Niet omdat er iets ontbreekt, eer
der om de ‘body of knowledge’ van Zijnsoriëntatie
nog verder te verrijken.
In de Zijnstraining gaat het om ontwaken én ontwik
kelen, dat je zowel ontwaakt op de verticale as (het
non-lineaire tijdloze Nu, red.), als dat je je op het
horizontale vlak (het lineaire worden, red.) ontwik
kelt tot een steeds rijpere volwassene. Ik vind het
belangrijk dat we in de school levende, nabije lera
ren hebben, die hun studenten diepgaand introdu
ceren in hun aard. En tegelijkertijd in staat zijn om
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“ik was meteen in een vrije, tijdloze en keuzeloze dimensie van mijzelf”

Één, Natalja van de Louw
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studenten te begeleiden in het ontdekken en toeeigenen van hun overdrachten*. Ook door de bereid
heid om naar de eigen tegenoverdracht* te kijken
door permanent in supervisie te zijn.

Verlichting aanwijzen
Hoe kijk je aan tegen je eigen leraarschap?
De Zijnstraining, zoals we die nu hebben vormge
geven, bevat veel elementen die er vanaf het begin
al in zaten. Tegelijk hebben we de balans tussen
ontwaken en ontwikkelen verder verfijnd. Verlich
ting wordt steeds onverdunder als startpunt gebo
den. Ik zie het als mijn belangrijkste taak als leraar
dat ik verlichting bij de student aanwijs. Aan de stu
dent vraag ik om het werk op zich te nemen, die het
leven van deze verlichte aard mogelijk maakt. Het
is de taak van de student ertoe bereid te zijn dat ik
zijn of haar verlichte aard aanwijs en het medita
tieve werk op zich te nemen. Een cruciaal aspect
van leraarschap is voor mij ongesteund in open
heid aanwezig zijn, wáár de studenten zich ook
bevinden. Dat ik weet te rusten en te blijven in mijn
verlichte aard.
Als leraar heb ik in dat opzicht zo’n andere relatie
met de studenten dan ik vanuit vroegere rollen
gewend was. Ik kan me niet langer veilig stellen met
parentificatie. Hans zei tijdens een supervisie: “Als je
je studenten gaat dragen, laat je ze eigenlijk vallen.”
Dat is zo waar. Zodra ik in mijn geparentificeerde
positie zit, ga ik mensen helpen en dragen. Als ik
leraar ben, is het voor mij volkomen helder, dat ik
niets aan de studenten hoef toe te voegen. Ze zijn al
compleet verlicht. Dan heb ik alle vertrouwen in de
student en zeg: “Je denkt misschien dat je het niet
alleen kunt, dat je hulp nodig hebt, maar dat is niet
waar, een vergissing.”

Lineage
Voor jou is er een verschil tussen trainer en leraar?
Ik heb het aanvankelijk spannend gevonden om de
titel ‘leraar’ te gaan gebruiken. Om in die ongesteun
de grootsheid te gaan staan. Ik voelde me iets meer
op mijn gemak bij het woord trainer. Maar toen een
student eens tegen me zei dat ik een soort ‘juf’ voor
hem was, dacht ik: nee, dit klopt niet! Als jij mij zo
ziet, dan kan ik voor jou niet de doorgang zijn naar je
eigen verlichte aard, dat is alleen mogelijk als jij me
benadert als een leraar.
Ik moest dus unverfroren leren zeggen: “Ik ben jouw
leraar.” Dat vond ik eerst nogal ongemakkelijk. Er
tetterde van alles vanuit mijn psyche: Weet je daar
voor wel genoeg? Moet je niet eerst veel stabieler
rusten in de view? Maar ik realiseerde me ook: die
kleinheidsaanname dient echt niemand en ik kan
dan ook niet doen wat mij te doen staat. Ik heb toen
voor mijzelf en voor de studenten heel helder weten
te formuleren waarom ik hun leraar wil zijn, en dat ik
wil dat zij mij als leraar zien en benaderen. Dat mijn
rol als leraar een andere is dan die van een trainer of
een juffrouw, hoe respectabel die rollen ook zijn.
Ik voel in al mijn vezels dat ik hiermee als leraar in
de lineage sta. Als ik voor de groep zit, stem ik mij
daar ook altijd op af. Alleen vanuit de communicatie
met het veld van verlichting kan ik mijn werk goed
doen, krijgt mijn leraarschap vleugels. En wordt de
jarenlange relatie gevormd en gedragen, die ik met
de studenten in de Zijnstraining aanga en die voor
velen heel betekenisvol is.

Spel van leegte
Als leraar coach je ook je assistenten. Hoe is dat?
Het is voor de nog minder ervaren leraren ontzettend
leerzaam om bij trainingen die we als school aanbie
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bestuursmodel waarbij de mensen die de Zijnstrai
den te assisteren. Ze kunnen meekijken hoe wij, de
ning geven, ook het dagelijks bestuur van de school
leraren aan de school, ons leraarschap invullen en
vormen. Dat heeft grote voordelen. Omdat we zo
hoe wij de trainingen vormgeven en aanbieden.
midden in het hart van de school zitten, hebben we
In de pauzes is er ruimte om te bespreken waarom
veel zicht op wat er aandacht nodig heeft en in welke
en hoe ik dingen doe, welke keuzes ik maak. Dat
richting we ons verder willen ontwikkelen. Maar
geeft inzage in mijn ideeën over leraarschap. Daar
doordat het bestuurswerk vaak het nodige vraagt,
naast bespreek ik natuurlijk de opbouw van het pro
blijft er minder tijd over voor andere dingen. Stude
gramma. Assistenten verzorgen soms zelf ook onder
ren bijvoorbeeld, dat zou ik graag meer willen doen,
delen en krijgen daar feedback op, zowel op het
daar houd ik erg van.
vormveld dat ze neerzetten
Ik zou ook graag tijd hebben
als op de opbouw. We den
hoe zorg je er dan voor dat je op je om wat meer bij te dragen
ken ook veel door over de
zetel blijft en niet in allerlei eigen aan zinvolle projecten bui
studenten, daarbij bieden
zij net zo veel input als ik.
verhalen verdwijnt. Dat is steeds ten de school. Vorig jaar
ben ik naar Nepal geweest
Het belangrijkste wat ik van
weer zien dat wat er ook in je
voor een project dat onder
de assistenten nodig heb, is
verschijnt het spel van leegte is
wijs mogelijk maakt voor
dat ze zich op hun eigen
kinderen met weinig kan
leraarschap afstemmen en
sen. Mijn man en ik hebben al jaren een warme
ook weten te rusten in openheid en (spirituele, red.)
band met dit land, met de mensen, de sfeer, de
leegte*. Daarmee creëren we samen een verlicht
natuur. Dit najaar hoop ik er weer naar toe te kunnen
veld. Dat is niet altijd even gemakkelijk, want ik weet
gaan, maar door de coronacrisis is het heel ongewis
ook nog uit eigen ervaring dat er van alles wakker
of dit door zal kunnen gaan. Ik zou ook graag een
kan worden als je tijden stil naast de ‘leraar in char
jaar ambassadeur willen zijn voor de stichting die dit
ge’ zit. Hoe zorg je er dan voor dat je op je zetel blijft
project uitvoert en kijken of wij als holon Zijnsoriën
en niet in allerlei eigen verhalen verdwijnt. Dat is
tatie daaraan kunnen bijdragen, maar ook dat staat
steeds weer zien dat wat er ook in je verschijnt het
op dit moment even on hold.
spel van leegte is.

Tijd

Studenten, studeer!

Wat zou je wat betreft je leraarschap aan de school
graag anders zien?
Ik zou graag meer oningevulde tijd willen, practicetijd, studietijd. Dat is echt een verlangen van mij. Dat
vraagt een nog betere balans vinden tussen mijn
leraarschap en mijn organisatorische werk, dat is
een hele uitdaging. We hebben in de school een

Nog een laatste vraag, omdat dit een jubileumnummer is, hoe zou jij willen dat De Cirkel zich de komende tien jaar ontwikkelt?
Ik gaf al aan dat ik zelf graag meer zou willen stude
ren. Ik zou ook graag de studenten willen stimuleren
om meer te studeren. Ik zie daarbij een belangrijke
rol voor De Cirkel. Er zijn al ontwikkelingen gaande
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om tot een online platform te komen, waar de artike
len uit alle zestig Cirkels toegankelijk worden. Ik
vind dat er zo veel mooie artikelen zijn, die in verge
telheid zijn geraakt, zonde!
De Cirkel is een mooi en met veel liefde gemaakt
tijdschrift. En dat geldt zeker voor het vorige num
mer, met ook alle prachtige kunstzinnige bijdragen
vanuit ons eigen holon. Het maakt mij heel blij, de
aandacht voor verlichting, schoonheid, kunst, litera
tuur. Wat een rijkdom!

•

Famke van Halteren (1958) is sinds 2001 werkzaam op de school voor Zijnsoriëntatie. Momenteel is ze leraar in de Zijnstraining, padcoach bij
de leergangen, staflid en bestuurslid van de
school. In haar praktijk in Driebergen biedt ze
individuele- en relatiebegeleiding aan.
Paula Borsboom is redactielid van De Cirkel en
derdejaars student van de Zijnstraining. Christine van der Stoel is medewerker van de redactie en
is leraar Zijnsoriëntatie.
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Kramp als het vergeten van het non duale zicht

Ten diepste ben je al een boeddha
en je draagt alle boeddhakwaliteiten
in potentie al in je.

De Cirkel | 65

BOEKBESPREKING DOOR PAULA BORSBOOM

Simpel Zijn: een
ongelofelijk geluk
‘Het ongelofelijk geluk’ van wat is van Jon Bernie en
‘Stoppen met zoeken’ van Dorothy Hunt zijn boeken
die aandacht verdienen in een Cirkel waar het gaat
over de vrucht van het pad. Die vrucht is Zijn met
wat is: de schoonheid van het bestaan “voorbij geloof
en idee”, zoals de ondertitel van het boek van Bernie
luidt. “Simpel zijn” noemt Hunt het in haar boek.
Het is zijn met alles, precies zoals het zich aandient,
zonder dat onze oordelen, overtuigingen, verlangens
ertussen zitten.
Zo zijn is: “Luisteren en voelen, zonder dat gedachte
en interpretatie vooruitlopen op wat er gebeurt; voe
len zonder weerstand, zonder jezelf een verhaal te
vertellen wat het gevoel betekent; of als er weerstand
of een interne monoloog optreedt, dat laten gebeu
ren, maar je er vriendelijk van losmaken, en ze naar
de achtergrond laten verdwijnen” (Bernie, p. 110).
Dan zullen binnen- en buitenwereld vervagen, we
komen terecht in de ruimte van Zijn, we worden Zijn
en we realiseren ons dat er helemaal niets buiten
onszelf is. Wij zijn alles. Dat is het “ongelofelijke
geluk” dat in de titel wordt genoemd. Het is intiem,
rijk, sensueel. “Wanneer je begint op te lossen in
deze aanwezigheid, wordt de energie dik, en erva
ring wordt heel rijk op zowel zintuiglijk als gevoels
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niveau. De eenvoudigste gewaarwordingen kunnen
fascinerend en verregaand plezierig zijn. Je zou naar
iemand kunnen kijken en overweldigd worden door
liefde, al ken je die persoon helemaal niet. Deze die
pe sensitiviteit komt op een natuurlijke manier voort
uit het groeiende inzicht dat niets en niemand bui
ten jezelf is.” (Bernie, p. 109).

Gewaarzijn
In dit proces van ontwaken gaan we “van de verre
gaande onzekerheid van het menselijk organisme,
dat wil overleven en comfortabel wil zijn, naar de
diepzinnige veiligheid van gewaarzijn zelf. We gaan
van de instabiliteit van je moeten gronden, naar de
openheid van zijn, die in wezen grondeloos is.” (Ber
nie, p. 102). Dit lijkt alsof we daar iets voor moeten
doen, dat we van de ene naar de andere plaats moe
ten gaan. Maar dat is niet zo. Gewaarzijn, gewoon
hier zijn, is nergens te vinden. Je bent er al, je bent
het al. “Het enige wat we kunnen doen, is meedo
gende aandacht richten op wat in de weg staat. De
rest zorgt voor zichzelf.” (Bernie, p. 102).

Simpel Zijn: een ongelofelijk geluk
Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Aanwezig
zijn, precies hier en nu, zit niet in ons gewoontesys
teem. We zijn snel afgeleid en zullen steeds weer
onze aandacht terug moeten brengen. Daarnaast
leggen verlichtingservaringen ook oude pijn en trau
ma’s bloot, donkere kanten van onszelf. Ontwaken
verlicht ons wezen in alle hoeken en gaten, maakt
ons ruimer. “Omdat er meer ruimte is, heeft wat in
de kast gepropt of in een hoek gestopt is, eindelijk
ruimte om in beweging te komen, en komt uit de
kooi waarin je het verborgen hebt, tevoorschijn. Wat
onbewust geweest is – of het nu onderdrukt, gene
geerd, of gewoon nooit gezien is – komt opeens in
bewustzijn.” (Bernie, p. 183).

Menselijk
Dat kan heel moeilijk zijn en veel weerstand in ons
oproepen: wij zijn niet het spirituele pad op gegaan
om dit soort troep tegen te komen! Toch, zegt Jon
Bernie, zo werkt het proces. Ook dit is de vrucht van
het pad. Van belang is om daar op een zachte, lief
hebbende manier mee om te gaan. “Je moet het
gewoon niet opgeven, met mededogen, vergeving en
geduld voor je menselijke zelf dat alleen maar pro
beert te overleven en zich op zijn gemak te voelen.”
(Bernie, p. 183).
Dat het vooral ons (al te) menselijke zelf is dat in de
weg staat, is ook iets wat Dorothy Hunt beschrijft in
haar boek Stoppen met zoeken, dat ook vorig jaar (in
vertaling) verscheen. Het is met name ons vooropge
zette idee van afgescheidenheid dat de boosdoener is.
Met verwijzing naar een bekende metafoor legt Hunt
uit hoe wij zowel de golven als de oceaan zijn. We zijn
gewaarzijn, bewustzijn, oneindig zijn én we zijn de
vormen die daarin verschijnen. Dat staat haaks op het

idee dat er een afgescheiden ‘ik’ is, dat op zoek gaat
naar bevrijding, verlossing. Stop dat zoeken, zegt
Hunt, stop die ambitie en rust in ‘simpel Zijn’.

Leerlingen van Adyashanti
Zowel Jon Bernie als Dorothy Hunt zijn leerlingen
van Adyashanti, een Amerikaanse leraar non-duali
teit. Oorspronkelijk was hij een zenstudent in de lijn
van Maezumi Roshi. Na een verlichtingservaring op
zijn 31e is hijzelf spiritueel onderricht gaan geven
onder de naam Adyashanti, wat Sanskriet is voor
oervrede. In zijn lezingen en boeken richt Adya
shanti zich vooral op verlichting en de belichaming
van verlichting.
Net als hun leraar beschouwen ook Bernie en Hunt
verlichting als zijn met wat is, hier zijn. Ontwaken
gebeurt dan vanzelf. Het enige wat er te doen is, is dit
toelaten. Jon Bernie: “Het geheim zit erin dat je jezelf
toestaat te ontdekken wat gewaarzijn is, wat aanwe
zig zijn is, en het steeds opnieuw en opnieuw te ont
dekken. En dan moet je, en dat is belangrijk, laten
gebeuren wat er gebeurt – zonder te grijpen, of je
eraan vast te houden, of te proberen je ervaring
vorm te geven. Elke poging om naar ontwaken te
grijpen, of eraan vast te houden, duwt het alleen
maar naar de achtergrond.” (Bernie, p. 154).
Dorothy Hunt noemt het: stoppen met zoeken. Zij
richt zich expliciet op de spirituele zoeker, degene
die verlangt naar verlossing van lijden, vrijheid, ont
waken. Die zoektocht wordt ambitieus ingezet: de
zoeker is bereid gedegen te oefenen en gediscipli
neerd te leven, vanuit de verwachting dat dit tot ver
lichting zal leiden. Een verlichting die moet worden
bereikt, binnen gehaald als een trofee. Terwijl het de
uiteindelijke realisatie is, dat waar de spirituele zoe
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ker naar op weg denkt te zijn al vanaf het begin aan
wezig is: Gewaarzijn. Voor die onmiddellijke erva
ring van Zijn hoef je nergens naartoe, je van niets te
ontdoen en ook niet naar vervulling te zoeken: “De
waarheid is: je bent wat je zoekt, maar dat moet je
wel zelf ontdekken.” (Hunt, p. 23). Hunt noemt dit
thuiskomen: “Je eigen hart roept je terug naar huis.”

zoals nodig is. Je kunt die pijnlijke delen van jezelf
weer in je hart sluiten. Ze hebben je liefde en aan
vaarding, je vergiffenis en dankbaarheid nodig. Dan
kunnen ze ontspannen, thuiskomen, en hun plaats
innemen als delen van een voller, meer geïntegreerd
zelf.” (Bernie, p. 71).

Innerlijk bad

Jon Bernie en Dorothy Hunt pretenderen geen van
beiden met hun boek iets nieuws op spiritueel vlak
te bieden. Wat ze wel liefdevol willen aanreiken zijn
ideeën, suggesties en inzichten, die de lezers moge
lijk helpen bij het vinden van hun eigen pad. Een
pad waarvan de vrucht door Bernie zo omschreven
wordt: “Wanneer inspanning en weten wegvallen
(…) begin je te zien dat alles in je ervaring, en ieder
een in je ervaring, in feite een spiegel is – in feite
jezelf is! Wanneer je dat echt begrijpt – wanneer dat
echt doordringt – dat is pas wat! Je hart gaat met een
schok wijd open.” (Bernie, p. 73).
Ik heb deze boeken ervaren als schatkisten: boorde
vol wijsheden, diepzinnige gedachten en nuchtere
uitspraken. Parels voor ieder die het non-duale pad
van simpel Zijn gaat.

Stoppen, stilstaan, stil zijn. Stoppen en jezelf toe
staan om je te verbinden met de stilte, jezelf laten
zijn zoals je toevallig op dat moment bent. Dan kan
er een verschuiving naar aanwezigheid plaatsvin
den. “Stil zijn,” schrijft Dorothy Hunt, “wil zeggen
dat je de diepe stilte van je ware aard aanraakt. (…)
Wanneer je van stilte bent doordrenkt, is het net als
of je een innerlijk bad neemt. Alles wat om aandacht,
warmte, liefde, zuivering of bevrijding vraagt, wordt
uitgenodigd om uit de schaduw te stappen, zich te
laten zien en voelen en op te laten nemen in de heel
heid die eigen is aan ons wezen. Als de stilte ons van
binnenuit doordrenkt, ervaren we haar intimiteit,
frisheid en ontvankelijkheid.” (Hunt, p. 46).
Omdat alles in die stilte wordt uitgenodigd zich te
tonen, is het niet alleen maar blijdschap en geluk
wat we op ons pad tegenkomen. Er zal zich ook van
alles aandienen wat onverteerbaar was, niet ver
werkte pijn en emoties, dat wat onderdrukt is of waar
we ons niet mee bezig hebben gehouden. Jon Bernie
noemt dit het ‘wrede ontwaken’ dat we tegen kun
nen komen na de eerste vreugdevolle ervaringen.
Hoewel dat een flinke schok kan geven is het volgens
hem in feite een teken van vooruitgang. “Zolang je
begrijpt dat het ‘wrede ontwaken’ gewoon onder
deel van het proces is, kun je het laten gebeuren
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Dit is de complete en
verlichte uitdrukking
van de openheid en
levendigheid van Zijn.
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HANS KNIBBE

Verlichte
levenskunst
in roerige
tijden
Lieve mensen,
Het zijn roerige tijden, onze gezondheid loopt gevaar,
financiële rampspoed dreigt voor velen, we raken sociaal geïsoleerder. Er valt van alles weg en iedereen
moet improviseren om een nieuw evenwicht te vinden. Wat betekent dit voor je als beoefenaar van verlichte levenskunst?
Ik heb de indruk dat veel padlopers de inspiratie goed
weten te bewaren. Toch heb ik ook behoefte om ons
allemaal te herinneren aan hoe we hiermee om kunnen gaan. Het is tenslotte niet niets wat er nu gaande
is, zoiets is nog niet eerder gebeurd in ons leven.

“Negatieve omstandigheden bieden oefening
in de herkenning van Gewaarzijn.
Wanneer je iets ongewensts in de schoot
geworpen krijgt,
heb je een negatieve reactie zoals woede, afkeer,
afgunst,
van streek zijn, irritatie, vrees, depressie,
mentale angst
of vrees voor dood en wedergeboorte.
Wanneer zulke reacties opdagen als een
vormenspel
door creatieve potentie, herken ze als zodanig.
Neem er geen afstand van, zwelg er niet in,
zuiver ze niet uit,
transformeer ze niet, kijk er niet naar en
mediteer er niet op.
Integendeel, rust spontaan in de enige,
natuurlijk rustende toestand
van rimpelloze uitgestrektheid.
... De geest als een zuivere weidsheid
van ruimte,
waarin dingen van nature verdwijnen zonder
een spoor achter te laten,
daagt intens van binnenuit op, ongerept helder.”

Als spirituele beoefenaar zie je ieder gebeuren al
tijd als deel van je pad, als iets dat je beoefening
versterkt. Longchenpa, een Tibetaanse Dzogchenleraar uit de 14e eeuw, zegt hierover in zijn boek
A Treasure Trove of Scriptural Transmission (vrij
vertaald):

Met andere woorden: zie jouw gevoelens en reac
ties op deze roerige tijd niet als iets wat een reme
die behoeft. Zodra je dat doet ben je gevangen in je
dagelijkse zelf*, in je psyche*, en verlies je het zicht
op Spirit* en Zijn*.
De verlichte manier om ermee om te gaan is echt
heel eenvoudig: je laat je gevoelens zijn zoals ze
zijn. Je verzet je er niet tegen en je bent er niet aan
aangehaakt. Je doet er niets mee! En je keert de
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* Zie begrippenlijst

Verlichte levenskunst in roerige tijden
richting van je aandacht om naar Gewaar-Zijn*. Je
herinnert je Gewaar-Zijn, die daarmee tot voelbare
en stabiele presentie komt. Je bent dan gearriveerd
in een Zijnswijze die niet reactief, maar wel sensi
tief is. Zoals Longchenpa schrijft:
“De geest als een zuivere weidsheid van ruimte,
waarin dingen van nature verdwijnen zonder een
spoor achter te laten, daagt intens van binnenuit op,
ongerept helder.”
Ook wordt in Dzogchen gezegd: hoe intenser de
emoties, hoe intenser de presentie van Gewaarzijn.
Het is als hout op een vuur. Hoe meer hout: span
ning, emoties, gedachten, hoe meer vuur. Moeilijk
heden of crises bieden ons dus een kans om onze
realisatie te verdiepen.

Gewaar-Zijn is onverstoorbaar
Hoewel alles om je heen verandert, verandert er
vanuit spiritueel perspectief niets. De grond van je
Gewaar-Zijn is nog steeds sereen, licht en gelukkig.
Die verandert niet mee met omstandigheden. Alle
Spiritkwaliteiten komen voort uit die onverstoor
bare grond en verlichten en verwarmen ons zonder
ophouden. Het is de verlichte beoefening om daar
je gewicht te leggen. Dat biedt je immuniteit tegen
het meegezogen worden in angst, zorgelijkheid en
lage optiek.
We doen dit niet alleen voor onszelf. Ik ben ervan
overtuigd dat we dankzij onze training in de positie
zijn om iets moois in de wereld te brengen. Laten we
onze verlichting manifesteren in een houding van
vertrouwen, openheid, lichtheid en onbezorgdheid.
Dat is verlichte compassie wat mij betreft.

Ik wens jullie veel rusten in de aard van je geest toe.
En tegelijkertijd hoop ik dat iedereen ook concrete
steun verleent aan alle mensen die dat nodig heb
ben: de zieken, mensen die nu een geïsoleerd leven
leiden, degenen wiens financiële basis is weggeval
len en zo verder.
In dit kader deel ik tot slot graag een ingezonden
brief met jullie van een studente uit de Zijnstrai
ning die heel mooi en dichtbij verwoordt hoe zij
haar practice vormgeeft tijdens haar werk in een
ziekenhuis.

“Ik sta momenteel met mijn voeten in de coro
namodder in het ziekenhuis en dat is redelijk
dramatisch. En ook, mijn Gestalte* is bij mij.
Allebei zijn ze waar: een omgeving van ziekte
en dood, angst en onzekerheid – en helderheid,
rust en liefde. Ik kan dat vasthouden gedurende
de dag, met zoveel mensen die bang en onzeker
zijn. Als ik werk mediteer ik in het ziekenhuis en
daarmee hef ik de splitsing op die er toch een
beetje ontstaat: een mooi en rustig meditatie
plekje thuis enerzijds en de ziekenhuisomgeving
anderzijds. Te mediteren in al die heftigheid is
goed. Ik houd zo beter contact met beide waar
heden. Mijn Gestalte is erg aanwezig en het huis
van Zijn* ook. Van de week bloeide daar een on
gelofelijk stralende gele bloem. Zo stralend heb
ik het nog nooit gezien. Mijn Gestalte, naast lief
devol, is vooral at ease. Op het gemak met alles
wat er is. Zo te werken te midden van de heftig
heid dat is wat mijn Gestalte mij duidelijk maakt.
Dat is wat ik te doen heb geloof ik.”
Ellen Enderlé
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Begrippenlijst
Avalokiteshvara In het mahayana
boeddhisme is Avalokiteshvara
een symbolische boeddha die de
compassie, het onbegrensde hart
van alle boeddha’s belichaamt.
Dagelijks zelf Ons gewoonte-zelf dat
aannamesystemen, conditione
ringen zoals die gevormd zijn in
onze geschiedenis, onbewust
blijft herhalen in het heden.
Derde perspectief Het uitgangspunt
van het Zijnsgeoriënteerde werk:
je rust in de volkomen ongecom
pliceerde oergrond van je geest
van waaruit alles verschijnt als
een manifestatie van Zijn.
Drie perspectieven Eerste perspectief: Werkwijze waarbij je je oude
verhaal, je conditionering door
ziet en loslaat vanuit het contact
met je inherente vrijheid.
Tweede perspectief: Werkwijze
waarin je je open, vrije en stralen
de staat belichaamt en viert.
Derde perspectief: Het uitgangs
punt van het Zijnsgeoriënteerde
werk: je rust in de volkomen
ongecompliceerde oergrond van
je geest van waaruit alles ver
schijnt als een manifestatie van
Zijn.
Egofuncties Cognitieve en emotio
nele functies als impulsbeheer
sing, beslissingen nemen, plan
nen, redeneren, sociaal gedrag,
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discipline enz. Deze functies
heb je nodig om los te komen
uit je ‘verhaal’ en het vrije zelf te
belichamen.
Gestalte Een beeld dat gevisuali
seerd wordt om onze vrije aard te
herkennen. Het representeert
onze wijsheidsgeest.
Gewaarzijn De grond van ons
bewustzijn. Het kenvermogen.
Dat in ons wat waarneemt.
Huis van Zijn Het beeld dat gevisua
liseerd wordt om de vrije, heilige
aard van onze omgeving te her
kennen.
Leegte, psychologische De lege plek
in je gevoelswereld, waar je je niet
ontmoet hebt gevoeld door je
ouders en zich geen besef van zelf
heeft kunnen ontwikkelen. Deze
lege, contactloze plek in jezelf is
niet te incorporeren in de kinder
lijke psyche (wordt verdrongen)
en wordt afgedekt met defensieve
structuren.
Leegte, spirituele De non-duale
leegte die voorbij de psyche gaat
en een grondkwaliteit is van alles.
Niet-herkende boeddhakwaliteit
Het inzicht dat psychologische
bevriezing, het ontstaan van
patronen/neuroses een noodza
kelijke ontwikkelingsstap is, die
niet onspiritueel is, maar juist
voortkomt uit een spirituele drang

om ons Zijn te beschermen.
Als we de bevriezing met respect
tegemoet treden kunnen we in
contact komen met de daarin ver
vatte Zijnskwaliteit.
Non-duaal De werkelijkheid, die
zich als tweevoudig aan ons
schijnt voor te doen, is in essentie
één (non-duaal).
Om mani padme hung is de meest
gereciteerde mantra in het Tibe
taans boeddhisme. Het is een
invocatie, aanroeping van de sym
bolische boeddha Avalokiteshvara.
Overdracht De projectie van gevoe
lens, wensen en verwachtingen
uit een eerdere relatie op een
ander persoon.
Padmasambhava De legendarische
Indiase yogi die rond 800 het Tibe
taans boeddhisme vernieuwde.
Parentificatie Patroon dat een kind
langdurig de rol van ouder op zich
neemt met de bijbehorende taken
en verantwoordelijkheden. Het
gaan dragen voor de moeder wat
deze zelf niet draagt. Zie voor ver
dere omschrijving het artikel ‘Nar
cisme’, Iene van Oijen, Cirkel 58.
Pre-transverwarring De verwarring
tussen een pre-egostaat en een
trans-egostaat. Omdat beide sta
ten vrij zijn van de beperkingen
van het ego-functioneren, lijken
ze op elkaar en kunnen ze door

Begrippenlijst

elkaar gehaald worden. Het
impulsieve, dierlijke en lustgeoriënteerde aspect van ons
gevoelsleven wordt dan opge
waardeerd tot onze spirituele
aard, of andersom: spirituele
staten worden beschouwd als
regressieve symbiotische staten.
Psyche De door ons gecreëerde wer
kelijkheidsbeleving op grond van
onze ervaringen in het verleden
en onze biologische overlevings
oriëntatie. Zijnsoriëntatie maakt
onderscheid tussen de ‘gewone
psyche’: je leeft nog in het ‘huis
van de ouders’, en de ontwikkelde
psyche: je hebt oog voor de
betrekkelijkheid van je eigen ver
halen, m.a.w. je kan uit het huis
van de ouders stappen.
Psyche-functies Cognitieve en emo
tionele functies als impulsbeheer
sing, beslissingen nemen, plan
nen, redeneren, sociaal gedrag,
discipline enz. Deze functies heb
je nodig om los te komen uit je
‘verhaal’ en het vrije zelf te beli
chamen.
Sambhogakaya is het Spiritniveau
van je verlichte aard die zwanger
is van pure kwaliteiten.
Shamatha zie Wakkerte
Spirit Communicatief medium
tussen de vormloze Zijnsgrond
en de vorm (of psyche).

Strategisch zelf Het deel dat zich
inspant om de vroeger ontbreken
de liefde alsnog te verwerven.
Superego De geïntrojecteerde gebo
den en verboden van de ouders/
omgeving om ons id: het dier in
ons, te reguleren.
Tegenoverdracht De projectie van
een trainer op een deelnemer.
D.w.z. projecties van gevoelens,
wensen en verwachtingen uit een
eerdere relatie.
Teruggetrokken zelf De (onvervul
de) verlangens naar ontmoeting,
herkenning en verwelkoming
die zich uit het contact met de
wereld terugtrekken en onbewust
worden.
Vipassana Inzichtmeditatie, zien
zoals het werkelijk is. In Maha
mudra: de herkenning van je nonduale Gewaarzijn aard.
Wakkerte De meditatietechniek
waarbij je een waarnemingsanker
creëert door je aandacht op een
object te richten, bijvoorbeeld op
je ademhaling. Zo maak je een
breuk met de mallemolen van je
geest, die tot rust komt en gaat
rusten in zijn eigen grond.
Zijn Het Absolute, het Ene, dat zich
in alles en als alles manifesteert.
Zijnsgrond De diepste, wezenlijkste
grond van onze geest: het nonduale Zijn.
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