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in zichzelf
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Zenmeditatie, aandachtmeditatie, transcendente meditatie of meditatie met je stem, je
kunt het zo gek niet bedenken of het ís er.
Het wordt zelfs aanbevolen door artsen en
wetenschappers. Bedrijven die werknemers
laten mediteren ter bevordering van de
creativiteit. Kinderen op scholen die mediteren om te leren omgaan met stress. Meditatie
om overmatig eten of drinken tegen te gaan.
Zelfs ziekenhuizen experimenteren met meditatie voor het welzijn van hun patiënten.
Zo vreemd is dat niet: mediteren is een manier om ‘de stilte in jezelf ’ op te zoeken. En
dat is zo langzamerhand wel een groot goed
in een wereld vol onrust. Mijn leven is er vol
van. Met mijn hectische baan bij de televisie
en alles wat ik daarnaast wil doen en meemaken, kan ik wel wat stiltemomenten gebruiken. Het is de kunst die temidden van
alle drukte te kunnen vinden. Om die reden
heb ik me opgegeven voor een ‘spoedcursus
verlichting’. Speciaal voor mensen met weinig tijd en met groot effect in je dagelijkse
drukke bestaan. Op de website lees ik dat
het erom gaat ‘het licht in jezelf te vinden,
aan te steken en brandend te houden’. Dat

klinkt allemaal nog behoorlijk vaag... Hoe
zit dat met het lichtje in mij, en wanneer
ben ik dan ‘verlicht'’? Maar mij wordt verzekerd dat het mogelijk is om de basis hiervoor in twee avonden te leggen. Daarna
geldt: oefening baart kunst.

Misschien is dit wel het
begin van mijn nieuwe leven
Vanavond word ik verwacht, tussen half acht
en acht uur in het bovenhuis van Tijn en Kris
Touber in Amsterdam-Zuid. Daar geven zij,
verdeeld over twee avonden, de veelzeggende ‘spoedcursus verlichting’. Ik neem me
voor op tijd weg te gaan, want ik vind het
asociaal om te laat te komen. Maar op de een
of andere manier krijg ik het toch weer voor
elkaar te laat van huis te vertrekken, waardoor ik me ontzettend moet haasten. Het is
druk op de weg, inmiddels is het vijf voor
acht en ik moet nog een parkeerplek vinden.
Dat lukt, maar ik parkeer de auto een paar

honderd meter te vroeg. Nog één minuut...
Ik zet het op een rennen en kom klokslag
acht uur hijgend binnen. Goedenavond! Als
iemand een cursus meditatie kan gebruiken,
ben ik het wel. Tijn en Kris, de twee cursusleiders, ontvangen me blij en relaxt. Koffie,
thee? Koffie, o nee, ik moet tot rust komen,
doe maar thee. Dan begint de les. Zo’n twintig mensen zitten op stoelen in een sfeervol
met kaarsen verlichte woonkamer. Het doet
me denken aan een alternatieve kerkdienst.
Het zijn overwegend vrouwen, dertigers,
werkend en zo op het oog met twee benen
op de grond. My cup of tea. Misschien is dit
wel het begin van mijn nieuwe leven. Een
leven waarin ik niet meer gehaast ben, niet
meer honderdduizend gedachten in mijn
hoofd heb, maar pure innerlijke rust ervaar...
Hoe fijn zou dat zijn?
Cursusleider Tijn begint te vertellen. Het is
de bedoeling dat wij terugkomen bij ons
‘pure zelf ’ en gaan leven vanuit het nu. Om
dat te bereiken hoef je echt niet jarenlang afgezonderd te leven, zoals hij zelf ooit heeft
gedaan. We moeten loskomen van ‘de autoMARIA!!!!68
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Haliet zoutlampje,
zuivert de lucht, Yogini € 5,75

? matische piloot’ en ophouden een ‘rol’ te

Shanti Chakra
Lichaamsolie
Indian Rose &
Sweet Almond Oil,
Rituals € 12,90

Arati belletje, om
een ceremonie mee
te starten, goden
te verwelkomen of
geesten te verdrijven,
Himalaya € 7,95

Wierrookhouder,
Xenos € 1,99
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Antieke Indiase klankschalen
met houten klopper, beiden van
Himalaya € 59,50 per stuk en € 3,50

spelen. Aan de oppervlakte lijkt het allemaal
goed te gaan: het ontbreekt ons schijnbaar
aan niets. Maar als je dieper kijkt, zijn we
vaak de weg kwijt. Datzelfde geldt voor de
wereld als geheel, zegt hij. Die hangt aan elkaar van systemen, zoals de economie en het
klimaat, waardoor we ons laten leiden. Die
systemen werken niet meer. De tijd is aangebroken die systemen los te laten en ons op
iets nieuws te richten. Hoe eng dat ook is.
We moeten vertrouwen op ons ‘innerlijke
licht’ en vooral: dat terugvinden. Al klinken
zijn woorden soms wat wazig, eigenlijk kan
ik Tijn geen ongelijk geven. Het lijkt er inderdaad op dat we te ver zijn doorgeschoten
met alles. De gevolgen worden nu zichtbaar.
Het is tijd voor nieuwe ideeën: we moeten
het anders gaan doen. Mediteren is een manier om nieuwe, ongekende mogelijkheden
bij jezelf te ontdekken. Tijn geeft aan dat we
tot veel meer in staat zijn dan wij denken.
Nelson Mandela zei het al: we zijn banger
voor onze lichte kant dan voor onze donkere. Als we echt ‘in ons licht gaan staan’, zijn
we krachtiger en kunnen we zoveel meer.
Het vooruitzicht is dat ik na een maand mediteren mijn ‘vlam’ ga ontdekken. Ik heb dus
nog even te gaan. Maar wat is een maand als
je vervolgens je ware ik ontdekt die tot ongekende mogelijkheden in staat is? Het klinkt
zo simpel dat je je afvraagt waarom niet iedereen ‘verlicht’ rondloopt en het überhaupt
niet veel beter met de wereld gaat dan nu het
geval is. Maar zo simpel is het niet. Wat het
moeilijk maakt om bij het licht te komen, is
onze constante gedachtenstroom. We worden geleefd door onze gedachten. Het is de
kunst je niet te identificeren met je gedachtes, zegt Tijn, en ook niet met je gevoelens
en emoties... Ik ben hem even kwijt. Die gedachtes komen toch uit mij? Ik denk dus ik
ben, zo was het toch? En mijn gevoelens en
emoties, die vertellen toch juist wie ik ben?
Als ik dat allemaal niet ben, wie en wat dan
wel? Toch blijkt het wel hout te snijden wat
Tijn zegt: je hebt gedachten, emoties en gevoelens, maar je bent ze niet. Vaak zijn ze
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niet eens van jou, maar van een ander. Achter die gedachten, emoties en gevoelens ligt
onze ware ik, ons licht oftewel onze ziel. En,
wat een geruststelling, die is volledig in tact.
Het is mij duidelijk. Ik moet afstand nemen
van mijn gedachtes.

Te midden van de orkaan
Terwijl Kris de tanpura bespeelt, een soort
Indiase gitaar, en Tijn zijn gitaar, starten we
onze eerste meditatie-oefening. Ik concentreer me op een vast punt voor me en op
mijn adem. Eerst diep ademhalen via de
buik, om te aarden. Daarna via het hart, om
de liefde en compassie te laten stromen. En
als laatste via het voorhoofd, het plekje midden boven je ogen, je derde oog, de spirituele ziel. Dan moeten we ons focussen op de
stilte tussen de ademhalingen. Alles wat je
aandacht geeft groeit, dus ook de pauzes tussen ademhalingen. Het is best bizar om dit te
ervaren, de ruimte ertussen wordt inderdaad
groter, als je je daarop richt. Zo’n stille ruimte wordt ‘het midden van de orkaan’ genoemd. Meditatie betekent letterlijk ‘medio
sto’ ofwel ‘midden staan’. In het midden staan
en als toeschouwer naar die razende gedachten kijken. We visualiseren ons zittend aan
de oever van een rivier. Gedachten die in ons
opkomen moeten we in de rivier gooien en
laten afvoeren. Dat valt niet mee, mijn gedachten laten dat niet zo gemakkelijk met
zich doen... Dan moeten we uit onszelf treden en achter onszelf gaan staan, zodat we
beter kunnen aanschouwen welke gedachte
die opkomt echt van onszelf is en welke van

een ander. Die laatste moet in de rivier. Als je
deze meditatie dagelijks doet, nemen de snelheid en intensiteit van de gedachtes af en
kom je steeds dichter bij jezelf. Ik ben er nog
niet over uit of ik dat nu wel zo’n goed idee
vind: wil ik wel dat mijn gedachtes afnemen
en minder intens worden? Ondanks dat ze
soms doodvermoeiend zijn, geven ze ook
houvast, inspiratie, ideeën en visies. Maar
misschien is dit nu juist zo’n systeem waar
Tijn het over had... Iets waar ik in vast zit en
waar ik uit moet stappen. Tijn geeft aan dat
je niet álle gedachtes overboord hoeft te
gooien, het gaat erom dat je bewust kiest
welke je toelaat en welke niet. Dit is belangrijk omdat elke gedachte je met iemand of
iets verbindt. Soms word je leeggetrokken
door de energie van anderen. Dat is herkenbaar. In mijn programma ‘Goedemorgen Nederland’ had ik ooit een gast met een zeer
emotioneel verhaal. Ik kroop zó in de huid
van deze persoon dat ik zijn energie volledig
‘overnam’. Na het interview kreeg ik, heel
bizar, spontaan een black-out. Het is goed
als je die dingen kunt signaleren, dan kun je
je er bewust voor afsluiten.

Vijf minuten eerder
opstaan voelt als een uur
Ik ben gisteravond gaan slapen met het vaste voornemen om elke ochtend vijf minuten te mediteren. Maar dat is vanochtend al
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? direct misgelopen. Mijn wekker ging om

vier uur, omdat ik vandaag ‘Goedemorgen
Nederland’ moet presenteren. Op dit tijdstip
voelt vijf minuten eerder opstaan als een
uur! Los daarvan, heb ik er totaal de rust
niet voor, omdat ik snel de deur uit moet.
Het zal vast heel goed zijn om zo’n hectische dag met mediteren te beginnen, maar
ik kan het niet opbrengen.

gaan slapen. Dan belt de eindredacteur nog
even. Vervolgens belt mijn liefje. Inmiddels is het twaalf uur. Het enige waar ik
aan denk is: over vier uur moet ik alweer
op, dus elke minuut slaap moet ik pakken.
Weer niet gemediteerd.

Vijf minuten verplicht
stilzitten is een probleem
Lijkt me heerlijk om nú
even te mediteren...
Vandaag een normale ochtend, waarop ik
niet hoef te presenteren. De wekker gaat
om zeven uur. Om negen uur heb ik een
afspraak. Nog even omdraaien. Toch eerst
maar even douchen, ontbijten, dan ga ik zo
vijf minuten mediteren. Voor ik het weet
ben ik alweer bijna te laat en ik haast mij
het huis uit. Weer niet gemediteerd. Vanavond, neem ik me voor. Nadat ik de uitzending voor de volgende ochtend heb
voorbereid, stap ik om elf uur mijn bed in.
Lijkt me heerlijk om nu te mediteren. Mijn
hoofd vol gedachten en zojuist gelezen informatie leegmaken, zodat ik rustig kan
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Bij wijze van laatste poging, neem ik me
voor om midden op de dag te gaan mediteren. Helemaal een slecht idee. Totaal opgeslokt door andere, niet geheel onbelangrijke
zaken. Ik ben stomverbaasd en teleurgesteld
in mezelf dat ik het niet kan opbrengen om
vijf minuten per dag te mediteren. Ik kan
heel gedisciplineerd zijn, om vier uur op
staan, hard werken, allemaal geen probleem. Maar vijf minuten per dag verplicht
stil zitten? Laat me vijf minuten lezen,
hardlopen, tv kijken, allemaal prima, maar
vijf minuten alles on hold zetten... wat een
opgave! Ik voel dus blijkbaar een enorme
weerstand. Ik vrees dat ik hiermee de kern
van de zaak te pakken heb en de noodzaak
waarom ik het wel zou moeten doen!

Sojawaxkaars,
Aveda € 32

Kennelijk heb ik een heel
sterk onbewust verlangen
Beschaamd verschijn ik bij de tweede en tevens laatste les van de ‘spoedcursus verlichting’. Met het gevoel dat ik vroeger had als
ik op pianoles verscheen zonder die week
geoefend te hebben. De huiskamer is al vol
met cursisten als ik weer als laatste binnenkom. Ik vertel Tijn meteen wat voor loser ik
ben, omdat ik er deze week werkelijk niets
van ebakken heb. Ik blijk niet de enige te
zijn en hij benadrukt dat wonen in een drukke stad en het hebben van een hectisch bestaan de moeilijkste omstandigheden zijn om
‘verlicht’ te worden. Als je dat hier kunt, kun
je het overal. Ik moet denken aan de yogi’s
de zich terugtrekken in een grot. Ik snap nu
heel goed waarom. Maar het verlangen om
‘verlicht’ te worden is er nog steeds, dus vol
goede moed begin ik aan de les. De eerste
meditatieoefening gaat goed. Hier gezamenlijk mediteren is echt makkelijker dan thuis,

Stenen beeld van zittende
boeddha, Xenos € 7,49

?

Oliebrander met
rustgevende olie,
beide Rituals, € 20,90
en € 12,90

Balancing
Body Mist
voor het tweede chakra,
Aveda € 35

Wierookbranderpotje
voor kegelwierook,
Xenos € 2,99
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? alleen. Ik voel een enorme, zeldzame rust.

Heerlijk. Tijn spreekt herkenbare woorden.
Als je begint met mediteren word je je bewust van je onrust en het onvermogen dichtbij jezelf te zijn. Hoe meer grip je uiteindelijk
op je innerlijke wereld krijgt, des te meer
grip krijg je op de buitenwereld. Als je leeft
vanuit je ziel, komen dingen op je pad die bij
je passen. Je hebt zelf veel invloed op wat je
kunt bereiken, zegt hij. Maar dan is het wel
belangrijk dat je een consistente, heldere
boodschap afgeeft: wat wil je écht? Als je dat
weet, bijvoorbeeld een leuke baan of relatie,
dan kun je dat sturen. Zie jezelf al functioneren in die nieuwe baan, genieten van je nieuwe partner. Visualiseer het, voel het, ruik
het. Niet als toekomstmuziek, maar alsof het
nú is. Als je dit regelmatig doet, neemt je onderbewuste het over en daarmee trek je het
naar je toe. Voorwaarde is wel dat het een
oprecht verlangen is, recht uit je ziel. Als dat
niet het geval is, ga je redenen bedenken
waarom het toch niet gaat lukken en dan lukt
het dus ook niet.

We gaan het visualiseren oefenen. Ik heb
onlangs een nieuw tv-programma bedacht
dat ik heel graag wil maken, dus dat ga ik
visualiseren. Ik zie mezelf lopen op locatie,
ik zie de camera, ik zie mijn gast, het gaat
goed totdat er ineens andere beelden doorheen komen. Ik zie een huis, ik kom aanrijden in mijn auto... ik doe mijn best me weer
te focussen op mijn nieuwe tv-programma.
Weer komen er andere beelden doorheen.
Ik kan het blijkbaar niet tegenhouden, dus
besluit me eraan over te geven en ik ben ook
wel heel nieuwsgierig. Mijn mond valt open
van verbazing, want wat ik aan mij voorbij
zie trekken is een volledig en zeer gedetailleerde film van mijn toekomstige privéleven. De auto waarin ik rijd, het huis
waarin ik woon, degene met wie ik leef, de
gezinssituatie waarin ik verkeer. Ik zie alles
en iedereen tot in detail, een ongelooflijke
ervaring. Ik voel me helemaal warm en gelukkig worden. Met een enorme glimlach
op mijn gezicht, maar ook totaal flabbergasted over wat ik net allemaal heb gezien,
‘ontwaak’ ik uit mijn visualisatie-oefening.
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Blijkbaar heb ik een sterk onbewust verlangen dat zich nu ineens, voor het eerst, zo
duidelijk aan mij openbaart. Er wordt mij
verteld dat er een blauwdruk bestaat waarin
alles al is vastgelegd. Een soort collectief onderbewustzijn. Ook wel het kwantumveld,
zero point field, God of de oerbron genoemd,
waar vanuit alles tot ons komt. Je kunt je
ervoor openstellen om daar verbonden mee
te zijn en het gebruiken om zelf iets te creëren of je te laten inspireren.

INTERESSE IN EEN CURSUS?
Kijk op www.kristijn.com

being te hebben, meer verbonden te zijn met
jezelf, is heel fijn. Ik ga het blijven proberen, meer innerlijke rust te vinden, door
thuis te mediteren. Zelfs in mijn hectische
bestaan moet het op een dag toch lukken.
Anders wordt het deze zomer toch een
weekje stilte in retraîte. Misschien ergens in
India in een grot.

Zoals Mozart een ‘lijntje’ had met melodieën die ‘er al waren’. Als hij ze doorkreeg,
hoefde hij ze alleen nog te schrijven. Zou
ik zo’n lijntje met mijn blauwdruk hebben
gehad? Een kleine stap dichter bij mijn innerlijke licht? Na deze spoedcursus voel ik
me geïnspireerd om met mediteren door te
gaan. Het gevoel zoveel invloed op je state of
T-shirtje met print
van Roxy € 40

Meditatie CD
Deuter Atmospheres, Himalaya
€ 17,95

Inklapbaar meditatiebankje van massief beukenhout
met kussentje beide van Lotus Design € 53 en € 18
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