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Wanneer we ons hart openen en kiezen voor een pad 
van levenskunst, komen vroeg of laat – net als in een 
liefdesrelatie – diepe lagen van kwetsing tevoorschijn. 
Dat is goed nieuws: wat voorheen onbewust was en 
ons beperkte, kan zich nu ontvouwen tot vrije vorm. 
Tegelijk vraagt het veel om op deze momenten koers 
te houden. De kwetsingen, emoties en gedachten die 
op deze plek leven, hebben lang niet meegedaan en 
tonen zich in hun primitieve vorm. 

In Zijnsoriëntatie wordt de heftigheid die vrij komt 
op het pad, ook wel een vrucht van het werk 
genoemd. Dat echt zien en ervaren op deze plek van 
verschrikking, vind ik een hoge kunst. Eén onbe-
wust moment en ik ga uit mijn dak of sla de deur 
met een klap dicht. Tegelijk ben ik vastbesloten: als 
alles verlicht is, is ook dit verlicht. Ik wil op deze plek 
aanwezig leren blijven, zodat ik ook hier verlichting 
leer leven. Dus hoe kan ik deze vrucht daadwerke-
lijk vrucht laten zijn?

In dit artikel verken ik hoe heftige emoties een toe-
gang zijn tot mijn vrije vorm in verbinding. Ik 
beschrijf het begrip negatieve overdracht, en hoe ik 
hierin verlichting leer herkennen. Ik sta stil bij mijn 
eigen beoefening en bij de betekenis die de sangha 
hierin voor mij heeft. Tot slot belicht ik de rijkdom 
van Zijnsoriëntatie en een mogelijke toevoeging 

aan het pad op het gebied van negatieve overdracht. 
Ik begin bij verlichting en anders zijn in verbinding.

Verlichting
“Met name: ervaar alle verstorende emoties en  
lijden als het heilige pad van verlichting”
(Padmasambhava)1

“Met name”, zegt Padmasambhava. Ik denk dat hij 
dit zegt omdat de verstorende emoties en lijden het 
moeilijkst te herkennen zijn als verlicht. Mijn drang 
om ergens bij weg te gaan, is hier het grootst. Tegelijk 
realiseer ik me dat als ik dit niet herken als verlicht, 
ik niet werkelijk verlichting kan leven. Dat is mijn 
hoogste motivatie, dus ik neem zijn advies ter harte.

Onder verlichting versta ik non-duaal gewaarzijn, 
onze vrije aard. Het is wie we nu al zijn, en wat we 
ieder moment kunnen herkennen als we onze 
waarnemingen niet vastzetten. Een heldere een-
voudige omschrijving vind ik: vrijheid in verbin-
ding. Hierin komt zowel naar voren dat we een vrije 
vorm zijn als dat we in relatie zijn. Dat vind ik keer 
op keer wonderbaarlijk. Waar mijn dagelijks zelf 
een keuze maakt tussen vorm óf verbinding, blijkt 
mijn aard van nature vorm en verbinding te zijn. 
Altijd al. Anders zijn in verbinding is wat voortdu-
rend gaande is.

JACQUELINE VADER

Anders zijn in verbinding
Negatieve overdracht herkennen als verlichting
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en iedere speler op het toneel krijgt een rol die al 
klaarligt. We leven als het ware ons verhaal en niet 
(in) de open werkelijkheid. 
Deze overdracht kan intensiever worden wanneer 
we als volwassene in een situatie zijn die ons raakt 
op een gebied waar we als kind geen contact heb-
ben ervaren. Deze geïntensiveerde overdracht 
belicht ik verder onder positieve en negatieve over-
dracht.

Positieve overdracht
Wanneer we in een situatie zijn die mooi of veelbe-
lovend voor ons is, gaat ons hart open. ‘Nu ga ik 
gelukkig worden, nu gaat waar ik altijd naar ver-
langd heb, werkelijkheid worden.’ Een veelbeloven-
de situatie kan zich in verschillende vormen tonen, 
zoals een nieuwe partner, werk, een leraar of een 

visie. Het is een vreugdevol gebeuren: 
verlangens, schoonheid, liefde, levens-
lust komen in volle glorie tevoorschijn. 
We ontdooien, en zijn bereid ons hart 
te open en ons te geven. Hoewel we de 
werkelijkheid eenzijdiger waarnemen 
dan deze is, hebben we een goed oog 

voor de stroming en liefde die er altijd al zijn, maar 
bevroren waren in onze geest. Het openen van ons 
hart geeft ons de kans te ontvouwen: de nog niet tot 
vorm gekomen aspecten tot bloei te laten komen. 

Deze nog niet tot vorm gekomen aspecten zijn 
gekwetste, nog niet geïntegreerde delen van ons. Dit 
maakt ons extra gevoelig voor de reactie van de 
ander. Onze symbiotische verlangens komen in het 
licht. Wanneer we de indruk hebben dat de ander 
ons niet (goed) ziet, kan positieve overdracht 
omslaan in negatieve overdracht. 

Op het pad van levenskunst leren we onze verlichte 
aard als beginpunt te nemen. We wenden ons toe 
naar de leraar, de leer en de kring en leren bereid te 
zijn om alles wat hierin wakker wordt als pad te 
nemen. De krijger in mij vindt dit prachtig klinken. 
Mijn psyche verheugt zich vooral op het eindresul-
taat: verlichting. Pijn, wanhoop, somberte, haat en 
eenzaamheid filtert zij razendsnel uit beeld. Gaan-
deweg het pad lukt dit minder goed. Iedere keer als 
ik tevoorschijn wil komen wordt angst voor vernieti-
ging wakker. Soms gaat het om een andere mening, 
soms om een irritatie, het kan gaan om mijn liefde 
laten zien of doen wat ik graag wil.
 
Zichtbaar worden in relatie maakt oude wonden 
wakker en de overtuiging dat ik het niet overleef. 
Hier haat ik de wereld die mij ooit zo verlaten heeft. 
De heftigheid is wennen en lijkt 
niet in verhouding met de situa-
tie. Hans Knibbe noemt dit geheel 
van angst, zelfhaat en haat, dat 
wakker wordt op de plekken van 
verwonding, de oorlogszone.2 
Deze term geeft de heftigheid 
duidelijk weer. Ik vind dat behulpzaam in het erken-
nen van wat er wakker wordt. Wakker móet worden, 
om werkelijk verlichting te leren leven. Ik sta kort 
stil bij het wakker worden van dit gebied aan de 
hand van de termen positieve en negatieve over-
dracht. 

Ons verhaal leven
Chögyam Trungpa noemde onze patronen en ver-
halen een draagbaar decor dat we in iedere situatie 
neerzetten. Ik vind dat een mooi beeld. Het is hoe 
onze psyche functioneert: er is een decor, een script, 

zichtbaar worden in 
relatie maakt oude 
wonden wakker



Negatieve overdracht
Er komt een moment dat we teleurgesteld raken: de 
ander is een mens met beperkingen, en zal nooit 
precies zijn zoals je wilt – en vanuit de psyche eist. 
Hoe getraind we ook zijn, onze psyche zingt mee en 
hoe meer we ons openen, hoe primitiever de lagen 
in ons die wakker worden. Met het openen gaan we 
voorbij de grenzen van onze psyche. Hier leven aan-
names van slechtheid en heftige emoties als angst, 
teleurstelling en razernij. 

Wanneer je je teleurgesteld of niet gezien voelt, kan 
dit zo diep raken dat je het contact radicaal wilt ver-
breken. In relatie blijven lijkt 
onverdraaglijk: het voelt als 
vernietigd worden. De heftig-
heid op deze plek van contact-
loosheid kan ons versteld doen 
staan. Er is een sterke overlevingsdynamiek: het is 
‘ik of de ander’. Het dient onze overleving als we 
kiezen voor ‘ik’, de ander moet dus weg. Dit kan 
door de relatie te verbreken, de ander te negeren of 
als vijand te benaderen.

Als we naar de inhoud luisteren van deze gedachten 
en emoties, leven we vijandschap. Hoe kunnen we 
in deze hitte onze aard herkennen en vrijheid in 
verbinding leven? 

Negatieve overdracht vanuit de drie perspectieven
In Zijnsoriëntatie kennen we drie perspectieven 
van waaruit we beoefenen. Hieronder belicht ik 
vanuit ieder perspectief de beoefening met heftige 
emoties en op welk moment ik kies voor welk per-
spectief.

Derde perspectief
Het derde perspectief gaat uit van het non-duale 
zicht: we zijn tijdloos gewaarzijn. Onbegrensd, leeg, 
kennend gewaarzijn. Hierin rustend herkennen we 
dat alles een expressie is van ons gewaarzijn. “Van-
uit een non-duaal perspectief kunnen we zien dat 
alles, altijd al, een vorm van Zijn is.” (Hans Knibbe, 
2006, p. 22)

Wanneer ik me herinner dat alles Zijn is, en rust in 
mijn onbegrensde aard, zie ik dat vormen open zijn. 
Er is een eindeloos spel van verschijnen en iedere 
verschijning is van hetzelfde gemaakt. Er is een toon 

van moeiteloosheid en licht-
heid door alles heen. 
Er is niets mis met haat en me 
verraden voelen. Dit is hoe 
gewaarzijn zich nu toont in 

mijn geest. Al compleet. Mijn beoefening is hier om 
niet te doen. Ik ontspan en rust in de volkomen 
openheid van mijn geest, en blijf te midden van de 
energie die door me heen raast, volkomen zorge-
loos of de haat zich ontvouwt tot een kwaliteit of 
niet. Het maakt niet uit in de herkenning van mijn 
gewaarzijn.

Dit beoefen ik met name tijdens derde perspectief-
retraites. Doordat we meerdere dagen onafgeleid 
gewaarzijn beoefenen en het dagelijks leven stilligt, 
zijn de omstandigheden gezegend om te landen en 
gewaarzijn te herkennen. Hier mijn gewicht te leg-
gen en als gewaarzijn te zien dat het waar is: alles is 
gewaarzijn. Herkenning vindt vanzelf plaats. Het is 
immers al gewaarzijn. De waarneming van een 
bloem net zo als de haat die wakker is. Expressies 
van mijn gewaarzijn. 
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nu toont in mijn geest
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Wanneer ik op mijn gemak wil raken met mijn 
gepassioneerde kanten, vind ik het inspirerend om 
actief een vurige of doorsnijdende Gestalte te laten 
verschijnen. Door het toewenden, me openen en 
me laten raken door wat ik ogenschijnlijk buiten me 
plaats, laat ik de energie en kwaliteiten ook in mij 
komen. Ik ervaar hierdoor de kracht en helderheid 
fysiek en energetisch, en leer deze belichamen. Dit 
is wie ik ook ben: vurig, vlammend, doorsnijdend, 
onverwoestbaar, helder. 

Tijdens trainingsdagen hebben we een aantal keer 
geoefend met een beeld van Mahakala. Een toornige 
Gestalte, om te leren de energie en kracht die in ons 
leeft toe te staan en te belichamen. Ontzettend leuk: 
een hele groep Mahakala’s!

Het is een kunst om niet gelijk iets te doen met de 
energie en helderheid, maar te wennen hieraan. 
Het in iedere cel te ervaren. Grond te voelen. En 

opgerichtheid, waardigheid en 
helderheid. Vorm. Hoewel  
Spirit open is – voorbij onze 
lichaamsgrenzen en geen soli-
de grens heeft – ervaar ik veel 

vorm in het belichamen. Onverschrokken en stevig, 
en tegelijk in verbinding. 

Tweede perspectiefbeoefening met dit thema doe  
ik wanneer ik al enige ruimte en plezier ervaar in  
het wakker worden van mijn pit. Ook beoefen  
ik deze Spiritvorm los van een actuele situatie om  
te wennen aan zijnskwaliteiten als helderheid  
en doorsnijdendheid. Dit omdat doorgaans bij mij 
fijngevoeligheid en schoonheid meer op de voor-
grond liggen.

Door dit steeds weer te zien, verdiept mijn vertrou-
wen dat dit werkelijk zo is. In mijn dagelijkse prac-
tice beoefen ik non-duale meditatie om te wennen 
aan mijn open aard. Op het moment dat heftige 
emoties wakker zijn, vraagt het in de hitte meestal 
eerst een beoefening vanuit eerste of tweede per-
spectief, afhankelijk van de ruimte en grond die ik 
ervaar. Daarnaast vind ik het belangrijk om niet 
alleen derde perspectief te beoefenen, maar dit te 
combineren met duale werkwijzen waarin het rela-
tionele naar voren komt, zoals in het eerste en twee-
de perspectief. Dit om onze open aard ook te leren 
belichamen in het relatieveld.

Tweede perspectief
Het tweede perspectief herinnert ons aan wie we 
zijn als Spirit, een stralende lichtdimensie waar wij 
en onze omgeving van gemaakt zijn. Visualisaties 
zijn behulpzaam bij het herinneren hiervan. We 
laten een beeld verschijnen van een inspirerende 
omgeving, zoals een huis, een 
tempel of een plek in de natuur. 
Na deze afstemming laten we 
een beeld verschijnen van een 
Gestalte, onze wijsheidsgeest in 
een menselijke gedaante. Een Gestalte kan verschil-
lende Spiritkwaliteiten tonen, zoals liefde, licht, hel-
derheid, vrijheid, zorgeloosheid.

In het laten verschijnen van vrije beelden, erkennen 
we relatie. We wenden ons toe, openen ons en laten 
ons raken. Dit zijn gebaren die voorbij de psyche 
gaan en die moed en vertrouwen van ons vragen. 
We zijn in communicatie en identificeren ons met 
de Gestalte. Hier nemen we onze Spiritvorm aan. 
We zíjn de Gestalte.
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weten op spiritniveau  
– ons innerlijk weten –
is direct, er komt geen 
redeneren aan te pas

Een toornige Gestalte, 
om te leren de energie en 
kracht die in ons leeft toe 
te staan en te belichamen.
Beeld: Rijksmuseum, 
Amsterdam.
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Wanneer ik weinig ruimte en grond ervaar en wei-
nig zicht heb op wat er speelt, kies ik voor een eerste 
perspectiefbeoefening.

Eerste perspectief
In het eerste perspectief schouwen we vanuit een 
ruim perspectief naar onze psyche. Dit vraagt een 
‘stop’. Hoe razend, teleurgesteld, bang of gekwetst 
we ook zijn: het begint met ons verhaal (los)laten. 
Dat is direct een moeilijke stap: onze psyche wil niet 
loslaten. Het moet anders! 

Loslaten van mijn verhaal voelt als doodgaan. Het 
vraagt, keer op keer, een bereidheid om te vallen in 
niets. Waar te laten zijn wat allang waar is: er was op 
deze plek geen ander. Eenzaamheid en de pijn van 
verlating komen op. Als ik dit toesta, land ik in een 
eindeloze leegte. Die stil is en ruim. Een diepe rust. 
Onbewogen. Hier blijvend, ervaar ik grond, helder-
heid en opgerichtheid. 

Dit is een nieuw beginpunt om stil te staan, te zien 
en te begrijpen wat me raakt in de situatie en wat 
mijn patronen zijn waarmee ik wegga bij pijn. Nu 
pas heb ik zowel mezelf als de ander in beeld. Zie ik 
bijvoorbeeld dat ik kwaad ben, omdat ik me door 
een opmerking van de ander niet gezien voel in wat 
ik belangrijk vind. Of ik zie dat ik het niet eens ben 
met de ander en dat verschil moeilijk vind. Het kan 
ook zijn dat ik geen nee zeg, omdat ik bang ben voor 
een boze reactie. Of dat een opmerking bij mij 
terecht is gekomen op de aanname dat ik een slecht 
mens ben; en ik nu pas ruimte ervaar om te horen 
wat de ander tegen mij zegt.
Door mijn gewicht te leggen in mijn ruime hart en 
te erkennen wat in me leeft, ervaar ik een intieme 

heldere presentie, eigen en los, en tegelijk in com-
municatie met de ander. In die uitwisseling ontdek 
ik antwoorden, waarbij ik zowel vorm voel als dat ik 
opensta voor wat een ander aangeeft.

Soms raakt verschillend zijn aan wat ik essentieel 
vind en ontstaat er een afweging of ik wil doorgaan 
met een contact. Verken ik dit in relatie, dan kan het 
spannend of pijnlijk zijn, onaf of rauw, maar het is 
ook nabij en er is schoonheid in.

Present leren blijven
Soms zijn mijn emoties zo intens dat het eerst vraagt 
om een time-out: de situatie en alles wat door me 
heen dendert, even laten. Vooral geen woorden uit 
mijn mond laten rollen en zorgen voor gronding. Ik 
oefen om niet naar de inhoud te luisteren en wat er 
is zo ruim laten zijn als het wil zijn. Op mijn zetel 
blijven en de energie toestaan: daar heb ik mijn 
handen vol aan. Ontdekken wat de helderheid hier-
in is, doe ik later wel op een moment dat ik ruimte 
en grond ervaar.

De grootste kunst in de beoefening met heftige 
emoties vind ik leren blijven waar ik ben. Naast de 
eerder beschreven beoefening vanuit de drie per-
spectieven, belicht ik enkele aspecten op het zijns-
georiënteerde pad die voor mij behulpzaam zijn in 
het leren blijven: meditatie, motivatie, eenzaam-
heid erkennen, studie en padcoaching. 

Meditatie
Dagelijkse meditatie zie ik als een belangrijke pijler 
in present leren blijven. Alleen al het eerste gebaar 
van gaan zitten is een breuk maken met mijn dage-
lijks gang. Ik train daarmee mijn vermogen om los te 
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laten. Ik leer letterlijk om te blijven en niet op weg te 
gaan. Ook wakkertemeditatie, leren met je aandacht 
bij de ademhaling te blijven, traint mijn geest om 
niet mee te gaan in gedachten en hier te zijn. Deze 
vaardigheid zie ik als cruciaal bij heftige emoties.

Motivatie 
Zoals Hans Knibbe beschrijft in zijn artikel ‘Het 
belang van de allerhoogste motivatie in meditatie-
beoefening’ speelt motivatie een belangrijke rol in 
koers houden. Op momenten dat mijn primitieve 
geest wakker is, is mijn overlevingsdrang krachtig 
en voelt mijn hoogste motivatie ver weg. Door in 
mijn dagelijkse meditatie mijn motivatie te herin-
neren – waar gaat het mij ten diepste om, waarom 
mediteer ik en loop ik het pad? – wordt het steeds 
nabijer en meer waar. Ik wil verlichting herkennen 
en leven. Op momenten dat 
ik er minder contact mee heb, 
leg ik mijn gewicht in ver-
trouwen in mijn aard. In 
weten dat het zo is – ik ben al 
vrij en in verbinding – ook al voel ik het op dit 
moment niet zo. Dit helpt mij om koers te houden.

Eenzaam
Als mens zijn we existentieel eenzaam. Op mijn 
gemak raken hiermee zie ik als een basis op het pad. 
Wil ik werkelijk verlichting leven dan vraagt het keer 
op keer om mijn zoeken naar samenzijn los te laten 
en te landen in houvastloosheid. Dit raakt zowel een 
fundamenteel alleen-zijn als een oude pijn van ver-
lating. Hoe meer ik mijn eenzaamheid erken, hoe 
meer ik present blijf wanneer ik geraakt wordt.
Het erkennen van pijn en eenzaamheid kunnen we 
beoefenen met gebaren. Bijvoorbeeld door in het 

begin van de meditatie in beweging ook smart uit te 
nodigen of door tonglen3 te beoefenen, een medita-
tievorm die de beweging van pijn wegduwen en 
liefde binnenhalen, omdraait. We herinneren ons 
dat we het hart zijn, geven royaal onze liefde en 
laten ons raken door pijn. Bijdragend vind ik ook 
het lezen van teksten waarin existentiële eenzaam-
heid naar voren komt en die uitnodigen tot krijger-
schap. Voor mij zijn dat bijvoorbeeld boeken van 
Pema Chödrön.

Studie
Met veel dank aan Hans Knibbe, en allen die hier-
aan hebben bijgedragen, is er in Zijnsoriëntatie veel 
kennis aanwezig over de ontwikkeling van een psy-
chologisch zelf, over de subtiele dimensies van 
onze geest en onze non-duale aard. Ook is er veel 

deskundigheid over het lopen 
van een pad en loslaten van 
defensies. Het bestuderen 
van boeken, transcripten en 
artikelen – naast contempla-

tief lezen van inspirerende teksten – geeft stevig-
heid aan mijn practice, verdiept mijn vertrouwen in 
mijn aard en helpt me koers te houden te midden 
van stormen. 

Padcoaching
Naast verheldering van situaties waarin ik bevan-
gen raak, zie ik padcoaching als een belangrijke 
plek om valkuilen te herkennen. Vaak hebben we 
niet in de gaten waar en hoe we houvast zoeken. Zo 
wordt mijn motivatie om verlichting te herkennen 
in handen van mijn psyche een manier om alsnog 
een mooie wereld te creëren. Dat kan ik niet voor-
komen, wel leren herkennen, en keer op keer losla-

hoe meer ik mijn eenzaamheid 
erken, hoe meer ik present blijf
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ten in openheid. Feedback van mijn leraren en pad-
genoten zie ik als onmisbaar hierin. 

De sangha
In het licht van ‘anders zijn in verbinding’ wil ik ook 
stilstaan bij de sangha: de kring van padgenoten. De 
sangha herinnert ons aan (al) in verbinding zijn. Dit 
is een voortdurende beoefening van houvastloos-
heid: we zijn geen solide vormen, we zijn communi-
catie. Als sangha zijn we bij 
elkaar om verlichting te herinne-
ren en hieraan te wennen. Op 
welke manier kan de sangha een 
rol spelen bij het herkennen van 
verlichting in heftige emoties? Ik begin bij het besef 
dat we een gemeenschap zijn en dat we daar inhe-
rent deel van uitmaken. Ik doe dit aan de hand van 
het begrip ‘holon’ en de visie Ubuntu. 

Holon
Een holon is een geheel dat deel uitmaakt van ande-
re gehelen4. Het bestaat uit en is ruimer dan de 
afzonderlijke delen die ook een holon zijn. Mijn 
hart maakt deel uit van mijn lichaam. Mijn lichaam 
maakt deel uit van de mens Jacqueline, die deel uit-
maakt van een relatie, een familie, een team en een 
sangha. Deze holons maken deel uit van grotere 
holons, zoals een vriendengroep, generaties, een 
organisatie, een gemeenschap van padlopers, de 
Nederlandse samenleving, enzoverder.

We maken altijd deel uit van een groter geheel. Voor 
veel mensen is vanzelfsprekend ergens bij horen 
geen nabij besef. We leven in een geïndividualiseer-
de samenleving, waar zelfstandigheid een belang-
rijke waarde is. De laatste jaren komt er meer aan-

dacht voor nabuurschap en lokale initiatieven. De 
overheid stimuleert een participatiemaatschappij. 
Dit vraagt voor veel mensen een andere manier van 
denken. In Zijnsoriëntatie is de laatste jaren veel 
aandacht voor de vorming van een geïnspireerde 
gemeenschapscultuur. Dit past bij het leren leven 
van verlichting. Deel hiervan is het besef dat we deel 
uitmaken van een holon. Onszelf en anderen leren 
zien als Zijnswezen, en vanuit het holon ontdekken 

hoe we willen bijdragen. Dát we 
willen bijdragen: stralend en 
gevend zijn is onze aard. We 
gaan zien hoe het al is: namelijk 
dat we in verbinding zijn, en dat 

de werkelijkheid, open en sensitief is. Hoe we zijn, 
doet er toe: we hebben effect op elkaar.

Ubuntu
Ubuntu is een levensfilosofie uit Afrika waarin ver-
binding met de medemens, de natuur en een rui-
mer zijn, centraal staat. We zijn mens dankzij ande-
re mensen. In een YouTube-filmpje5 vertelt Antjie 
Krog op inspirerende wijze over deze visie. Ook het 
lezen van enkele boeken, zoals Ubuntu en Mandela, 
heeft bij mij een dieper besef doen ontstaan dat ik 
vanzelfsprekend deel uitmaak van een gemeen-
schap en van een ruimer geheel. 

Indrukwekkend vind ik het boek De kleur van je hart 
van Antjie Krog, een weergave van de Waarheids- en 
Verzoeningscommissie, waarin zij gruweldaden en 
hartverscheurend lijden dichtbij beschrijft. Het 
besef van intermenselijke verbondenheid, terwijl 
ieder aspect van ons mens-zijn zich kan tonen, 
opent mijn blik en hart voor hoe het is.

hoe we zijn, doet er toe: 
we hebben effect op elkaar

Anders zijn in verbinding
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Ubuntu is een veelomvattende visie. Ik stip het hier 
kort aan, omdat de visie – en hoe Antjie Krog, Nel-
son Mandela en Desmond Tutu deze vertolken – 
voor mij een inspiratiebron is in het leven van ver-
bondenheid en verantwoordelijkheid als mens 
onder de mensen.

Anders zijn in verbinding 
Naaast een besef van verbinding, kan de sangha een 
rol spelen in onze beoefening om verlichting in 
negatieve overdracht te herkennen en onze vrije 
vorm in relatie te leren leven. Ik belicht enkele 
aspecten die ik hierbij inspirerend en behulpzaam 
vind: cultuur, buddyschap, een leerruimte en oefen-
ruimte.

Cultuur
Vanuit Spirit afspraken maken over cultuur en han-
teren van communicatieregels, zie ik als een belang-
rijk onderdeel in het vormen van een verlichte 
gemeenschapscultuur. Het geeft een kader en een 
richting die inspireert, en op momenten van stol-
ling, zeer behulpzaam is.
Tijdens de kringrelatiedagen oefenen we met eren 
van relatie en ons kenbaar maken volgens de com-
municatieregels. Ik ervaar dit als uitdagend en kost-
baar in het leren op eigen grond blijven, mijn inter-
pretaties herkennen, uitspreken wat ik wil en 
openstaan voor de reactie van de ander.

Buddyschap
Buddyschap zie ik als een belangrijke ondersteu-
ning op het pad om verlichting te leren leven6. Een 
buddy staat dichtbij het dagelijks leven, kan meekij-
ken met je practice en hoe je koers kunt houden op 
het pad. Inspirerend vind ik dat je beiden oefent 

met op je zetel blijven en van daaruit in communi-
catie zijn. Bij negatieve overdracht is een buddy 
voor mij waardevol bij het uitspreken van wat er in 
me leeft, zonder het vast te zetten. Hierdoor laten 
mijn fixaties los en ontspant mijn schrik. Ik leer pre-
cies hier in relatie zijn en openheid herkennen in 
wat er ook verschijnt in mijn geest.

Leerruimte voor agressie
Veelal zijn we bang voor de agressie die in onszelf 
en in de ander leeft. We vrezen de destructieve 
kracht, die verwondend is als we deze uitleven. De 
grote kunst is volgens mij om agressie te erkennen 
en toe te eigenen. Zo kunnen we op ons gemak 
raken met de kracht en energie ervan, en de vrije 
vorm leren herkennen en leven. Mijn ervaring is dat 
leerruimtes waarin het thema agressie expliciet aan 
de orde komt, heel behulpzaam zijn hierbij.

Binnen Zijnsoriëntatie kennen we bijvoorbeeld de 
groepsleerbegeleiding in de vakopleiding waar hier 
specifiek aandacht aan wordt besteed. Een leer-
ruimte die voor veel mensen zowel spannend als 
verrijkend is. Goed begeleid, vanuit een verlichte 
visie, met kennis van onze psyche en met oog voor 
alle deelnemers, is het zowel een bevrijdende en 
bekrachtigende als intieme ervaring om te ontdek-
ken: dit leeft in mij. 

In de Zijnskring hadden we een aantal jaren een 
praktiseergroep met als thema ‘de schatkist van 
negativiteit.’ Ik heb hier een jaar aan deelgenomen, 
en vond het rijk om met medepadgenoten te  
ontdekken en te oefenen hoe je vanuit verlichting 
stil kunt staan bij de negativiteit die in ons leeft. 
Interessant vond ik ook om na te denken over  
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oefeningen uit de drie perspectieven en bijpassen-
de literatuur te zoeken. 

Het viel me op dat ook op een plek waar het de 
bedoeling is om negativiteit in het licht te zetten, het 
mobilisatie en moed van me vraagt om dit te doen. 
Door deze stap steeds weer te zetten en in relatie 
mijn beoefening te doen, merk ik een toenemende 
lichtheid. In de realisatie dat het echt waar is: wat er 
ook verschijnt is een uitdrukking van mijn gewaar-
zijn.

Op ons gemak raken met agressie geeft vertrouwen 
dat we deze kracht kunnen hebben. Het versterkt 
onze presentie en helpt ons op ons gemak te zijn 
met elkaar. De ander echt als ander te ontmoeten 
met alles wat daarin wakker wordt.

Oefenruimte
Jezelf kenbaar leren maken gaat niet altijd volgens 
de communicatieregels. Soms komt het er bij ons-
zelf of bij de ander onhandig uit. Het is de kunst om 
enige oefenruimte aan jezelf en de ander toe te 
staan. Dat geeft lucht aan het geheel. Je hoeft het 
niet vlekkeloos te doen, het is oefenen, we kunnen 
het op veel vlakken nog niet. Je kunt er op terug 
komen, en sorry zeggen. Dit kunnen we doen terwijl 
we ons ambitieniveau hoog leggen: we leren een 
verlichte gemeenschap te zijn. 

Expliciet onderdeel op het pad
Het wakker worden van negatieve overdracht 
beschouw ik als een flinke uitdaging op ons krijgers-
pad, maar ook noodzakelijk willen we werkelijk 
onze vrije vorm in de mensenwereld leren leven. 
Zijnsoriëntatie – de visie, de leraar en de sangha – 

en het pad van levenskunst dat Zijnsoriëntatie 
biedt, heeft een grote rijkdom in huis om, ook op 
plekken van verwonding, verlichting te leren leven. 
Ik beschouw dat als bijzonder kostbaar.

Ik heb het idee dat we deze rijkdom nog meer vrucht 
kunnen laten dragen als het thema negatieve over-
dracht expliciet een onderdeel is van het pad en de 
kring. Het zit diep in ons systeem om agressie en 
vernietiging niet aan te kijken en te zoeken naar 
samenzijn. Ik denk dat het kan bijdragen om een 
context te hebben waarin deze thema’s structureel 
zijn ingebed.

Interessant vind ik bijvoorbeeld hoe Systems-Cente-
red Training (SCT®) hiermee werkt. SCT is een vorm 
van systeemdenken, ontwikkeld door dr. Yvonne 
Agazarian. In SCT worden angst en agressie genor-
maliseerd en onderzocht in de ontwikkelingsfasen 
van menselijke systemen (individu, relaties en groe-
pen). Het thema autoriteit, dat in ieder van ons leeft, 
komt expliciet aan bod. Aantrekkelijk vind ik het 
werken in het hier en nu, aandacht voor communi-
catie en rollen, en de visie en methodiek om ver-
schillen zichtbaar te maken en te integreren. 

Ik denk niet dat we de werkwijze zomaar over kun-
nen nemen, maar wat me aanspreekt is dat door 
spannende thema’s expliciet mee te nemen en  
te zien als deel van ons functioneren, het enerzijds 
minder persoonlijk wordt, en tegelijk nabij en  
menselijk. Het is informatie die mee gaat doen in 
relatie en zijn vrije vorm kan aannemen. Het lijkt 
me interessant om vanuit de Zijnsvisie te kijken of 
het explicieter meenemen van deze thema’s in de 
sangha bijdraagt aan ons pad.
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Een liefdevol helder mens zijn
Mezelf kenbaar maken in relatie op gebieden waar 
mijn mening mogelijk anders is of waar ik iets 
anders wil dan de ander, is na al die jaren voor mijn 
psyche nog vaak duizend doden sterven. Zij weet 
zeker dat ze verstoten wordt. Tegelijk wordt het lich-
ter en losser. Ik weet dat ik gewaarzijn ben en dat het 
mijn verwonding is die wakker wordt. Ik kan mijn 
gewicht leggen in openheid, en in verbinding met 
alles tevoorschijn komen en ontdekken. Er wordt 
plezier wakker in mijn vorm leven. Ik voel meer 
vorm dan ooit en tegelijk is het licht, niet vast.

Hoe meer ik leer blijven, hoe opener mijn hart, hoe 
naakter ook de pijn. Het blijkt geen probleem te zijn. 
Het is mijn onverwoestbare heldere hart, onbevan-
gen in verbinding. Dat is waar het me om gaat: mijn 
vrije vorm in relatie met andere mensen leren leven, 
en andere mensen uitnodigen dit ook te doen. 

Mijn hartvolle dank aan mijn leraar Hans Knibbe, 
de andere leraren op mijn pad, mijn partner, padge-
noten en allen die mij leren verlichting te leven. 
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