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Praatje in de context van het voorzitten bij een groepsmeditatie d.d. 29 juli 2017 

 

Het leven van de hele catastrofe 
 
Toen ik jaren geleden het Handboek Meditatief Ontspannen; Effectief programma voor het 
bestrijden van pijn en stress van Jon Kabat-Zinn aanschafte, viel mij op hoe zeer de titel 
verschilt van de oorspronkelijke titel. Deze luidt Full Catastrophy Living, m.a.w. Leven van de 
hele catastrofe. Zou een dergelijke titel in de Lage Landen niet verkopen, maar alleen in de 
Nieuwe Wereld? 
Zoek ik een uitweg, of ben ik bereid het leven te aanvaarden op haar eigen voorwaarden? 
 
Ik herinner mij een interview met de Dalai Lama. Daarin vroeg de interviewer wat het 
grootste verdriet in zijn leven was geweest. Hij verwachtte dat het gebeurtenissen rondom 
de bezetting van Tibet zou betreffen. Na een korte stilte antwoordde de Dalai Lama. Het was 
de dag – hij was toen zo'n vier jaar oud – dat in zijn dorp hoogstaande heren arriveerden en 
hem meenamen weg van zijn familie. Het was de dag dat zijn leraar met wie hij inmiddels 
een hechte band had opgebouwd, niet meer tot hem werd toegelaten, omdat hij een relatie 
met een vrouw had. Hij was dertien jaar. De Dalai Lama had tranen in de ogen toen hij dit 
vertelde. 
De interviewer uitte zijn verbazing hierover. 
"Ja," zei de Dalai Lama, "dat is een misvatting in het Westen. Men denkt vaak dat wanneer 
men spiritueel ontwikkeld is, dat men dan geen verdriet meer kent." 
 
Realiseren van het absolute, innerlijke vrede of bodhi gitta of Christus in je, of welke naam je 
ook wilt geven aan wat in het bewustzijn oplicht als wezenlijk bestaan…, is voor de mens, 
ingebed in zijn persoonlijke historie, geen panacee voor allerlei kwalen, catastrofes of het 
karakter en temperament. Het is het bewust worden van een dragende grond of 
werkelijkheid van bestaan op zich.  
Ik raak verward als ik van de veronderstelling uitga dat na realisatie het leven zich 
manifesteert in een eindeloze gelukzalige flow. Deze veronderstelling kan me het bewustzijn 
ontnemen van de vederlichte vreugde die onder, doorheen en voorbij iedere manifestatie 
aanwezig is. 
Verlichting duidt dan niet op de momenten dat ik vrij ben van benauwenis, maar dat ik 
realiseer hoe alles gelijktijdig aanwezig is, verdriet, vreugd, verzoening en pijn. Als ik 
verlichting zo versta, kan ik mij oriënteren op hoe en waartoe ik bewogen word wanneer ik 
dreig in het een of ander gemoed te verzanden of het te verheerlijken. 
 
Daarom sluit ik af met het gebed of meditatie getiteld Poolster: 
 
Wanneer, 
zijnde in de wereld, 
vrede mijn oriëntatie is, 
nodigt het leven 
het bewustzijn uit 
zich te openen 
voor de aard van 

het voelen, denken en handelen 
en gewaar te zijn 
wat terneer drukt 
en wat verlicht 
en hoe het leven zich 
binnen dit krachtveld 
ontvouwt.

 


