
Voor je ligt een weergave van de ESN-dag van 30 maart. We hopen 
dat je het ook kunt volgen als je hier niet bij aanwezig was. Vanwege 
de vele positieve reacties hebben we besloten dit via onze website te 
publiceren, omdat we iedereen de kans willen geven met dit 
gedachtegoed in aanraking te komen. 

Aanleiding 

• In ons jubileumjaar heeft Claudia Hoekx haar studie van het 
enneagram-landschap in Nederland met ons gedeeld. Hierbij 
heeft zij o.a. de verschillen in kaart gebracht tussen het 
psychologische model en het spirituele model.  Als ESN zijn we 
hierop doorgegaan met de vraag: waar wij staan in dit landschap? 
Komend uit de school van Helen Palmer en David Daniels 
gebruiken wij het psychologische model van de 
persoonlijkheidspatronen met zo nu en dan een ‘spirituele 
uitstap’.

‘Ik draai altijd in het rood, maar 
ik hoor in blauw en groen is de 
weg.’

Return to 
the land of your soul
Taal voor drie lagen van onze bewustzijn: rood, groen en 
blauw - ESN-voorjaarsdag 30 maart 2019



• David Daniels leerde ons “Ik ben gaan geloven dat ik NIET… 
(‘goed genoeg ben’ door de 9 NIET-boodschappen van het 
enneagram).  

• Russ Hudson benoemt ‘9 enneagram-paden om te gaan’ … 
(be)keer om naar wat AL WEL is!  

• Ook Hanna Nathans verwees hier naar in het lied ‘Return to the 
land of your Soul’

• Helen Palmer is duidelijk over je enneagram-ontwikkeling “You 
have a Type AND you have a Practice”! Zonder (be)oefening 
geen ontwikkeling/groei. 

• Bovenstaande punten verbinden het psychologische model aan 
onze diepere spirituele laag. Ontwikkeling hierin vraagt om het 
dagelijks beoefenen  van Goddelijke deugden, disciplines en 
aardse arbeid door afdaling, ontmaskering van het Ego, ‘door de 
zure appel heen, in plaats van er omheen’.

• Het begrip ‘Spirituele Bypass’ betekent: passeren, omzeilen, 
ontduiken van ‘het zuur’ door positieve psychologie (‘goed 
voelen, effectiviteit, oplossen’).

Met het werkmodel dat we op deze ESN-dag hebben besproken: 
beogen we:

• De 3 kleuren te verhelderen
• Het ego te ontmaskeren
• Verlangen te wekken

Als start neemt Hendrik-Jan ons mee in de fixaties. Vervolgens 
bespreekt Corry hoe we innerlijk werk doen en oefenen. Chris sluit 
af met ervaringen en verduren. 

Het werkmodel van deze dag is op twee manieren weer te geven. 
Aan de ene kant kan je zeggen dat rood de kern is van je 
persoonlijkheid, dat groen de eerste laag daarbuiten is naar groei, en 
dat blauw je persoonlijkheid helemaal omgeeft. Je komt dan uit op 
weergave 1. Je kunt het aan de andere kant ook zeggen dat rood 
juist de buitenkant is. Het eerste wat je tegenkomt in je gedrag, en 
wat er altijd is. Als je dieper wilt gaan, kom je bij de ontwikkeling 
van groen, en de kern van alles is juist uiteindelijk blauw. 



Rood - fixaties 

Het is ons ego wat ons van jongs af aan beschermt ‘afschermt’, en 
dat zal blijven doen. De bescherming en afscherming bestaan onder 
meer uit illusies, passies en fixaties. We concentreren ons vandaag 
op het laatste: een fixatie is wat we zijn gaan geloven. Een 
denkbeeld dat zich heeft vastgezet in iemands systeem, bijvoorbeeld 
“niemand is te vertrouwen”. Onze fixaties worden ook wel ons 
‘lagere zelf ’ genoemd. Deze niet-boodschappen van ons enneagram-
type hebben een opjagend effect vanuit ons Super-Ego, en zijn 
gebaseerd op angst. Dit wordt zichtbaar in de onderstaande 9 types 
die als Babylonische spraakverwarring ons vervreemden van onszelf 
en de Ander. 

Het enneagram bedoeld ons en onze fixatie te ontmaskeren. Ons 
aan te wakkeren te zoeken naar ‘de weg terug’: return to the land of 
our soul. De reis start met bewustwording van onze angst die ons 
weghoudt bij onze ziel. 

• Oefening | Aan het werk: hoe ben jij gefixeerd? 

Onze fixaties zijn in feite opdrachten vanuit ons Super-ego. Vertel in 
een korte ‘schets’ hoe jouw fixatie je (onbewust) opjaagt.

‘In rood wordt je geboren, in 
rood ga je dood’

Type Fixatie/passie

1 Woede en wrok; het zou niet zo moeten zijn, zoeken naar perfectie

2 Trots, vleierij; ik ben onmisbaar

3 IJdelheid, bedrog; waardering is afhankelijk van imago en status

4 Melancholie, nijd; er ontbreekt iets wezenlijks in mijn leven

5 Gierigheid, hebzucht; ik heb privacy nodig om na te kunnen denken en me op te laden

6 Lafhartigheid, angst; de wereld is bedreigend, ik wantrouw autoriteiten

7 Plannen maken, onmatigheid; ik zie talrijke kansen en mogelijkheden

8 Wraak, lust (buitensporigheid); de wereld is onrechtvaardig, ik verdedig de onschuldigen.

9 Indolentie (zelfveronachtzaming), luiheid; mijn inspanningen zullen niets opleveren, veroorzaak geen 
moeilijkheden, bewaar de vrede



Groen - innerlijk werk en oefenen 

Groen is de (lente)kleur van groei, uitspruiten en ontwikkeling.  Het 
enneagram laat niet alleen licht vallen op onze drijfveren maar 
nodigt vooral uit tot ontwikkeling.  Om wakker te worden uit onze 
‘in-slaap’-stand en daarmee zicht krijgen op ons volautomatische 
patroon/persoonlijkheid. Een patroon wat ons fixeert als een 
bescherming, een strategie om NIET in contact te hoeven staan 
met het pijnlijke/kwetsbare/angstige/verlatene, etc. in mijn ziel.

De aanname is dat ons Ego-patroon ons van jongs af aan wil 
beschermen zodat we niet steeds gekwetst, geraakt of ons niet goed 
genoeg hoeven te voelen. Daarmee is het Helpend voor ons jonge 
kind (dat wij altijd blijven mee dragen), maar het BE-schermende  
gaat in ons volwassen leven naadloos over in Af-schermend.

Willen we zicht krijgen op wat raakt, verlamt, verhardt, zullen we 
moeten (durven) kijken naar de drijfveer die leidt tot het getoonde 
gedrag. Want daar gaat onze GROEI over! Bewust worden, inzicht 
krijgen, erkennen dat we zijn gaan geloven dat … Dit niet meer 
automatisch volgen, leren waarnemen en bevragen zijn wezenlijke 
groeistappen.

Een valkuil is de spirituele bypass. Onze Westerse tijdsgeest 
wordt gekenmerkt door de liberale en positieve psychologie met 
begrippen als: autonomie, individualisme, effectiviteit, positiviteit, 
flow en ‘goede beleving’. Wil je ‘verder’ komen, MOET je jezelf 
ontwikkelen, jezelf ontplooien en jezelf handhaven!

Maar ‘wat is wat, waar leidt het toe en wat is het motief waaruit we 
onszelf ontwikkelen en ontplooien?’ Zicht hierop krijgen door 
bewustwording met behulp van het Enneagram is de weg om te 
gaan. Wat opvalt is dat nog steeds het begrip ‘Zelf ’ gehanteerd 
wordt, wat ons dus blijft binden aan het Ego.

Een voorbeeld is de Hogere Deugden of Ideeën die wel degelijk nog 
over ons Zelf (Ego) gaan?! 

• Oefening | Aan het werk: wat helpt jou? 

Oefening in onderscheiden van drijfveer: (2 tallen)
Persoon A >  neem in gedachten een groeistap die je zou willen 
maken.
Persoon B >  stel rustig en benieuwd, de vraag “Zodat?”
Persoon A >  beantwoord deze vraag.
Persoon B >  stel rustig en benieuwd, de vraag “Zodat?”
Enz.



Oefening om mijzelf ‘wakker’ waar te nemen:

Mijn type-fixatie houdt mij onbewust-onbekwaam
- stel de vraag: wat betekent dat voor mij?
Wanneer ik dit bewust ga waarnemen, word ik bewust-onbekwaam
- stel de vraag: hoe vind ik dat?
Ga ik deze inzichten ontwikkelen, word ik bewust-bekwaam
- stel de vraag: waar leidt dat toe?

Blauw - ervaringen en verduren 

Inleiding 

• sprekend/denkend (of wellicht beter: zwijgen) over blauw, gaan 
we voorbij het werkmodel van het Enneagram. Wellicht dat je 
kan zeggen: het werkmodel van het Enneagram kan 
voorbereidend, kan weg-bereidend zijn … kan, maar zij kan ook 
verdwalend, vervreemdend en ego-bevestigend zijn;

• we betreden in het blauw de binnenkant de werkelijkheid waar 
we niet langer gecoacht worden door begrippen als ‘zelf, ik, ego, 
doen en werken, begrijpen, helderheid, conceptualiseren, voelen 
…’. Begrippen uit de buitenkant van de werkelijkheid, uit de 
wereld van rood en groene bedoelingen. Het is opvallend dat de 
binnenkant van de werkelijkheid schaars is met taal … of juist 
‘ontkennende’ taal gebruikt.

• we betreden de leegte, de stilte, de contrastervaring, de heilige 
ruimte van … het transcendente (‘buiten en boven’ het Ego) en het 
numineuze (Rudolf Otto – 1917): buitenredelijke ervaringen die 
een mens fascineren en doen huiveren.

De kerngedachte van blauw is dat ik op de verkeerde plaats zoek 
naar de sleutel van mijn essentie, mijn bestemming, mijn bevrijding 
en vervulling. En dat deze denkfout de bron is van al mijn 
ontevredenheid, leegte, stress, nutteloosheid en verveling.  Of juist 1

van mijn voldaanheid, eigenwilligheid, egoïsme en narcisme.

Mijn aanname: ik ben altijd Rood als mijn dagelijkse werkelijkheid - maar – 
ik ben aangelegd, ontworpen, bedoeld, bestemd ... voor het Blauw. Vandaar 
mijn universele hunkering naar Iets anders … naar het transcendente en 
naar numineuze ervaringen. 

 Parafrase uit: Claudio Naranjo – Enneagram: je persoonlijkheid verklaard; Altamira - 1994.1

De Moellah zocht op een dag 
op handen en voeten in een van 
de marktsteegjes naar de sleutel 
van zijn huis. Een vriend begon 
mee te zoeken. Nadat ze 
geruime tijd hadden gezocht, 
vroeg de vriend de Moellah: 
‘weet je zeker dat je de sleutel 
hier hebt verloren’. ‘Nee’, 
antwoordde de Moellah, ‘ik 
weet zeker dat ik hem thuis 
verloren heb’. ‘Maar waarom 
zoek je dan hier?’ vroeg de 
vriend verbaasd. “Omdat er hier 
meer licht is” verklaarde de 
Moellah.



De tegenstelling 

We leven in de westerse wereld in een dagelijkse werkelijkheid van 
maakbaarheid, onmiddellijkheid, autonomie en vormen van 
individueel comfort. Dat maakt dat onze vanzelfsprekende en 
volautomatische blikrichting, gericht is op de buitenkant van de 
werkelijkheid.  De psychologisering van het spirituele en 
transcendente suggereert dat het pad van transformatie gemakkelijk 
zou zijn door zelfonderzoek en zelfanalyse, in het Enneagram de 
Innerlijke Observeerder genoemd. Waarbij Transcendent wordt 
ingewisseld voor Immanent … 

Maar de kenners van de binnenkant van de werkelijkheid van blauw-
verhalen spreken zonder uitzondering over “het pad van Kennis wat 
lang en steil is, ongeschikt voor wie lui en oppervlakkig is”.  2

Claudio Naranjo volgt de aanname dat alle enneagramtypen 
variaties zijn van het menselijk gevoel van onbehagen, gevoelde 
leegte, innerlijk gemis, dat veroorzaakt wordt door ‘ontische 
duisternis’.  Een ‘verlies van Zijn, van essentie en betekenis’ wat 3

leidt tot een ‘vals Zelf ’. Victor Frankl noemt onze essentie, de ‘wil 
om zinvol te leven, de wil om van betekenis te Zijn’.  Volgens Frankl 4

vindt de mens geen vervulling in afweermechanismen, 
reactieformaties, fixaties of sublimaties. Zij geven geen vervulling 
maar verdoving, een existentieel vacuüm waarin leegte, verveling en 
nutteloosheid worden ervaren. Dit kan aanleiding zijn voor het 
ontstaan van een (existentiële) neurose.  Ook Naranjo hanteert dit 5

uitgangspunt: ‘aan elke neurose ligt een verlies van Zijn ten 
grondslag. Waardoor de mens het contact verliest met alles, behalve 
met zijn volautomatische overlevingsmechanismen, wat een 
vernauwing en verduistering van zijn bewustzijn betekent en de 
angst aanwakkert en ondersteunt. Het terugvinden van Zijn kan 
alleen door aanvaarding van ‘niet-Zijn’ en een reis door de leegte’.6

Daarom moet volgens Naranjo de mens ‘de vierde weg gaan’,  van 7

wakker worden/blijven door (innerlijke) zelfobservatie 
en zelfconfrontatie wat zelfinzicht/zelfbewustzijn van het Ego ten 8

doel heeft en het starten van een heilige oorlog tegen ons Ego door 
dagelijkse (actieve) contemplatie. 

 Parafrase uit: Claudio Naranjo – Enneagram: je persoonlijkheid verklaard; Altamira - 1994.2

 Idem.3

 Parafrase uit: Victor Frankl – De zin van het bestaan; Donker B.V.: 2011.4

 Het woord neurose verwijst naar een psychische toestand, waarbij men op een ineffectieve manier 5

reageert op problemen en stress. Neurotische personen komen daardoor vast te zitten in een stramien 
van dwangmatig handelen, afweermechanismen en sublimaties, aangestuurd door angsten.
 Zie Naranjo.6

 Parafrase op Pjotr Ouspensky (1878-1947) en Georgi Gurdjieff (1877-1949)7

 Geciteerd in: Suzanne Zuercher – Ontdek je spirituele type met het Enneagram – Ten Have: 20048

‘De grenzen van mijn taal 
betekenen de grenzen van mijn 
wereld dus waarover je niet kan 
spreken, daarover moet je 
zwijgen’ aldus Ludwig 
Wittgenstein (1889-1951)

‘Er zijn 3 stadia in iemands 
spirituele ontwikkeling’, zei de 
meester. ‘Het vleselijke, het 
geestelijke en het goddelijke.’ 
‘Wat is het vleselijke stadium?’ 
vroegen zijn enthousiaste 
volgelingen? 

‘Dat is het stadium waarin 
bomen als bomen worden 
gezien en bergen als bergen’. 

‘Wat is het geestelijke?’ ‘Daarin 
kijkt men dieper naar de dingen 
– dan zijn bomen geen bomen 
meer en bergen geen bergen 
meer’. 

‘En het goddelijke?’ ‘Ah, dat is 
verlichting’, zei de meester 
‘wanneer de bomen weer 
bomen zijn en bergen weer 
bergen.’ 8



Contemplatie: er zijn vele ontsnappingsmogelijkheden van het 
empirische externe zelf, die soms lijken maar het niet-zijn. Als een 
vorm van opium voor het volk. Contemplatie gaat altijd gepaard 
met conflict, pijn en twijfel, het is geen pijnstiller maar een weg van 
sterven en ondergaan van het ego. Daar past geen 
zelfgenoegzaamheid, zelfdoenerij en eigenwilligheid bij. 
Integendeel!

Het is uitmonden in een ruimte die leeg moet blijven, zodat er geen 
enkel empirisch beeld de plaats kan innemen van God, het Eeuwige, 
het ware Zelf, …. De essentiële karakteristiek van de 
contemplatieve of verlichtingservaring is dat er geen ‘wat’ bestaat 
wat benoemd en begrepen kan worden. Contemplatie is uitmonden 
in de leegte en ruimte, en de weg gaan van ‘lâssen’  en omvangen 9

worden/zijn.10

• Oefeningen | Aan het werk: wat is blauw voor jou? 

Neem 20 minuten alleen de tijd om te proeven van de termen 
‘uitmonden, ‘lâssen’ en ‘omvangen worden’ als mogelijke tegenwicht 
‘begrippen’ van het Ego. 

🎶  Amanda Strydom - Pelgrimsgebed 

 Oud-Duits met de betekenis van: zijn laten, toelaten dat, overlaten aan – uit: Gerard Visser – Water dat 9

zich laat oversteken – Sjibbolet: 2011.
 Parafrase uit: Thomas Merton – Zaden van contemplatie.10

Wat is het, datgene wat in 
vlagen licht over mij komt en 
zonder kwetsuur mijn hart 
doorschiet? Huiveren doet het 
mij en ontvlammen: huiveren 
omdat ik er zo van verschil, 
ontvlammen omdat ik er zo op 
lijk” (Augustinus: 354-430)

Vader God U ken my naam  
My binnegoed en buitestaan 
My grootpraat en my klein verdriet 
My vashou aan als wat verskiet.

U ken my vrese en my hoop 
Die pad wat ek so kaalvoet loop 
Die pad het U lankal berei 
U maak die pad gelyk vir my.

Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 
Ek verdwaal steeds op U grootpad 
Soekend na U boardinghuis.

Moeder God U ken my waan 
My ego en my regopstaan 
Die drake waarteen ek bly veg 
U wys my altyd weer die weg.

U het my met U lig geseën 
Die lig strooi ek op iedereen 
Net U weet hoe my toekoms lyk  
Ek het niks, U maak my ryk.

Alle perlgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 
Ek verdwaal steeds op U grootpad 
Soekend na U boardinghuis



Achtergrond leesmateriaal: 

Een parafrase van A.H. Almaas (2002): de meesten geloven dat spirituele verwerkelijking 
een kwestie is van gelukkiger, vrijer en nobeler worden waarbij de vertrouwde werkelijkheid in 
stand blijft. Deze aanname leidt tot de overtuiging dat 'groeiwerk', inclusief psychologisch 
werk, tot spirituele transformatie leidt. Die overtuiging weerspiegelt het feit dat we 
onvoldoende begrijpen dat ons paradigma een intrinsiek deel vormt van het web van 
onwetendheid dat ons stevig binnen de ego-ervaring gebonden houdt. Juist de principes en 
categorieën van ervaring die we als onbetwistbare waarheden zien, worden getransformeerd. 
Spirituele transformatie betekent dat iemands ervaring en perceptie verschuiven naar een 
andere dimensie van bestaan, dat haar eigen perspectief heeft van Heilige Ideeën. Deze 
Ideeën zijn objectieve beschouwingen van de werkelijkheid; hun verwerkelijking zorgt voor 
vrijheid van de waanvoorstellingen van de ego-ervaring en daarom van het gebied van de 
fixaties.

Een parafrase uit de Rinzai-uitspraken (Zen-Boedhisme ± 886):  
Het is noch uw stoffelijk lichaam, nog uw maag of lever of niet, en ook is het niet de ledige 
ruimte die de dharma (het juiste handelen) vertolkt en ernaar luistert. Wie dan is het die dit 
alles begrijpt? Het is de Ene die vlak voor u staat, in vol bewustzijn, in een ondeelbare vorm 
en in eenzame schittering. Deze Ene, zolang Hij zichzelf is, met zichzelf en voor zichzelf 
blijft, is absolute subjectiviteit. Maar zodra Hij beweging komt, is Hij Schepper en ontstaat de 
wereld met haar eindeloos, wisselende omstandigheden. Maar zodra de geest erop wordt 
gericht, ontglipt het u, zodra een gedachte wordt geformuleerd, draait het u de rug toe”. Het 
eindige is geworteld in het Oneindige, door het vernemen van de roepstem: Ik ben die Ik 
ben!

Een parafrase uit de Keltische (natuurlijke) mystiek (John O'Donohue - 2011):  
Het is vreemd hier op aarde te zijn. Het mysterie laat u nooit met rust. Achter uw Ego, onder 
uw woorden, boven uw gedachten, onder uw geest, wacht de stilte van een andere wereld. Een 
wereld die leeft in u. Niemand anders kan u nieuws over deze innerlijke wereld brengen. Door 
onze mond brengen wij geluiden voort van de berg beneden de ziel. Deze geluiden zijn 
woorden. De wereld is vol woorden. Het lawaai van de woorden houdt, wat wij de 
werkelijkheid noemen voor ons aanwezig. We horen elkaars geluiden en maken er patronen, 
voorspellingen, lofprijzingen en godslasteringen van. Elke dag houden wij met onze taal wat 
wij de wereld noemen bijeen. Toch onthult het uiten van woorden hoe ieder van ons 
onophoudelijk schept. Iedereen brengt geluid voort vanuit de stilte en overreedt het 
onzichtbare zichtbaar te worden.

Een parafrase van Hazrat Inayat Khan (het Universele Soefisme) 1882 - 1927Er is geen 
enkele twijfel dat de mens door het lijden van pijn tot een ruim bewustzijn komt. Maar pijn 
hoeft niet het enige middel te zijn. Het is de bereidheid van de mens om zijn zelfbewustzijn 
en persoonlijkheid uit te wissen die de sluier, die de goddelijke geest verbergt, omhoog 
trekt.” Zo hebben de leraren verschillende manieren gebruikt om het ego te vernietigen. Om 
de scherpte van dat doordringende en stekende ego te verzwakken, dat ieder ander verstoort, 
zodat het niemand ooit meer zal kunnen kwetsen, dát wordt een grote bereiking. In ons 
dagelijks leven kunnen wij zien dat het deze scherpte van ego, van het “Ik,” van het “Mijn” is, 



die voortdurend kwetst of het in iemand is, die ons na verwant is of niet, of het zoon of 
dochter, vader of moeder, broer of zuster of een vriend betreft. Als iets aan hen ons kwetst, 
dan is het juist dat ego. Als de ene mens de ander kwetst, dan komt dat alleen door het ego 
van die mens, waar wij ook lijden in deze wereld, het komt door het ego. Soms door het ego 
van de ander, maar soms komt het ook door ons eigen ego. Men kan het vergelijken met een 
doorn, die voortdurend prikt en verwondt wie hem aanraakt. Hoe meer ego iemand heeft, 
hoe meer hij verwondt. De mystieke leraren weten dan ook dat zij dit ego moeten 
vernederen en daartoe gebruiken zij verschillende methoden van vernedering.

Een parafrase van Joseph Campbell (literatuurwetenschapper 1904 – 1987) 
Men zegt dat we allemaal op zoek zijn naar de bedoeling van het leven. Ik denk niet dat we 
daar serieus naar op zoek zijn. Ik denk dat wat we zoeken een ervaring is van levend zijn, 
zodat onze levenservaringen op het zuiver fysieke vlak weerklank vinden binnen ons eigen 
innerlijkste wezen, zodat we werkelijk de verrukking ervaren van levend te zijn.

Een parafrase van Alan Morris (oprichter van Mussar Instituut Richmond 1949) 
Spirituele waarheden worden niet zozeer geleerd als wel herinnerd. Het is alsof deze 
waarheden in ons hart ingebakken zijn en verwijzen nar wijsheid die we reeds kennen. Zij 
maken ons wakker voor de waarheden die reeds in onze kern zijn ingebakken. Er is veel 
veranderd in onze wereld, maar de menselijke natuur niet. Op de manieren die er echt toe 
doen, zijn jij en ik weinig anders dan onze voorouders.

Een parafrase van Bernard van Clairvaux (1090-1153):  
Ik beken - ik spreek als een dwaas - dat de Eeuwige ook tot mij gekomen is. En ofschoon het 
vaker is voortgekomen, heb ik niet een enkele maal gevoeld dat het binnentrad. Ik voelde, 
wanneer het er was en ik herinner mij dat het er geweest is. Soms kon ik zijn komst 
voorvoelen, maar nooit voelen, niet eens zijn heengaan. Want vanwaar het gekomen was in 
mijn ziel, waarlangs het binnentrad of wegging, dat beken ik ook nu nog niet te weten. ... 
Zeker is het niet binnengekomen door mijn ogen, want kleur heeft het niet. En ook niet door 
mijn oren, want het gaf geen geluid. Ook niet door mijn neus, want het vermengt zich niet 
met de lucht. Het komt ook niet door mijn keel, want het is niet te eten of te drinken. Ook 
heb ik het niet op de tast gevonden, want het laat zich niet betasten. Langs welke weg is het 
dan binnengetreden? Of is het misschien wel niet binnengetreden, omdat het niet van buiten 
komt? Anderzijds kwam het ook niet uit mijn Ego want zij bevat geen Eeuwigheid. Door 
haar komst ben ik 'opgestegen' tot wat het hoogste is in mij, en zie, het Eeuwige was 
hierboven verheven. Ook tot het diepste in mij ben ik als een ijverig verkenner afgedaald, en 
niettemin bleek het Eeuwige nog dieper te zijn. Keek ik naar buiten, bleek het buiten al het 
verst buiten mij te zijn. Richtte ik mijn blik naar binnen, dan was zij meer innerlijk dan mijn 
eigen innerlijk. En ik begreep hoe waar het was wat ik had gelezen: 'want in hem leven wij, 
bewegen wij ons en zijn wij. 

Tenslotte een parafrase van Thomas Merton (1915-1968): 
Contemplatie (reflectieve meditatie) is de hoogste uitdrukkingsvorm van leven van de mens. 
Het is het leven zelf, volledig alert, volledig actief en zich er volledig van bewust dat het 
springlevend is. Het is spirituele verwondering. Het is spontaan ontzag voor de heiligheid van 
het leven, van het Zijn. Het is de heldere bewustwording van het feit dat ons leven en ons 



zijn, voortkomt uit een Transcendente en oneindig overvloeiende Bron. Contemplatie of 
reflectieve meditatie is vooreerst gewaarwording van de realiteit van deze Bron. Zij ‘kent’ de 
verborgen en onuitsprekelijke bron met een zekerheid die verder gaat dan het verstandelijke 
denken en eenvoudig geloven. Zij is ‘zien zonder te zien en weten zonder te weten’. Het is een 
dieper vertrouwen, een weten te diep dat het in beelden kan worden gevangen, of in woorden 
of concepten. Het kan worden gesuggereerd … maar op het moment dat er een poging wordt 
gewaagd om te duiden wat er geweten wordt, neemt de contemplatieve geest terug wat hij 
heeft gezegd en ontkent wat hij heeft bevestigd. Het is als ‘schrijven in water’ … In onze 
reflectieve meditatie weten we voorbij ‘al het weten of niet weten’, voorbij onze systemen, 
verklaringen, verhandelingen en zelfs voorbij ons eigen zelf. Om hier ‘te zijn’ moet men in 
zekere zin sterven aan het ego en binnengaan in een andere vorm van leven. Het is een dood 
omwille van het leven dat alles achter zich laat van wat we koesteren als leven, gedachten, 
ervaring en relaties. 

Wat contemplatie of reflectieve meditatie niet is?  

Zij kan niet worden onderwezen of helder wordt uitgelegd. Er kan alleen op worden 
gezinspeeld, gesuggereerd, aangewezen of gesymboliseerd. Hoe meer je probeert te begrijpen 
… des te meer ontdoe je het van haar ware aard.

Contemplatie is geen functie van dit externe zelf en kan er ook geen functie van zijn. We 
moeten bedenken dat het zelf niet ons ware zelf is. Het is onze individualiteit en ons 
empirische zelf maar het is in werkelijkheid niet de verborgen en mystieke persoon waarin we 
leven voor de ogen van het Eeuwige. Op zijn best is het de bekleding, het masker, de 
verhulling …

De contemplatie of reflectieve meditatie is niet filosofisch. Het is geen verstard bewustzijn 
van metafysische essenties begrepen als spirituele objecten die onveranderlijk en eeuwig zijn. 
Het is ook niet de contemplatie van abstracte ideeën. Het is een gave, niet iets wat we zelf 
kunnen verwerven door inspanning of het vervolmaken van onze natuurlijke vermogens. Het 
is geen soort zelfhypnose, die voortkomt uit concentratie op ons spiritueel innerlijk. Het is 
gave dat het gewone leven in ons getransformeerd wordt, het is ontwaken, verlicht worden en 
het onvoorstelbare intuïtief begrijpen.

Contemplatie is geen cogito ergo sum, gedoemd om troost te zoeken in een bewijs van het 
eigen bestaan, gebaseerd op de waarneming dat ‘het denkt’. 

Contemplatie is niet een zaak van een passief en rustig temperament. Het is niet inertie, een 
neiging tot inactiviteit, tot psychische vrede. Het is niet alleen maar rustig zitten en leeg te 
worden in een niets.

Contemplatie is niet vol zijn van religieuze activiteiten als gebed en liturgische riten, om 
vrede en voldoening te vinden. Zij is geen trance of extase, niet het horen van plotselinge 
onuitspreekbare woorden, noch beelden van licht. Het is niet het emotionele vuur en de 
zoetheid die voortkomt uit ego-ervaringen. Het is geen enthousiasme, of opgetild worden 
door een elementaire kracht en op slag bevrijd worden van de ego-fixaties.



Contemplatie kan nooit het object zijn van berekende ambitie. Wij zijn het namelijk niet zelf 
die ervoor kiezen om te ontwaken, maar het Eeuwige die ervoor kiest ons te wekken.

Er zijn vele andere ontsnappingsmogelijkheden  van het empirische externe zelf, die soms 11

lijken maar het niet-zijn. Als een vorm van ‘opium’ voor het volk. Contemplatie gaat altijd 
gepaard met conflict, pijn en twijfel, het is geen pijnstiller maar een weg van ‘sterven en 
ondergaan van het ego’. Daar past geen zelfgenoegzaamheid en eigenwilligheid bij. 
Integendeel!

Het is een ruimte binnengaan die ‘leeg moet blijven’ zodat er geen enkel empirisch beeld de 
plaats kan innemen van God, het Eeuwige, het ware Zelf, …. Het centrum van ons bestaan ‘is’ 
eenvouding.

De essentiële karakteristiek van de contemplatieve of verlichtingservaring is dat er geen ‘wat’ 
bestaat wat benoemd en begrepen kan worden. De weg gaan, is de weg gaan van concrete 
intuïtie, die gebaseerd is op- en geworteld is in de liefde voor de ‘Ik ben’ waarvan ons innerlijk 
tot gewaarwording komt. Het is de ‘Ik ben’ in het aanschijn waarvan wij met onze meest 
persoonlijke en onvervreemdbare stem ‘ik ben’ echoën. 
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