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Een nieuwe generatie onderweg : jonge mediteerders stapten na hun meditatieweek
een deel van de Weg naar Compostela.

De enige werkelijkheid is God die liefde is en de macht en de heerlijkheid van die
liefde zijn te vinden in ons hart, als we maar willen zoeken. Als we zoeken, zullen we
vinden. Precies dat zoeken is onze pelgrimstocht.
John Main
L. FREEMAN
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VOORWOORD

Beste Vrienden
en oppoken van standpunten en tenslotte in ontoelaatbaar geweld. Kortom, het geheel wordt uit
het oog verloren, de werkelijkheid wordt versmald
tot het kamp van wij tegen zij. De emoties lopen
hoog op, verblinden ons, creëren haat en genereren liefdeloze daden.

We zijn eerder gewoon in tegenstellingen te denken en te oordelen, maar zijn we ons ervan bewust
dat dit maar één aspect is van de werkelijkheid?
Zeker in het westen zijn we gewoon te denken in
tegenstellingen, these en antithese. In de Chinese
taoïstische filosofie echter is er een ander soort
bewustzijn, namelijk als er een crisis is - en die zijn
er altijd - dan moeten we niet alleen onze blik richten op de crisis, want dan wordt die uitvergroot en
dreigt ze ons te verlammen. Elke crisis bevat ook
elementen die ons eruit kunnen halen, maar we
moeten ze wel leren zien, we moeten loskomen
van onze ik-gerichte visie en de balans terugvinden.

Deze transformatie kan enkel gebeuren door te
gaan zitten en ons open te stellen voor de geestkracht in ons. Dat is voor mij meditatie. Wees stil
en weet dat ik God ben zegt de psalmist. Hoe lang
zal het duren vraagt Laurence Freeman zich af in
deze nieuwsbrief, dat we bevrijd zijn van alle illusies. Alleen al te weten dat telkens we mediteren,
we de illusies van ons afwerpen en we geleidelijk
ver-éénd worden, genezen worden van onze innerlijke verdeeldheid, geeft grote voldoening. Als je dit
voorwoord leest zijn we ondertussen in de Kersttijd. De stal was chaotisch, maar het is in die chaos
dat het Licht geboren werd als een kwetsbaar
kind. Zo begint het.

In een van de laatste nummers van Tertio lees ik
een bijzonder standpunt van Frederique Vanneuville. Ze heeft het over de wereldwijde toename
van polarisering en hoe die polarisering héél snel
de geesten laat verglijden tot geweld en instabiliteit. Het begint met grof taalgebruik, verharding

Zalig en Vredevol Kerstfeest aan iedereen!

Het is aartsmoeilijk om hieruit te geraken schrijft
Frederique, maar de evangelische en dus menselijke waarheid is dat alleen liefde hiertoe in staat
is. We moeten eerst zelf mensen van liefde en van
vrede worden, vooraleer we die vrede en die liefde
echt kunnen doorgeven. Ze citeert hierbij Etty Hillesum: ‘Een vrede kan alleen een echte vrede worden later, wanneer eerst ieder individu vrede in
zichzelf vindt en haat tegen medemensen van wat
voor soort ras of volk ook, uitroeit en overwint, en
verandert in iets dat geen haat meer is, misschien
op den duur zelfs liefde, of is dat misschien wat
veel geëist. Toch is het de enige oplossing.’
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De toespraak van wetenschapper in de artificiële
intelligentie (AI) Marco Schorlemmer tijdens het
John Main Seminar te Brugge was één van de bijzondere bijdragen aan het onderwerp van het seminar. De kernvraag was, hoe we een contemplatief antwoord kunnen geven op de crisis van vandaag. Hij begon zijn magistrale voordacht met het
beeld van de equinox - het moment waar de zon
loodrecht staat op de evenaar. Het was 21 september, het tijdstip waar dag en nacht even lang
zijn over de ganse wereld. Alleen in de noordelijke
hemisfeer krimpen de dagen en worden de nachten langer. Terwijl omgekeerd in de zuidelijke hemisfeer de dagen langer worden en de nachten
krimpen. Dit is een prachtig en inzichtelijk metafoor voor de werkelijkheid waarin we leven. Willen
we zien wat werkelijk gebeurt dan moeten we ons
ik-standpunt overstijgen zodat we bewust kunnen
worden van het ganse plaatje.

Van harte,
José
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Dear Friends
Toen we met leden van onze gemeenschap een
bezoek brachten aan Homeboy Industries in
downtown Los Angeles, heb ik Juan ontmoet. Hij is
halfweg zijn twintiger jaren en onlangs vader
geworden van een tweeling. Toen men hem vroeg
hoe hij aan die lelijke wond gekomen was die
gekerfd was in zijn kaak, antwoordde hij: 'Dit is een
lang verhaal'. Gezien zijn verleden is het voor hem
lastig om zich in te leven in het vaderschap.
Dankzij de hulp van Homeboy heeft hij veel
vooruitgang geboekt. Op korte tijd heeft de
'maakt-niet-uit-wat' praktische aanpak van de
instelling met mededogen en openhartigheid,
gefocust op bemiddeling en eerherstel bij bendes,
hem voor het eerst in zijn leven hoop en
waardigheid teruggegeven. 'Niets kan beter een
kogel tegenhouden, dan een job' is hun motto.
Juan groeide op bij een verslaafde moeder en
een afwezige vader. Zijn rolmodel en enige vriend
was zijn oudere broer. Er waren dagen dat ze niet
wisten waar te gaan slapen. Ze waren altijd op
zoek naar eten. Ze deelden elkaars kleren en
hadden drie stel ondergoed voor hen beiden. Toen
hij in contact kwam met Homeboy had hij voor de
eerste maal de ervaring dat hij echt werd aanvaard
om wie hij was. Altijd had hij het gevoel gehad dat
hij in de weg liep, ongewenst, een overlast en een
bedreiging voor anderen. Stap na stap herstelde
zich zijn ontredderde zelfvertrouwen en zijn
menselijkheid, hoezeer ook gekwetst, haalde de
bovenhand en functioneerde. Hij zal nooit de luxe
gekend hebben om gedurende 18 jaar op te
groeien in een veilige omgeving alvorens de wereld
in te trekken. Maar hij vertoont een wijze glimlach.
Hij beseft dat hij een nieuw start kan maken.
Na dit bezoek keerden we terug naar het
parallelle universum waaruit deze stad bestaat. Op
zijn slechtst is het een wereld van opzichtige

rijkdom, betovering en roem. Achter deze twee
werelden loert de krachtcentrale van de showbiz,
ontspanning en pornografie, die eindeloze
hoeveelheden verslavend materiaal uitbraken om
het leven van rijke en arme Angelinos te
corrumperen en daarnaast ook nog de helft van de
wereld. Voor iedereen die in dit eens zo
paradijselijk deel van de wereld leeft – nog steeds
mooi en aantrekkelijk door de eindeloze mix van
culturen en creatieve energie – is er ook nog het
monster van het verkeer. Het openbaar vervoer is
de laatste keuze. De glimmende blikken dozen die
maar één persoon vervoeren blokkeren elk
snelwegsysteem zoals een op hol geslagen
Frankenstein. De mensen praten erover als over
een persoon. Gebrek aan realisme en
onmenselijkheid leiden tot maatschappelijke
absurditeiten: verkeer, opwarming van de aarde,
drugsmaffia. Illusie is een dodelijke absurditeit.
Alleen de harde realiteit en het beoefenen van
echte aandacht kan ons hieruit redden.
De tattoos van het hart
Homeboy Industries heeft een speciale ruimte
om tattoos te verwijderen, want deze zijn de
geëigende taal van de bendes. Dat zijn niet zozeer
leuke tattoos op je been. Neen, het hele lichaam
wordt bewerkt, kale hoofden, aangezichten,

Misschien heeft onze meditatie dezelfde
uitwerking, maar het zou terug een vorm van
consumentenillusie kunnen zijn om te denken dat
meditatie een snelle en eenmalige oplossing biedt.
Maar hier geldt hoe vroeger we ermee beginnen,
hoe beter. Kinderen sleuren minder bagage mee.
Hun verslaving is minder diep geworteld. In ons
geval hangt het herstel af van hoe onwerkelijk of
onwaar we geworden zijn. Bij de meeste kinderen
heeft de onwerkelijkheid minder voortgang
geboekt waardoor meditatie sneller werkt – op
voorwaarde dat ze in de praktijk goede instructies
en ondersteuning krijgen van leraren of ouders.

Het vergt tijd om de tattoos van gewoontes en
verslavingen die hun indruk geprent hebben op
geest en emoties te verwijderen. Hoe lang het ook
mag duren, het eenvoudig besef dat we ernstig
begaan zijn met het wegnemen van illusies geeft
voldoening en maakt ons meer mens. We worden
er ons van bewust dat we de gewoonte van
chronisch onevenwicht van ons afschudden en
ontdekken daarbij een dynamisch nieuw
evenwicht.

In alle wijsheidstradities is evenwicht de
universele sleutel tot morele en fysieke integriteit.
De genialiteit van de Grieken was juist dat ze dit
uitgedrukt zagen in de mooie harmonie van het
menselijke lichaam. Ook in de muziek, bij een genie
als Bach, houden we van het gevoel van dit zoeken
naar evenwicht en vastberadenheid die diep
doordringen in onze zintuigen.
Stress, die moderne ziekte, is een symptoom
zowel van persoonlijk als sociaal onevenwicht.
Wanneer het te erg wordt, dan trachten wij de
effecten te verminderen maar slechts zelden
pakken we de oorzaken aan. Het is lastig om een
evenwichtig leven te leiden in onze opgejaagde en
over-actieve wereld. We hebben dan ook
uitzonderlijke middelen nodig – zoals dagelijks
onze twee meditaties – om deze sociale
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In Zuid-Afrika mediteerde ik met een klas van
negenjarigen. Ik heb geleerd om na de meditatie
niet te vragen of ze vragen hadden, want dan gaat
het altijd over de bel die ik gebruik. Ik vroeg hen
daarentegen: ‘Wat heb je gevoeld ...' Een jongen
stak de hand op: 'Ik denk dat dit de langste tijd was
dat we in deze klas stil hebben gezeten'. De leraar
keek even in mijn richting. Een ander kind dat
vreemde gebaren maakte met de handen zei:
'Tijdens de meditatie heb ik mijn handen niet
bewogen'. De leraar verklaarde me later dat deze
jongen verslaafd was aan video-spelletjes en wel
zo erg dat hij soms te moe was om 's morgens naar
school te komen. En zelfs als hij niet voor het
scherm zat speelde hij nog altijd mentaal verder.
Gedurende deze enkele minuten van meditatie
voelde hij zich verlost van deze drang.

Evenwicht in het leven en het vergeven van
schuld

LAURENCE FREEMAN

armen, bovenlichaam en daar onder. Een nieuw
leven en beroep vereisen een nieuw, minder antisociaal voorkomen, en zo ondergaan deze jonge
mensen verschillende pijnlijke behandelingen om
deze verwijzingen naar hun verleden uit te wissen.

conditionering te doorbreken. Regelmaat herstelt
het evenwicht. In Bonnevaux merk ik dat de
onmiddellijke impact op onze gasten voortkomt uit
de vredevolle schoonheid van de omgeving maar
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nog meer en sterker uit de regelmaat van het leven.
Het juiste midden vinden van lichaam, ziel en
geest in een dagelijks schema van werken,
uitwisselen van ideeën en gebed is een helend
geneesmiddel in onze stressvolle tijd. Werk en
sociale druk die onze geestelijke en lichamelijke
gezondheid ondermijnen zijn één soort van
diepgewortelde tatoeage waarvan we maar
moeilijk loskomen. Geld is ook zo iets. Het
dollarteken is diep gegraveerd in onze psyche.
Simone Weil was van mening dat de sociale crisis
te wijten was aan een gebrek aan een concept van
economisch evenwicht. Moeten we aanvaarden
dat het verwerven van rijkdom een wereld moet
voortbrengen van 2000 miljardairs die een rijkdom
hebben opgestapeld die groter is dan het BNP van
152 landen tezamen? De meest verlichten van
deze rijken zien wel in dat dit onevenwicht
schadelijk is. Hoe vrijgevig ze persoonlijk ook
mogen zijn, het systeem houdt het probleem in
stand.
Bij de fondsenwerving voor Bonnevaux de
laatste drie jaren werd ik door de donoren
meermaals gewezen op het contemplatieve
gebruik van geld. De welgestelden hebben meer
dollars geschonken. Maar toen Jezus een arme
vrouw zag die enkele centen in de offerkist wierp,
begreep hij dat de echte waarde van een gift niet
kwantificeerbaar is. Als er iemand na een
spreekbeurt naar me toekomt met een omslag met
daarin enkele bankbiljetten voor Bonnevaux, ben
ik even geëmotioneerd als bij een omvangrijke gift.
Elke gift voor een goed doel verwijst naar de
christelijke idee van aalmoezen geven – één van de
elementen van de triade van de spirituele praktijk
samen met bidden en vasten.
Het dollarteken is getatoeëerd en moeilijk te
verwijderen uit onze instinctieve hebzucht en
verzamelwoede. Het kan verwijderd worden door
geld weg te schenken. Wie heeft er nooit
ondervonden dat het beter aanvoelt om te geven
dan om op te potten? De periodieke kwijtschelding
van alle schulden werd eerst vermeld in 2400 v.C.
Volgens de Mozaïsche wet werden om de zeven
jaar alle schulden tegenover landgenoten

uitgewist. Om de 49 jaar werden alle schulden en
erfdienstbaarheden in het hele land beëindigd. Een
nieuwe start is mogelijk voor ieder van ons – zoals
het was voor Juan – als we geloven in het goede in
onszelf en anderen vertrouwen.
Natuurlijk lijkt zulke radicale eenvoud naïef. Dat
is ook zo voor de radicale eenvoud van de mantra.
Maar in armoede van geest zuiveren we ons van
onze schulden. Door de tattoos van de
gehechtheid te verwijderen brengen we de balans
terug in evenwicht. Dit betekent werken, harder
dan vele halve maatregelen. Maar het dividend
van radicale armoede is onvoorstelbaar,
onbetaalbaar.
Geweld: het falen van de verbeelding
Heden ten dage wordt de politiek gevoed door
statistieken – en steeds meer statistieken. Het is
gemakkelijk om leugens rationeel te doen schijnen,
mensen die niet geïnformeerd zijn te overtuigen,
de geesten te beïnvloeden, vals nieuws te
verspreiden. Veel moderne tirannen hebben deze
truc heruitgevonden. Creatieve verbeelding echter
verheft ons op nieuwe niveaus van de
werkelijkheid en zuivert het hart van de
verbeelding. Als de verbeelding ontaardt in
fantasie, gevoed door begeerte en illusie, dan
werpt die ons in de onderwereld waar
monsterachtige gestalten en onmenselijke

Politici hebben altijd al gebruik gemaakt van
krachten van de fantasie die aanwezig zijn in de
massa. Het vermogen om leugens te injecteren in
de menselijke geest is vandaag sterk toegenomen
door het internet waar massa's mensen samen
komen zoals vroeger op het marktplein behalve
dan dat het nu om miljoenen kanalen gaat.
Vandaag is de meditatie een onmisbaar tegengif
tegen deze kwalen van politieke en commerciële
fantasieën.

Voor institutionele religies is dit moeilijk te
begrijpen. De Dalai Lama en de Paus begrijpen dit
wel. De Tibetaanse leider is een banneling, een
vluchteling en politiek machteloos. En toch is hij
één van de meest authentieke religieuze figuren
van onze tijd geworden, niet door te trachten de
wereld te bekeren tot het boeddhisme maar te
verwijzen naar de universele aspecten van elke
religie. Ondanks lijden en ontbering legt hij
getuigenis af van de mogelijkheid om tegelijkertijd
universeel te zijn en toch loyaal tegenover de eigen
diepgewortelde identiteit. Hij wordt geliefd om zijn
toewijding aan de globale vrede.
Een andere tattoo die, hoe pijnlijk ook, dient
verwijderd te worden is onze verslaving aan

John Main, die verwees naar de eerste christelijke
meesters in het gebed, zei: 'Verbeelding is de vijand
van het gebed'. In het werk van de mantra 'doen we
afstand van al de rijkdom van gedachten en
beelden' door onze gedachten 'naast ons neer te
leggen'. De contemplatieve geest wordt door deze
praktijk verruimd waardoor we geholpen worden
om de realiteit te zien waarvan we deel uitmaken.
Door onze fantasie onder controle te houden
maken we de hogere creatieve verbeelding vrij.
Elke ervaren mediteerder kan afstand doen van
zelfs goede ideeën en oplossingen gedurende de
‘tijd van het werk'. Als onze aandacht voor de
mantra tijdens de meditatie afdwaalt versterkt dit
onze gehechtheid en onderbreekt dit het werk van
armoede en eenvoud waartoe we opgeroepen zijn
tot aan het belsignaal.
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Simone Weil zei: 'Willen we bewust worden van
zelfs de eenvoudigste werkelijkheden dan is het
noodzakelijk dat we aandachtig zijn'. De Kerk roept
vandaag de mensheid op tot het gebruiken van het
gezond verstand in verband met onze
milieucatastrofe. Paus Franciscus heeft ‘Laudato
si’ niet alleen voor katholieken geschreven. Evenzo
dienen alle spirituele tradities de crisis van het
mentale onevenwicht aan te pakken door te
steunen op hun contemplatieve wijsheid en deze
te delen ongeacht hun geloof. Het aanleren van
meditatie is zeker geen bekeringsijver tot een
bepaald geloof of religie. Het is het aanleren van
de universele contemplatieve vaardigheid, de
kunst der kunsten: zuivere aandacht.

geweld. Die wordt veroorzaakt door polarisatie en
de weigering om de werkelijkheid te zien vanuit het
standpunt van onze tegenpartij. Maar onze eigen
aandacht overbrengen naar een ander vereist een
geest die vrij is van onbewuste projecties,
fantasieën en alle gehechtheden.

LAURENCE FREEMAN

neigingen naar de oppervlakte komen. Dit is de
tattoo van de leugen, een krachtig bedrog dat,
zoals we geleerd hebben, een uiterst besmettelijke
kwaal is.
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De mediteerder ondervindt dat het vasten van
gedachten en beelden de creativiteit en
rationaliteit herstelt. Dan hebben we ook een
beter inzicht in de onvoorstelbare absurditeit van
het geweld. Het eerste grote boek van de westerse
beschaving, de Illias, beschrijft hoe Grieken en
Trojanen elkaar gedurende tien jaar uitmoorden
omwille van Helena waarin niemand (behalve een
enkeling) ook maar de minste interesse had. De
oorzaak van de oorlog was niet Helena, maar de
wedijver met andere soldaten, angst en schaamte,
machogedrag. Gedurende vier jaar heeft de eerste
wereldoorlog in een geciviliseerd Europa een hele
generatie jonge mensen, tien miljoen soldaten en
zeven miljoen burgers het leven gekost. De
bedoeling van deze oorlog werd nooit uitgeklaard.
Het was inderdaad een 'dodelijke absurditeit'.
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Zo’n oorlogszuchtige waanzin laat ons duizelen.
We verliezen elk gevoel voor evenwicht en
verhouding. Het gedrag van leiders die bezeten zijn
door macht, vastbesloten deze kost wat kost te
bewaren, corrumpeert de taal zelf. De grote
evolutionaire prestatie van de Homo Sapiens
wordt verlaagd tot communicatie op het niveau
van gegrom en decibels.
De moderne politieke woordenschat puilt uit
van abstracte woorden: natie, veiligheid,
kapitalisme, orde, democratie, vrijheid. Maar dit
zijn slechts woorden, geen absolute feiten. Als je
een woord schrijft in hoofdletters dan begint het
aan betekenis te verliezen. Lege woorden kunnen
veel schade aanrichten, verwarring zaaien, een
rookgordijn tegen de waarheid.
De waarheid spreken redt levens. Jezus zei dat
de woorden die hij sprak 'geest en leven' waren. Er
naar luisteren 'zal u de waarheid leren kennen en
de waarheid zal u vrij maken'. Zonder een
betrouwbare taal zal de sociale communicatie,
zelfs in een tijdperk van techniek en wetenschap,
verworden tot mythen en monsterachtigheden.
In het midden van vorige eeuw heeft George
Orwell de idee geopperd van de ontwikkeling van

Newspeak, een taal met een beperkte
woordenschat, ontworpen om alle uitdrukkingen
of ideeën die tegen het officiële standpunt
ingingen te verhinderen.
Eén van de personages uit zijn boek ‘1984’ legde
het uit aan Winston, de rebel, die het aandurfde
om voor zichzelf te denken: ‘Ziet gij dan niet dat
het enige doel van Newspeak erin bestaat de
gedachtegang te vernauwen? Uiteindelijk zullen
we gedachte-misdaad (een woord in het boek van
Orwell om onorthodox denken te benoemen)
letterlijk onmogelijk maken, omdat er geen
woorden meer zullen bestaan om deze gedachten
uit te drukken.’
Oorlog betekent vrede en vrede betekent oorlog.
Vrede betekent dan het vrijwaren van een
onevenwichtig systeem dat de privileges van
enkelingen in stand houdt. Veiligheid betekent een
artificiele stabiliteit, gebaseerd op angst en
vooroordeel. Het vermogen om onderscheid te
maken tussen echt en onecht, laat staan het
voelen van de waarheid die ons kan bevrijden, is
verminkt en wordt zelfs een voorwerp van
verdachtmaking. Vandaag zien we de creatie van
een
onderling
verbonden
triade
van
onwerkelijkheid
die
zich
voordoet
als
fundamentele waarheid: in de politiek, de religie en
het ontkennen van de klimaatverandering.
Het gevoel van onwerkelijkheid dat op een
griezelige manier wordt gegenereerd door het
politieke debat van vandaag, weerspiegelt zich in
de fantasiewereld van massa-advertenties die ons
beelden
opdringen
van
voortdurende
zelfbewieroking en een wereld van op zichzelf
gerichte relaties. Met het ontstaan van de massamedia hebben we de mogelijkheid ontwikkeld om
de oude zonde van het liegen nu op grote schaal te
bedrijven. Maar de strijd tussen waarheid en illusie
is eeuwigdurend: 'Laten wij de waarheid spreken in
liefde en zo geheel toegroeien naar hem die het
hoofd is, in Christus ... en de leugen wegnemen.
Laat ieder met zijn naaste de waarheid spreken
want wij zijn elkanders ledematen’ (Ef 4).
Het evangelie is zowel politiek als mystiek. Maar

Is meditatie nuttig ?

naar buiten. Ze lost geen problemen op zoals
afzettingsprocedures of de Brexit. Maar ze wijzigt
het standpunt van waarop we de levensproblemen
aanpakken. Meer zelfs, ze verandert onze geest,
zuivert de deuren van de perceptie door het
wegnemen van projecties, het stopt de
beschuldigingen en de obsederende fantasiën. Ze
maakt de creatieve verbeelding los die essentieel is
voor elke nieuwe levenswijze.

LAURENCE FREEMAN

één ding is het zeker niet, namelijk in
overeenstemming met al wat corrupt is, onwaar en
ontmenselijkend.

Het is 'goed werk' – zoals ik begin dit jaar in mijn
boek beweerde: goed werk is werk dat het beste
van ons naar boven brengt en bovendien nuttig is
voor anderen.

Met veel liefde,

Laurence Freeman OSB
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Maakt meditatie een verschil? Wel, het is niet
zoals poëzie. 'Poëzie laat niets gebeuren', zei de
dichter W.H.Auden. 'Ze overleeft in de vallei
waarin ze is ontstaan en waar geen
uitvoerendende ermee zou durven knoeien'. Zelfs
dichters verwoorden diepe inzichten die een ganse
maatschappij kunnen begeesteren. Maar
meditatie maakt een ander soort verschil. Ze
verandert onmiddellijk de mediteerder, en door
hem of haar, de wereld waarin die leven. De stilte
is de grote kracht van de transformatie – meer
universeel dan de grootste poëzie omdat die dieper
inwerkt dan taal of gedachten. Zowel de directeur
als de conciërge, leiders zowel als volgelingen,
iedereen wordt aangetrokken door de meditatie.
Ook al gebeurt er niets tijdens de meditatie, toch
beginnen radicale veranderingen – van binnen

Maar meer dan dat – in de kern hiervan – maakt
de vrucht van de meditatie ons liefdevoller en leert
ons hoe de liefde vloeit uit de zuivere bron van ons
bestaan en al het bestaande. We durven te
geloven dat we levende iconen zijn en geen mislukt
evolutie-experiment dat bestemd is om
weggeduwd te worden door artificiële intelligentie.
Als we met nieuwe ogen kijken, kunnen we zien dat
de mens geschapen is naar beeld en gelijkenis van
God. Dan kunnen we opnieuw geloven in de
incarnatie van de schoonheid – de schoonheid die
altijd de wereld gered heeft en opnieuw zal redden.

9
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EEN MOOI MEDITATIEWEEKEND IN HOF ZEVENBERGEN TE RANST

10
,,

Het weekend van 11-13 oktober 2019 begon met een
herfstzonnetje. 22 mediteerders hadden zich ingeschreven. Het was een blij weerzien voor velen en een warme
verwelkoming voor nieuwe gezichten.
Tijdens het weekend zijn er zes meditatiebijeenkomsten
van een half uur en twee van een uur. Meditaties van een
uur worden na een half uur onderbroken voor een korte
rondgang binnen of buiten in de tuin. Zaterdagmorgen
warmde Eddy Leemans ons op met meditatieve oefeningen Qigong. Daarna volgde de samenspraak waar, op
vraag van de mediteerders, van gedachten werd gewisseld over de moeilijkheid om te mediteren als je alleen
bent. Het gesprek was verhelderend. In de namiddag was
er mogelijkheid tot het maken of inkleuren van mandala’s
en zentangle. Wie wou kon daarna aansluiten bij Cor Bekers die weer het beste van zichzelf gaf in de sacrale
dans. Zondagmorgen was er de traditionele stiltewandeling in het natuurgebied van Zevenbergen, met aansluitend een eucharistieviering voorgegaan door Cor.
We sloten dit deugddoend weekend af na het vieruurtje en beloofden elkaar terug te zien voor het
lenteweekend. Ditmaal in de abdij van Westmalle. Wij kijken er al naar uit. Spijtig genoeg is dit
weekend volgeboekt. Het is duidelijk dat er nood en belangstelling is voor meditatie en stiltemomenten.

366 dagen mediteren
Indien je graag wat ondersteuning voor je dagelijkse meditatiepraktijk hebt, is het boek ‘366 dagen mediteren’ eigenlijk onmisbaar.
Wist je ook dat alle teksten van het boek van John Main zijn ingesproken? Je kan je hiervoor abonneren. Je krijgt dan elke dag een
e-mail toegestuurd met een filmpje (met tekst en 20 minuten stille
meditatietijd). Gratis.
Alle info en inschrijvingen: https://www.christmed.be/366-dagenmediteren.html

7 tot 9 februari 2020 – Abdij van Westmalle
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SCHRIJF JE IN VOOR HET GROEPSLEIDERSWEEKEND

De groepsbegeleiders overleggen over hun werking, worden geinspireerd door Anja T’Kindt (Meditation for Everyone) en doen
nieuwe energie op door samen te mediteren. Schrijf je in voor dit
weekend (zeker als je groepsbegeleider bent of mee wat verantwoordelijkheid wil dragen. Je bent ook welkom als je erover denkt
om een meditatiegroep te starten). Inschrijving via www.christmed.be of via Geert Van Malderen tel 0485 41 99 06.

WIST JE DAT …
•

•

een aantal teksten van Herman Meirhaeghe over onze
meditatiepraktijk nu gebundeld zijn in een boekje? Hij
omschrijft hierin de persoon van Swami Satyananda, bij wie
John Main heeft leren mediteren. Verder vind je er ook een
boeiend stukje over de non-dualiteit van onze meditatiepraktijk
en de intrigerende levensloop van Herman zelf. Te bestellen via
www.christmed.be/boeken.

Chris Poleunis en An Depuydt tweemaal
een introductiesessie gehouden hebben in
hun meditatiegroep in Mechelen? Ze
konden telkens rekenen op een 5-tal
nieuwsgierige nieuwkomers.
(Het wervingstekstje voor de flyer en voor
‘Kerk en leven’ is te verkrijgen op eenvoudig
verzoek bij an.depuydt@telenet.be)
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•

Karel Rymen na een actieve inzet van meer dan 25 jaar het
wat rustiger aan zal doen? Hij begeleidt verder de
meditatiegroep in Diest, maar zal zijn verantwoordelijkheden
als regionaal coördinator in Hasselt en als lid van de
stuurgroep stopzetten. We zijn hem ongelooflijk veel dank
verschuldigd. Niet alleen om zijn actieve inzet, maar vooral
om zijn manier van zijn en de wijze waarop hij andere
mediteerders heeft aangemoedigd en kansen gegeven.
Dankjewel Karel!

11

TOPIC

Christelijke
Advaita
Meditatie

Topic

TOPIC : CHRISTELIJKE ADVAITA MEDITATIE

Nieuwsbrief nr. 111 december 2019 - februari 2020

Herman Meirhaeghe
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Op het wereldwijde web vond ik een interessante tekst van
Stefan Reynolds over John Mains inmiddels toch wel historisch te
noemen ontmoeting met Swami Satyananda. Interessant genoeg
om ‘m uit het Engels te vertalen en dat vooral vanwege de
benadering van christelijke meditatie als een exponent van nondualiteit. Reynolds deed post-doctoraal onderzoek naar de
middeleeuwse mystiek aan het “University College of Cork” in
Ierland, waar hij en zijn vrouw ook een retraitecentrum hebben.
Hij geeft regelmatig retraites en seminars over meditatie en
aanverwante thema’s. Sinds 1997 is hij oblaat van de
Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie (WGCM). Hij is
ook coördinator van de WGCM in Ierland. In zijn tekst heeft hij het vooral over de Oost-West overdracht van de hindoeleraar naar de Britse christen ambtenaar John Main die hij leerde mediteren
met een mantra, een techniek uit het hindoeïsme en de Advaita Vedanta traditie. De invloed van
Satyananda komt echter niet alleen tot uiting in zijn onderricht over het gebruik van de mantra,
maar ook in zijn advaitische of non-dualistische benadering van gebed en meditatie. De auteur
aarzelt niet om de christelijke meditatie, zoals die door John Main werd geconcipieerd en door de
WGCM wordt verspreid, een vorm van christelijk Advaita te noemen. Nog een betere benaming
vind ik “Christelijke Advaita Meditatie” 1.
Wat is Advaita Vedanta? Advaita (Sanskriet) betekent “niet-twee”: a = niet, dvai of duai = twee.
Daarmee wordt bedoeld dat de werkelijkheid (G*od), die zich als tweevoudig aan ons schijnt voor
te doen, in essentie één is. Vedanta betekent “weten” 2. Weten dat alles één is impliceert het einde
van alle weten; er is immers geen “weter” meer en geen “gewetene”. Synoniemen voor Advaita zijn
non-dualisme of non-dualiteit. We leven ons leven in dualiteit; alles heeft zijn tegendeel of tegenpool : wit en zwart, dag en nacht, man en vrouw, leven en dood, goed
en kwaad, ik hier en jij daar, ik hier en G*d daar, ik hier en de schepping
daar, mijn meditatietijd en de tijd daarbuiten enz. Al deze verschijnselen
– het woord zegt het zelf - verschijnen en verdwijnen weer en zijn dus
tijdelijk. De vraag is : waarin verschijnen ze en waarin verdwijnen ze? Antwoord : in ons bewustzijn, dat geen tweede kent en eeuwig is. In wezen
zijn wij zelf dat eeuwige Ene, dat ook het Absolute, de Leegte, G*d,
Ruimte, Bewustzijn, het Zelf genoemd wordt. We hebben allemaal de
1
2

Deze lezing gaf ik eveneens op de Ontmoetingsdag in Waasmunster op Tweede Paasdag 22.4.2019.
P. Blok, Welkom in Satsang; Inleiding van Hans Laurentius, Altamira, 2002.

Drie oosterse spirituele scholen richten zich uitgesproken op non-dualiteit : zenboeddhisme (van oorsprong Chinees-Japans), dzogchen (Tibetaans) en Advaita Vedanta (Indiaas). Zullen we daar ook “Christelijke Meditatie” – of moet ik zeggen Christelijke Advaita Meditatie – aan toevoegen? Waar zen sterk inzet op zazen of zitmeditatie, wijst Advaita Vedanta niet
zelden alle meditatie af. “Zien”, inzicht volstaat. Er zijn
immers heel veel vormen van meditatie en niet weinige daarvan streven een doel na dat door middel van
meditatie bereikt kan worden. Dat is natuurlijk een dualistisch uitgangspunt. Maar er is ook de “objectloze
meditatie” van zen en ook van de christelijke meditatie. Hier wordt belangeloos gemediteerd, zonder winstoogmerk of doel, hoe verheven of edel dat doel ook mag zijn. Hier wordt alleen maar
ruimte geschapen voor het Alomtegenwoordige Ene dat overal en in alles aanwezig is, ook in ons.
Er is die bekende zen-anekdote die de zinloosheid van utilitair oefenen helemaal duidelijk maakt.
Een zenmeester ziet zijn leerling ijverig mediteren en vraagt hem: “Wat ben je aan het doen?” De
leerling antwoordt: “Ik mediteer om een boeddha te worden”. Waarop de meester een dakpan
neemt en er met een kei begint over te wrijven. De leerling begrijpt niet wat de meester daarmee
bedoelt. Deze zegt: “Net zomin als deze dakpan een spiegel zal worden door erop te wrijven, kan je
een boeddha worden door te mediteren”. De leerling oefent dualistisch. Hij heeft zich nog niet
gerealiseerd dat “hij” en “de boeddha” niet twee aparte dingen zijn, dat hij reeds een boeddha is! Alles
heeft immers de boeddhanatuur, wat zeg ik, alles is de boeddhanatuur. Of de christusnatuur, zo je
wil. Vanuit deze optiek is mediteren “alleen maar zitten” (shikantaza), zoals ze zeggen in de soto zen,
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Reynolds schrijft dat John Main vanuit de kerk het verwijt kreeg dat hij met de christelijke meditatie
een vorm van monisme aanhing – alsof daar iets mis mee zou zijn. Een monisme is een filosofische
gedachte die zegt dat er slechts één (mono) van iets is. Dat monisme het tweelingbroertje is van
non-dualiteit is duidelijk. De Indiase traditie kent verschillende vormen van monistisch denken. Uiteraard is Advaita er één van. Door intens innerlijk onderzoek, via meditatie en analytisch denken,
wil het immers tot het inzicht komen dat zuiver bewustzijn de onderliggende essentie van onze
ervaring is. Dat inzicht kan uiteraard ook plotsklaps dóórbreken. De wereld der verschijnselen is in
deze manier van denken en waarnemen een zelfgeschapen illusie, een droom. Het doel van deze
benadering is ontwaken uit deze droom. Monisme vinden we ook in het westerse boeddhisme, dat
boeddhistische ideeën over de boeddhanatuur en westerse ideeën over het Ware Zelf en zelfverwerkelijking, combineert met populaire opvattingen over Advaita Vedanta. Ook hier wordt uitgegaan van een onderliggend eenheidsbewustzijn – G*d zouden we kunnen zeggen - achter de wereld
der verschijnselen.

TOPIC

mogelijkheid om ons diepste wezen – de G*dsvonk in ons - te realiseren of te verwerkelijken. Dan
zijn we bevrijd van “lijden” in al zijn vormen in een wereld van verdeeldheid. Dat non-dualiteit –
G*d – vrij is van geboorte en dood, kunnen we misschien wel rationeel plaatsen, maar dat is nog
geen diepe realisatie. Realisatie betekent ten diepste zien dat wij onverbrekelijk verbonden zijn met
dat Ene en dat afgescheidenheid een illusie is en de bron van alle ellende. Dié waan doorzien is
inzien dat wij zélf de wortel zijn van die waan. Het idee dat we een autonoom, onafhankelijk, soeverein persoon of individu of “ik” zijn, is zo hardnekkig dat het jaren oefening kan vergen vooraleer
dat waanidee doorzien en ontmaskerd kan worden.
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d.w.z. alleen maar zijn. Als er voor een christen beoefenaar al een doel zou zijn, dan is dat gewoon
“rusten in G*d”. Uiteraard is meditatie ook een techniek om de geest enigszins tot rust te brengen,
maar ook die onrustige geest maakt deel uit van het Ene. Ook John Main en Laurence Freeman
benadrukken dat we met ons mediteren niets nastreven en alle mogelijke te bereiken doelen moeten laten voor wat ze zijn. We zíjn immers al “kinderen Gods”! We moeten dat statuut niet meer
veroveren, het is ons geboorterecht! Dat is de non-dualistische visie. Vanuit deze visie zie ik geen
bezwaar tegen de meditatiepraktijk.
We mediteren niet om iets te verwerven, maar de nooit nagestreefde vruchten van meditatie vallen
ons spontaan in de schoot, als rijpe appelen uit de Bodhiboom3. De secundaire vruchten van meditatie zijn velerlei: gelijkmoedigheid, rust, ontspanning, enz. Door onze meditatiepraktijk komen we
niet alleen tot “inzicht” in de aard van de werkelijkheid – waar vooral Advaita op focust. Het is mijn
ervaring dat door meditatie vooral ook “mededogen”, dat onze diepste aard is, zich meer en meer
kan manifesteren. Natuurlijk sluit onze advaitische vorm van christelijke meditatie andere meditatie- of gebedsvormen niet uit. Als zenboeddhist beoefen ik uiteraard zazen, maar ook af en toe
boeddhistische “metta meditatie”, d.i. iemand bewust liefde toesturen. Een andere meditatieoefening stamt uit de Tibetaanse Guru Yoga, d.i. een devotionele praktijk waarbij de beoefenaar zich
verbindt met zijn goeroe - in mijn geval met mijn sad-goeroe Jezus – om één te worden met hem
en zijn zegen en wijsheid te ontvangen. Naast de tweemaal een half uur non-dualistische christelijke
meditatie, telt de dag immers nog 23 uren om andere vormen van bidden of mediteren te beoefenen. En eenmaal stevig gevestigd in non-dualiteit is er weinig gevaar om zich in deze diversiteit te
verliezen.
Non-dualiteit kan vérstrekkende en soms schokkende consequenties inhouden. Zo zegt John Main
in de hiernavolgende tekst van Reynolds dat “overgave” vanuit non-dualiteit een ongerijmdheid is.
We kunnen ons immers niet overgeven aan degene met wie we al zijn verenigd. Voor een christen
kan deze wetenschap toch wel een harde noot zijn om te kraken. Maar ook hier hoeven we geen
dualiteit te scheppen. Uiteraard heeft “overgave” nog zijn plaats, in onze beoefening bijvoorbeeld.
Dagelijkse overgave aan onze meditatiepraktijk is zelfs een must … Maar nog fundamenteler: overgave vanuit non-dualiteit is ook sterven aan het afgescheiden “ik”. Zoals Paulus zegt (Galaten 2, 20):
“Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij.”

Hindoeïstische mantrameditatie en christelijk contemplatief gebed 4
“Eenheid tussen verschillende rassen en geloofsovertuigingen berust op het vinden van het innerlijke
eenheidsbeginsel als persoonlijke ervaring in ons eigen hart. De ontmoeting tussen Oost en West in de
Geest - één van de grote kenmerken van onze tijd - kan alleen vruchtbaar zijn als ze gerealiseerd wordt
op het niveau van diep gebed.”5
S. Reynolds: “Vóór hij benedictijner monnik werd - toen hij in 1955-‘56 in dienst was bij de British
Colonial Service in Malaya, Maleisië - ontmoette John Main (toen nog Douglas Main) de
hindoemonnik Swami Satyananda, die hem leerde te bidden met een mantra. Neil McKenty merkt

3

Bodhiboom : boom waaronder de Boeddha tot Ontwaken kwam.
S. Reynolds, Hindu Mantra Meditation and Christian Contemplative prayer; Swami Satyananda (1909-1961) and John
Main O.S.B (1926-1982); Dilatato Corde, 4, 2, juli-december 2014.
5
John Main, Van woord naar stilte.
4
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Neil McKenty (1924 – 2012) ex-jezuïet, Engels-Canadees radio- en tv maker, auteur van In the Stillness Dancing: The
Journey of John Main, biografie van John Main, 1986.
7
Zie ook: “Swami Satyananda, Godfather van de Christelijke Meditatie”, Nieuwbrief nr 109, juni-augustus 2019.
8
Shankaracharya: zetelhouder (acharya) van Shankara (788-820), een invloedrijk hindoefilosoof, yogi en spiritueel leider in de school van de Advaita Vedanta.
9
Maharishi Mahesh Yogi, die The Beatles in 1968 instrueerde in T.M., had dezelfde leraar als Swami Satyananda :
Swami Brahmananda Saraswati alias Gurudeva. Zie ook voetnoot 14.
10
Johannes Cassianus: ( ± 360/370 - 435) was een monnik/woestijnvader uit het vroege christendom; hij was een
leerling van Evagrius van Pontus.
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De Swami runde niet alleen een weeshuis,
maar gaf ook meditatieonderricht in de
lijn van de shankaracharya van NoordIndia.8 John Main vroeg Swami of hij als
christen kon bidden met een mantra,
zoals Swami leerde? Hij antwoordde: “Ja,
en het zal van jou een betere christen
maken”. Hij nodigde John Main uit om
wekelijks naar het meditatiecentrum te
komen. Bij zijn eerste bezoek legde
Swami hem uit hoe het in zijn werk ging:
“Om mediteren moet je stil worden.
Roerloos zitten en je concentreren. In onze
traditie kennen we maar één manier om stil te worden en dat is concentratie. Daartoe gebruiken we een
woord dat we een mantra noemen. Je moet een woord kiezen en het trouw, liefdevol en voortdurend
herhalen. Dat is alles wat je moet weten om te mediteren. Ik heb je echt niets anders te vertellen. En nu
zullen we mediteren.” Dit gebeurde meer dan tien jaar vóór The Beatles “Transcendente Meditatie”
in het Westen bekend maakten 9. Swami merkte op dat Main een christen was en ook als christen
kon mediteren en gaf hem daarom een christelijke mantra. Hij wees ook op de noodzaak om
tweemaal per dag, ’s morgens en ’s avonds, te oefenen. Anderhalf jaar mediteerde John Main met
Swami. Het was deze ontmoeting die hem aanzette tot een meditatieve zoektocht die leidde tot de
ontdekking van de mantratraditie bij Johannes Cassianus10. Hij vergat echter nooit die “heilige
aanwezigheid” die hij bij de Swami ervaren had. Mains openheid voor de Aziatische religies is
rechtstreeks toe te schrijven aan deze hindoemonnik die hem als christen discipel had aanvaard.
Toen John Main in 1976, als benedictijner monnik in Ealing Abbey, startte met meditatieonderricht,
zei hij dat hij weinig had toe te voegen aan de eenvoud van Swami Satyananda’s advies: “Zeg je
mantra”.

TOPIC

in zijn biografie van John Main op dat de leraar in eerste instantie belangrijker was dan de leer6.
Toen Main Swami Satyananda tijdens een routineopdracht een foto van een hindoemonnik gaf als
blijk van goodwill, was hij diep onder de indruk van de heiligheid die de man uitstraalde. Main vroeg
Swami vanuit welke spiritualiteit hij zich engageerde voor de vele goede werken die hij deed in het
weeshuis en de school die hij had opgericht in Jalan Puchong in de buurt van Kuala Lumpur7. Vele
jaren later had John Main het hierover in de lezingen die hij gaf in het Gethsemani klooster in
Kentucky, USA: “Ik was diep onder de indruk van zijn vredigheid en rustige wijsheid. Hij vroeg me of ik
mediteerde. Ik vertelde hem dat ik dat probeerde en op zijn verzoek beschreef ik kort de Ignatiaanse
methode van mediteren. Heel even zweeg hij en merkte dan vriendelijk op dat zijn eigen meditatietraditie
heel anders was. Voor de Swami was het doel van meditatie het gewaarworden van de Geest van het
Universum die stil in ons hart woont.”
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Main : “Ik leerde mediteren van een man die geen christen was, maar zeker in God geloofde - God kénde
- en een diep levend gevoel had van God die in hem woonde. Het is opmerkelijk dat ik pas na 15 jaar
mediteren, enigszins begon te begrijpen wat mijn meester mij geleerd had en om de ongelooflijke rijkdom
te begrijpen van de volle impact daarvan op de christelijke visie. Deze vertraging was te wijten aan het
feit dat ik in 1959, als novice in het klooster, de mantrameditatie moest opgeven omdat die niet-christelijk
zou zijn.” Main werd aangespoord om terug te keren naar het meer discursief en devotioneel gebed.
Later in zijn monastieke leven nam hij de praktijk van de mantrameditatie weer op, toen hij de
traditie ontdekte van het repetitieve gebed dat beoefend werd door de woestijnvaders en –
moeders, zoals vastgelegd door Johannes Cassianus. Main koos ervoor het Aramese gebedswoord
“Maranatha” als mantra te gebruiken. Waar Cassianus een langere gebedsformule voorstelde, zag
Main, beïnvloed door zijn hindoeleraar én door de lectuur van de 14de- eeuwse tekst “De Wolk van
Niet-weten”, de voordelen in van het gebruik van één enkel woord 11. De basis bleef echter wat
Cassianus schreef: “De geest moet onophoudelijk de gebedsformule vasthouden en zich beperken tot de
armoede van één enkel vers.” Naar het advies van Swami Satyananda en die van de benedictijnse
traditie, herleidde John Main deze praktijk tot tweemaal per dag een half uur mediteren.
Bede Griffiths12 (zie foto) was een vriend van
John Main en een bewonderaar van zijn
onderricht. In de lezingen die Fr Bede gaf
tijdens het John Main Seminar in 1992, zei hij
dat John Main volgens hem de belangrijkste
spirituele gids was voor de kerk van vandaag.
Hij omschreef hem als een man van grote
wijsheid en vooral van grote liefde, die de
weg opende naar de directe ervaring van
God - of de Waarheid, of de Werkelijkheid binnen de christelijke traditie. Fr Bede wees
erop dat John Mains herontdekking van de
christelijke traditie van de mantrameditatie,
er gekomen was door zijn ontmoeting met
een hindoeïstische vorm van bidden. Hoewel
de bron van de contemplatieve vernieuwing
die Main voorstelde uit de christelijke traditie voortkwam, was de katalysator ervan een
interreligieuze ontmoeting. Die hindoe-invloed ligt aan de basis van John Mains onderricht. Hij
beval ook Abhishiktananda's13 boek “Saccidananda” aan als één van de meest inspirerende boeken
van onze tijd. Zowel Abhishiktananda als Main zagen het christelijk gebed als een deelname aan het
gebed van Christus op een manier dat, zoals John Main zegt: “Mijn gebed zelfs geen mogelijkheid is”.
John Main toont de hindoe-invloed waar hij benadrukt dat het niet zozeer gaat om de betekenis van
het mantrawoord, als wel om het geluid en de trilling ervan als belangrijke elementen. Swami
Satyananda had hem dat geleerd. De mantra is als een melodie. Als we deze melodie in onszelf laten
weerklinken, beginnen we resonantie op te bouwen. Die resonantie leidt ons vervolgens naar onze
11
De Wolk van Niet-weten: mystieke klassieker uit de 14de eeuw; de onbekende Engelse auteur was een tijdgenoot van
Meester Eckhart, Jan van Ruusbroec en Geert Groote.
12
Bede Griffiths (1906–1993), Brits benedictijner monnik die als “Swami Dayananda” in Zuid-India een ashram had; hij
was een leidende figuur in de dialoog tussen christendom en hindoeïsme.
13
Abhishiktananda alias Henri Le Saux (1910-1973), Frans monnik die in 1948 naar India trok, op zoek naar een meer
radicale vorm van spiritueel leven; ook hij werd een pionier van de dialoog tussen hindoes en christenen.
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heelheid. Dan begint die melodie een resonantie te scheppen tussen ons en alle schepselen, tussen
ons en de hele schepping en tussen ons en de Schepper.
John Main kan heel goed het woord “maranatha” aanbevolen hebben vanwege zijn open klinkers,
die volgens het hindoe mantra-onderricht het openen van het hart vergemakkelijken. In combinatie
met de vier medeklinkers, geeft dit de geest net genoeg “activiteit” om de aandacht vast te houden
en de mentale verstrooiing te stoppen. Main zag de mantra zeer praktisch: als gewoon een middel
om onze aandacht voorbij onszelf te richten, als een manier om ons los te maken van onze eigen
gedachten en zorgen. Maar de mantra biedt hoe dan ook de integrerende kracht die de eenheid
herstelt van geest en hart. Het is een melodie die we horen weerklinken in de diepte van onze geest.
De kracht en de waarde van de mantra is zowel gerelateerd aan het ritme van zijn geluid en de
fonetische kwaliteit, als aan zijn wortels in de traditie. Het belang van “ma-ra-na-tha” is dat het een
van de oudste gebedswoorden is én dat het de juiste klank heeft om ons in de stilte te brengen die
nodig is voor de meditatie. Als gebedswoord is de betekenis ervan belangrijk, maar tijdens de
meditatie denken we niet aan die betekenis, maar reciteren het als vier evenwaardig beklemtoonde
lettergrepen.
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Adalbert de Vogüé (1924-2011), Frans benedictijner monnik en historicus van het kloosterwezen.
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Swami Satyananda leerde ook dat er een evolutie is van het “zeggen” van de mantra naar het
“horen” ervan, wanneer de mantra wortel schiet en zich verdiept tot “luisteren”. Op dit niveau gaat
de recitatie over van een wilsdaad met een bedoeling, in een houding van aandacht. “Meditatie,”
zegt John Main, “is in wezen de kunst van concentratie; hoe hoger we de berghelling beklimmen, des te
zwakker zal de mantra immers weerklinken in de vallei beneden”. Dit is wat Swami Satyananda
daarover zegde: “Wanneer je het stadium van het luisteren bereikt, is het alsof je een berg beklimt en
de mantra hoort weerklinken beneden in het dal. Hoe
hoger je klimt, hoe zwakker het geluid van de mantra
wordt. En dan komt de dag waarop de mantra
helemaal onhoorbaar is. De laatste fase is de stilte”.
“Een absolute stilte”, zegt John Main, “waarin we de
'wolk van niet-weten’ binnengaan en de mantra niet
meer horen.” Deze woorden getuigen van John
Mains eigen ervaring. De christelijke mystieke
traditie en de leer van Swami Satyananda komen
hier samen en wijzen naar gene zijde, waar de
mantra ophoudt te klinken en we ons verliezen in
de eeuwige stilte van God. Swami Satyananda
geloofde dat ‘geestelijke aanbidding’ en ‘herhaling
van de Heilige Naam’ gevolgd wordt door ‘stille
contemplatie’ en tenslotte uitmondt in
‘éénwording met de Geest’. Adalbert de Vogüé14
meent dat in John Mains perfecte en naadloze
assimilatie van hindoe mantrameditatie en zijn
ontdekking van Cassianus (zie illustratie), een
convergentie is van twee onafhankelijke
monastieke ervaringen die rijk is aan
interreligieuze betekenis.

17
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Christelijke Advaita Meditatie
De invloed van John Mains leraar komt niet alleen tot uiting in zijn onderricht over de mantra, maar
ook in zijn advaitisch of non-dualistisch begrip van het gebed. Swami Satyananda was
oorspronkelijk een monnik van de Ramakrishna Orde en volgde de Advaita Vedanta van Swami
Vivekananda en de bijbehorende mantrapraktijk. Later verliet hij de Orde en bestudeerde de leer
van Sri Gurudeva15, shankaracharya van het Jyotir Math klooster van 1940 tot 1953. Die leer is
nauw verbonden met de advaitische traditie van Shankara. Vóór zijn terugkeer naar Malaya,
verbleef Swami Satyananda ook enige tijd met Sri Ramana Maharshi. Doorheen al deze invloeden
zijn de advaitische theorie en praktijk nauw met elkaar verbonden. Net als Evagrius16 geloofde John
Main dat een theoloog iemand is die bidt, en dat iemand die bidt een theoloog is. Voor Main is
gebed de realisatie van onze eenheid met God die de “raison d'être” is van alle bewustzijn. In één
van zijn brieven koppelt hij dit aan de eenheid van Atman en Brahman in de Upanishad traditie 17.
De spirituele reis begint voor hem met de ontdekking van het Zelf, waar we onze eigen geest in
eenheid met de Geest van God ontdekken. In één van zijn laatste brieven schrijft hij dat onze kennis
van God altijd participatief is: het is delen in Gods zelfkennis. “Dus”, zegt hij, “strikt genomen, geeft
meditatie ons geen ervaring van God. God ervaart zichzelf niet, Hij wéét. Want mocht God zichzelf
ervaren, dan zou dat een verdeeld of dualistisch bewustzijn impliceren. Hoe meer we God zien, des te
meer verschrompelt ons zelfbewustzijn, want God zien is door Hem geabsorbeerd worden. Als het oog
van ons hart zich opent, verliest het zijn gevoel van een ik-dat-ziet.”
Deze non-dualistische ervaring was voor John Main binnentreden in de relatie van Christus met de
Vader. Eénwording met Christus - die zelf één was met de Vader - betekent dat een christen
gemachtigd is om bij God te vertoeven op een heel nieuwe manier. De mensheid is niet langer
verplicht de Bron te objectiveren. John Mains weerstand tegen elke objectivering van God, leidde
hem naar een vorm van christelijke advaita die elke theologie uitdaagt die gebaseerd is op de
scheiding van God en mens. Zelfs een theologie die zich baseert op een relatie met God, wordt
problematisch door de ervaring dat niets bestaat buiten de basis van alle bestaan: God.
We zijn niet alleen maar bevrijd van de plicht om onszelf en God op een dualistische manier te zien.
We kunnen gewoon niet tegelijk blijven hangen in het dualisme van onze spirituele kindertijd én in
de Waarheid verblijven. De werkelijkheid die Jezus voor ons heeft blootgelegd is het nieuwe
tijdperk van Aanwezigheid of Tegenwoordigheid. Het vraagt een nieuw begrijpen van het mysterie
van de Drievuldigheid. We kunnen niet langer onszelf zien als opgeroepen tot overgave aan God.
In de overgave zit immers nog steeds ons falen om de illusie van dit dualisme op te lossen. Er blijft
een “ik” dat zich overgeeft en een “Gij” aan wie men zich overgeeft. En in het licht van de
Werkelijkheid van God maakt het weinig uit of een dergelijk dualisme wordt vastgehouden als
gevolg van angst of valse vroomheid. Het resultaat is in ieder geval een soort geestelijke
schizofrenie. We kunnen ons niet overgeven aan degene met wie we al zijn verenigd.
John Main erkende dat deze non-dualistische visie een uitdaging is voor veel christenen. Het meest
voorkomende bezwaar is dat dit niet is wat Jezus bedoelde met ‘het verlies van het zelf’ of dat dit
geen christendom meer is, maar een vorm van monisme. Main antwoordde daarop dat als Jezus een
15

Sri Gurudeva alias Swami Brahmananda Saraswati; in het refrein van “Across the Universe”, song op de laatste LP
van The Beatles ‘Let it be’, zingt John Lennon in het refrein: “Jai Guru Deva Om” (Sanskriet: जय गु%दे व ॐ), een mantra
voor de goeroe van zijn TM-leraar de Maharishi Mahesh Yogi.
16
Evagrius van Pontus (345-399), woestijnvader en een van de grondleggers van het christelijk monnikendom in de
Egyptische woestijn.
17
Upanishads: filosofische verhandelingen die binnen het hindoeïsme als heilig beschouwd worden.
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De Nederlandse zenleraar Jos Stollman schreef een interessant boekje: “Zenmeester Jezus”. Hierin
brengt hij een nieuwe vertaling en een gedurfde interpretatie van het Thomas-evangelie, waarin
Jezus naar voor komt als een man die een non-dualistisch pad is gegaan. Ook John Main lijkt me
redelijk radicaal inzake de non-dualistische aard van de christelijke meditatie. Ik heb het gevoel dat
we vandaag iets terughoudender zijn geworden om ons als een non-dualistische meditatiebeweging
te profileren. Misschien is dat om de oude achterban niet af te schrikken of de hiërarchie niet in het
theologisch harnas te jagen. Of vergis ik me? Nochtans leggen de evangelies Jezus woorden in de
mond die puur non-dualistisch zijn: "Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" (Joh.14:9) of “Ik en
de Vader zijn één” (Joh.10,30). Inderdaad, deze uitspraken stootten de schriftgeleerden tegen de
borst: “ze namen wederom stenen op om hem te stenigen”, wegens godslastering. Non-dualiteit, het
mystieke pad, de innerlijke weg, ze werden altijd al argwanend bekeken door het religieus establishment. Dat Jezus en de Vader één zijn, oké, maar dat
simpele jij en doorsnee ik met de Vader één zijn, ho
maar. Voor wie buiten de persoonlijke ervaring van dit
alles kennis neemt, kan dit zelfverblinding lijken, hoogmoed of inflatie van het ik. Wie het pad van de christelijke advaita gaat ervaart het tegendeel daarvan: de deflatie van het ego dat achterblijft als een leeggelopen
ballonnetje waarvan de bedompte lucht zich weer verenigd heeft met de Kosmosfeer. Een hele opluchting!
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John Main gebruikte de inzichten van de hindoe mantrameditatie om licht te werpen op de leer van
Johannes Cassianus en “De Wolk van Niet-Weten”. Hij actualiseerde de traditie van het christelijke
monastieke gebed op een manier die toegankelijk is voor de moderne mens. Maar hij was ook diep
geraakt door de heiligheid van Swami Satyananda, die niet alleen zijn leven wijdde aan het gebed,
maar ook aan dienstbaarheid voor de armen in Malaya. Hij richtte de “Pure Life Society” op, die zich
nog steeds inzet voor mensen in nood in het hedendaagse Maleisië, ongeacht hun religie. De
vereniging wordt nu geleid en geïnspireerd door zijn leerling Moeder Mangalam. De
Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie, die in meer dan 100 landen over de hele wereld
actief is, is John Mains erfenis. Eén van Mains discipelen, Laurence Freeman, zet het werk voort als
geestelijk leidsman.”
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gedeeltelijk verlies van het ik had bedoeld, Hij dat gezegd zou hebben. Zijn ervaring impliceert
immers de eenheid met de Vader. Voor John Main bestond de rol van de theologie erin de mensen
terug te wijzen naar de ervaring van het gebed. Hoezeer dit ook het uitgangspunt van de theologie
was, een echte visie van God komt er alleen door het verlies van het ik. De persoon die werkelijk
bidt of mediteert, verdwijnt in de ervaring en het inzicht dat Zijn één is. Uiteindelijk kan dit nooit
adequaat geconceptualiseerd worden, maar het wordt wel zichtbaar in de stilte. Het is deze stilte
die John Main voor het eerst ervoer in zijn hindoeleraar. Onze ingewikkelde theorieën en systemen
worden eenvoudigweg verpulverd onder de kracht van de feitelijke ervaring, een kracht die zo
evident is, zo eenvoudig dat het voorbij alle woorden gaat. Het kan immers alleen gedeeld worden
in de ervaring zelf. Elke beschrijving ervan vervreemdt het van de authenticiteit van het nù wanneer
we proberen om het als observeerbaar te behandelen.
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Ik begon op een natuurlijke manier te mediteren toen ik gemeenschapsverantwoordelijke
was in De Ark Gent. Ik had nog nooit gehoord over christelijke meditatie. In ons Arkhuis,
waar mensen met en zonder verstandelijke beperking het leven delen met elkaar, was er
op dat moment veel agressie en depressie in onze nieuwe mensen met een beperking die
we onthaalden. De enige manier om hen rustig te krijgen, was door bij hen te zitten zonder
hen te oordelen en bij hen aanwezig te zijn met al de liefde van je hart. Ze begonnen te
ontdekken dat ze graag gezien waren zoals ze zijn. Deze liefde begon hen stilletjes aan te
helen.
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Het waren ook moeilijke tijden voor mij.
Ik ontdekte dat ik niet steeds in staat was
om iedereen onvoorwaardelijk lief te
hebben. Ik voelde in mezelf een onmacht
en een agressie en ongeduld in me. Ik
voelde me eigenlijk net zoals de mensen
met een beperking met wie ik het leven
deelde. Ook ik voelde de gebrokenheid in
me en ik had net zoals hen anderen nodig
om liefdevol bij me te bleven om geheeld
te worden.
In diezelfde periode stierf mijn vader.
Een wijze vriendin stelde me voor om
elke dag 15 minuutjes te nemen om in de
aanwezigheid van God te blijven, op hem te leunen en mijn gebrokenheid in zijn hand te
laten zijn, net zoals ik deed bij onze mensen met een beperking. Ze stelde me voor om mijn
verdriet er te laten zijn in plaats van er iets mee te doen, ‘to be’ in plaats van ‘to do’. Soms
was de confrontatie met mijn verdriet moeilijk, andere momenten was het troostend om in
de liefdevolle aanwezigheid van God te zijn, maar meestal begreep ik niet wat ik aan het
doen was en verveelde ik me. Maar beetje bij beetje begon het verdriet in me te helen. Ik
kon voelen dat er, dieper dan mijn gebrokenheid, een groot veld van leven en licht in me
was. Ik kon deze plaats aanraken en van daaruit leven.

Anja T’Kindt, 43 jaar, België

JOHN MAIN SEMINAR 2019
Een nieuwe kijk op het modern christendom
Het John Main Seminar 2019 (8-11 augustus) benadrukte een niet eenvoudig maar noodzakelijk thema: ‘Een contemplatief christendom voor onze tijd’. Maar de belangrijkste spreker, dominee Sarah Bachelard, uit Australië volbracht de missie op een inspirerende en
moedige manier.
Het Seminar werd gehouden op Quest University, British Columbia in Canada en was ‘Gedenkwaardig en een doorbraak in het begrijpen van het moderne christendom’, zoals Fr.
Laurence (die de stille retraite leidde rond het thema van de bronnen van wijsheid) het
beschreef. Alle lezingen van Sarah zijn online beschikbaar op audio en video. Het is niet
mogelijk om het Seminar samen te vatten (Medio Media zal binnenkort een boek over het
Seminar publiceren) in een paar alinea's zonder de diepte te verliezen. Haar overwegingen
hadden betrekking op vele aspecten van de transformatie van het christendom in de afge-
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Ik ben blij dat ik deze zomer
kon deelnemen aan de retraite
voor jongvolwassen van de
WCCM in Bonnevaux. Ik ontmoette mensen die dromen,
verlangen en leven op hetzelfde hartsniveau als mij. Ik
voelde me onmiddellijk thuis.
Terug thuis sloot ik me aan bij
de christelijke meditatie België
om mee te werken aan ‘Meditation for Everyone’, een outreachprogramma voor mensen die geen affiniteit hebben met
het christendom. De wereld heeft deze contemplatieve benadering van stilte, aanwezigheid
en liefde nodig om omgevormd te worden tot een betere plaats voor iedereen. Ik geloof
dat meditatie de start kan zijn om te bouwen aan een meer menselijke samenleving.

INTERNATIONAAL

Ik ging door met elke dag in de aanwezigheid van dit leven en licht in me te blijven. Later
vertelde een vriend me over de christelijke meditatie en dit resoneerde met mijn ervaringen. Door in stilte te zijn, door de mantra trouw te zeggen en ernaar te luisteren en door
niet te oordelen, kan ik soms die diepere bron van vrede, liefde en aanwezigheid in me
aanraken. Elk moment dat ik doorbreng met de stilte in me, brengt die stilte ook met mij
door en doet zijn liefdevol werk in me dat moet gebeuren. Het helpt me om milder te zijn
met mezelf, meer aanwezig te zijn bij anderen en vrijelijker lief te hebben. Het maakt me
meer mens.
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lopen jaren - en probeerde het publiek te stimuleren om uit te leggen welke rol het christendom vandaag en in de toekomst nog kan spelen. ‘Waarom kunnen we niet gewoon mediteren?’ was de uitdagende vraag die Sarah tijdens het seminar herhaalde. Uiteindelijk
vroeg Fr. Laurence het publiek om een enkel woord te geven als feedback op hun indrukken
van het Seminar. Dit zijn enkele antwoorden: scherpzinnig, diepgaand, eerlijk, hoopvol, inzichtelijk, moedig, uitdagend, bescheiden, profetisch, vreugdevol. Dat was het allemaal. En
ondanks de complexiteit van het thema was er een echte band tussen Sarah en het publiek.
Misschien omdat ze deel uitmaakt van de WCCM en haar voorstel was om samen zo'n hot
topic onder ogen te zien.
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‘Het was echt een vreugde vanwege de diepte van het luisteren. Het heeft me echt geholpen om te communiceren. We waren een beetje bezig met hetzelfde onderzoek. Ik was een
beetje ontmoedigd door de sprekers van eerdere John Main Seminars. Toen had ik het
gevoel: ‘Ik ben lid van deze gemeenschap en ik wil als van deze gemeenschap spreken over
een vraag die naar mijn mening belangrijk voor ons is. Dat was een geweldige ervaring.’
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Sarah over de waarde van het christendom in ons seculiere tijdperk : “We kunnen geen algemene, beargumenteerde
rechtvaardiging geven voor de waarde
van het christendom in ons seculiere
tijdperk, voor zijn waarheid en het correct benoemen van de diepe structuren
van de realiteit en van de mogelijkheden
om mens te zijn op deze aarde. Maar we
kunnen iets gaan herkennen van wat het
in en door ons mogelijk maakt. En als we
toestaan dat onze verbeelding wordt gevormd door zijn verhaal en ons hart verbonden met de energieën die het communiceert, kunnen we onszelf veranderen, anders zijn. Om aangeraakt te worden, wakker gemaakt door deze energieën, is te voelen dat dit verhaal waarheid vertelt
over het soort wezen dat we zijn en kunnen zijn; het is om te voelen dat het ‘een groot
menselijk verlies’ zou zijn als deze openbaring van God met en voor ons zou worden weg
geërodeerd, verloren als een mogelijkheid voor de menselijke familie. Natuurlijk is dit geen
argument dat een toegewijde secularist zal overtuigen. Maar het is, hoop ik, een aanmoediging voor onze wereldgemeenschap om te blijven geloven dat er bepaalde gaven zijn
waarvoor een contemplatief christendom wordt uitgenodigd om te ontvangen en aan te
bieden. En dat deze geschenken via ons, als God het wil, kunnen worden doorgegeven opdat iedereen ten volle zou leven.”
Bekijk en luister naar de gesprekken: http://tiny.cc/jms19AV

(vervolg van vorige nieuwsbrief)

Inzegening van de abdij

Peter Ng: ‘Deze roos is niet alleen voor Patricia maar ook voor alle leden van onze gemeenschap die Bonnevaux mogelijk hebben gemaakt.’
Nog een symbolisch en ontroerend moment
van de dag was het planten van de rozen. Dom
Ugo plantte een Franse roos en Peter Ng
(nationaal coördinator van Singapore) plantte
een Engelse roos. Peter vertelde dat zijn familie
erg vereerd was dat de gemeenschap in
Bonnevaux hem gevraagd had om deze roos te
planten ter nagedachtenis aan zijn overleden
vrouw Patricia Ng. Hij wilde deze roos niet
alleen voor zijn vrouw planten maar ook ter
nagedachtenis aan alle leden van onze
gemeenschap in de wereld die in de afgelopen
50 jaar zijn overleden en mee geholpen hebben
met het leggen van het fundament voor de
oprichting van Bonnevaux vandaag. ‘Dat zou
Patricia ook gewild hebben,’ zei hij.
Peter Ng plant een Engelse roos ter nagedachtenis van Patricia Ng.
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Fr. Laurence gaf een korte inleiding voor de meditatie met daarna een enkele minuten durende
stilte. Daarna was het woord aan Mgr Pascal Wintzer voor de inzegening van de binnen- en
buitengedeeltes van de abdij. De
abt van Ligugé, Christophe Bettwy,
gaf de zegen tijdens de installatie
van het icoon van de Drie-eenheid
in de kleine gebedskapel binnen de
abdij. Daarop volgde de zegening
van het H. Sacrament in dezelfde
gebedsruimte.
Mgr.
Wintzer
zegende daarna de externe delen
van de abdij en alle gasten
verzamelden
zich
aan
de
achterkant van het gebouw. Daar
werd het beeld van Onze-LieveVrouw van Bonnevaux -Koningin
van de vrede- ook gezegend door
De abt van Ligugé zegent het icoon van de Drie-eenheid.
de aartsbisschop.
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DE INZEGENING VAN BONNEVAUX
Een dag om in ons hart te koesteren
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DE CHRISTELIJKE CRISIS
Een brief van John Main uit “Monastery without walls”, gepubliceerd in 2006 (Deel 5).
De christelijke boodschap is er een van onbegrense
hoop omwille van de onbegrensde vrijgevigheid van
Christus. We moeten ook erkennen dat er een zekere
soberheid en gestrengheid in de boodschap is. We horen het weer in de brief aan de Hebreeën (6,4.6): “Wanneer mensen eenmaal het licht hebben gezien en van de
hemelse gaven hebben geproefd … en
na dit alles afvallig zijn geworden, kunnen zij onmogelijk weer tot inkeer worden gebracht.” Het is niet zo, dat God
zijn gaven in gekwetste trots of boosheid terugtrekt. De schrijver van de
brief aan de Hebreeën bedoelt, dat
wanneer wij doorgaan onszelf onbelangrijk te vinden, we onze capaciteit
om in dit leven de goddelijke gave te
ontvangen dodelijk beschadigen. Meditatie is het medicijn tegen onbelangrijk zijn. De roeping om elke dag te mediteren is eenvoudigweg de roeping om de woorden van Jezus ernstig
te nemen. Wij antwoorden ernstig door, als onze eerste
verantwoordelijkheid, ons te keren naar zijn tegenwoordigheid in ons hart iedere morgen en avond van
ons leven.
We bagatelliseren onszelf wanneer we beperkingen
stellen aan de energie die we kunnen verkrijgen voor
deze innerlijke reis naar ons eigen hart en naar de aanwezigheid van Christus in ons, de reis met Christus naar
de Vader. De krachtbron waar we onze dynamiek uithalen voor deze reis is onuitputtelijk. Het kan afgemeten worden aan niets minder dan de kracht die God uitoefende door Jezus uit de dood te doen opstaan. Deze
kracht werd uitgeoefend in de wortel van Christus’ zijn,
en Christus’ aanwezigheid wordt gevonden in de wortel
van ieder mens. De transformatie die deze kracht van
God teweegbracht – de glorie van de Verrijzenis – werd
bewerkt in de diepte van het collectieve zijn van geheel
de mensheid. In de diepte van onze ziel zijn wij gestorven en opgestaan tot nieuw leven in Christus. De basis-

uitdaging van het bestaan is open te staan voor het leven van Christus. Hiervoor openstaan is volledig leven.
Alleen leven kan beantwoord worden met leven.
Slechts in de liefdevolle aandacht van onze eigen diepe
openheid voor Christus kunnen wij erkennen dat dit leven de energie is van
de hele schepping, de energie van de
Schepper, de energie van liefde.
Deze reis zou ook beschreven kunnen
worden als de reis weg van het zelf-bewustzijn (de verdeelde afleiding en
nauwheid van het ego) naar zelf-gewaarzijn (de verlichte en expansieve
kennis van onze deelname aan de werkelijkheid). De Kerk is bedoeld een speciaal teken te zijn van deze transformatie van bewustzijn. Het dient de
zorg voor het eigen imago, eigen succes of invloed, te boven te gaan. De
Kerk is alleen waarlijk zichzelf wanneer zij zich bewust
is dat zij de geest van Christus bezit, en dat zij de bewuste aanwezigheid van Christus is in deze wereld. Dit
bewustzijn is haar aangeboren transcendente natuur,
die nooit geïnstitutionaliseerd kan worden. De Kerk is
en zal altijd worden gevitaliseerd door mannen en vrouwen die deze weg boven zichzelf uit zijn gegaan ín het
bewustzijn van Christus. De traditie die dit gewaarzijn
van God in Christus behoedt, voedt en dan meedeelt, is
de Geest die aanwezig is in de Kerk en haar nieuw leven
geeft. Dit laat zien dat de Geest boven de letter staat.
Regels, dogma, zelfs de schrift kunnen alleen in het levende Woord, dat de Kerk spreekt tot iedere generatie,
iets opbouwen als de contemplatieve energie van
nieuw leven vrijkomt in de diepten van onze harten teneinde de letter leven te geven. Als christenen moeten
we een levend Woord spreken tot onze tijdgenoten.
Het moet een woord zijn, dat autoriteit heeft, niet autoritair is; een Woord dat echt katholiek is, niet sektarisch. Wij kunnen dit Woord alleen spreken als wij leven
met het leven van Christus.
(wordt vervolgd)

