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	memitimillatitIMINIIII~11~~11~ 

ten geleide: 

Dit laatste nummer van de vierde jaargang begint met een inter-
view van Albert Nieuwland met Pradiep Buur, docent humanistische 
psychologie aan het Humanistisch Opleidings Instituut, het HOI, 
over Bhagwan-meditatie. Het is een vervolg op onze serie over 
spiritueel vormingswerk, met speciale aandacht voor de religieu-
ze dimensie van de mens. Bij meditatie denk je misschien aan iets 
hgél stil en ingetogens. In deze vorm echter is 't een aanspo-
ring om zich te bevrijden van allerlei psychische en sociale rem-
mingen en om zich vollediger over te geven aan het natuurlijke 
'zijnsgebeuren', onder leiding van een 'verlicht meester'. het 
is boeiend om te lezen hoe sommige trekken volledig strijdig 
met ons vaak nogal persoons- en maatschappelijk gerichte huma-
nisme lijken, maar op een ander vlak hiervan wellicht een ver-
rijking zouden kunnen worden. 

ONT-MOETEN 

Vervolgens beschrijft Ria van Huizen, zelf begeleidster van 
praatgroepen van het H.V., haar intense ervaringen in. 2 ont-
moetingsgroepen.   

T-ot s16-t een gedegen artikel over-k-ommunikatie van onze Vlaamse 
redacteur Denijs Bru, o.a. trainers van H.V.-ontmoetingsgroepen, 
Rogeriaans psychotherapeut en docent aan het HOI 

Wilt u uw abonnementsgeld á F 17,50 per omgaande overmaken op-
(nieuw:) postgiro 4o4r 3 t.n.v. Nieuwland, rekening Ont-moeten, "or  Am.sterdam. Hartelijk dank!! 
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1 HEL  
WA 
TA 

Albert: Jij loopt in het oranje en je 
hangen 	 

Pradiep: Schild?? (honend gelach) 
A: 	....en daar beneden hangt nog 

row we must get organized'. 
P: 	Ik laat de dingen van 't moment afhangen, van m'n gevoel. 
A: In Men—geval laat je 't niet van 't moment afhangen of je ih 

't paars of in 't oranje gekleed gaat, want ik ken jou niet an- 
ders dan in 't oranje. Wat betekent dat oranje voor jou? 

P: Tisdgehet omdat_Bhagwan_gezegd heeft, dat _als je_zijn weg wil 
aaant_je—in 't oranje moet lopen, dat zijn de spelregels.___   

A: Daar heb—ik dan wel moeite mee. Wie is die meneer Bhagwan, wat 
is 'zijn' weg, waarom moet jij dan 'zijn' weg lopen 	 

P: Het is moeilijk om een andere formulering te vinden... Het was 
een keuze van me, dat ik niet aan de kant wou blijven zitten en 
toekijken water allemaal te koop is, maar in m'n eigenproces 
wou gaan. 

A: Dus je hebt een duidelijke keuze voor de weg van Bhagwan gemaakt? 
P: Ja en dat is de weg naar  jezelf toe. 

interview met pradiep buur 
door albert nieuwland 

A; 
P: 

A: 
P: 

A: 
P: 
A: 
P: 

A: 

P: 

A: 

P: 

2 

Het klinkt mij allemaal erg christelijk in de oren. 
Ik kom uit 'n christelijk milieu en woon in 'n christelijke 
cultuur. Het is sPrituele taal die ik gebruik en de enige spi-
rituele taal die, we kennen is de christelijke. 
TiWijfelend) 	nou 	 
Die keuze maakte ik tijdens een lezing van Bhagwan, nadat ik 
al een half jaar of zo met hem bezig was geweest: lezen, medi-
teren. Ik voelde dat het war was, wat hij zei. Het is gewèl-
dig wat hij zegt!!! 
Waar....voor jou! 
Voor mij en ook voor eh 	 Ja natuurlijk voor mij! 
Je wou zeggenT—voor iedergén, of niet soms? 
Er speelt altijd in mee, dat waar je zelf verliefd op bent of 
waar' je zelf in gelooft (weer zo'n griezelig woord), waar je 
zelf blij mee bent, dat je dát met anderen wil delen. 
Maar dát is heel wat anders. Delen is wat anders dan zeggen: 
dat is de waarheid ook voor anderen! 
(tijdje stilte) Het is vreselijk lastig om.... Mijn bijdrage 
in zulke situaties is om te vertellen, wat ik Vind. Wat je er- 
mee doet mag je zelf weten. 
Je stond toch net op het punt om te zeggen: het is waar voor 
mij en 	 
(snel) Ja, Bhagwan vertelt geen bullshit, absoluut niet. Hij 
is ook geweldig 'down to earth'. 

hebt een schild op je buik 

wat, wat staat erop? 'Tomor- 



Ik weet niets van Bhagwan af, hij is voor mij een onbekende 
mister X en er zijn op het ogenbli 	vele. 

(snel) Ik kan wèl zeggen dat je eens iets van hem zou moeten 
lezen. 

A: Er zijn meerdere mensen, waarvan ik zou moeten lezen. Ik moet 
nog meer in de bijbel lezen. 

P: Christus is dóódt De bijbel is oud!! 
A: Wat wil je daarmee zeggen? 
P: Bhagwan lééft!! 
A: Dus het lichamelijk leven van iemand speelt een rol?? 
P: Het maakt het wèl. makkelijker. Voor mij is het makkelijker om 

in de realiteit te komen met iemand die leeft. En daar gaat 't 
toch om. 

A: Welke maliteit? 
P: Waar Freud het over heeft: niet de verdringing, controle en 

de projecties, maar het werkelijke proces van onszelf. 
A: Daar heeft Bhagwan jou dan bij geholpen,maar er zijn zóvelen 

die die pretentie Iebben. 
P: Ja precies. Maar cezijn weinigen die het cadimuniceren. Het is 

een kermis op het ogenblik', een supermarkt. 
A: Ja dat is zo. Maar waarin onderscheidt Bhagwan zich van de rest? 
P: Bhagwan spreekt vanuit alle religies, dwz vanuit alle spitituele 

wegen van binnenmit.Hij zegt—ook -dathij_voor zijn Vorige 
levens overal_gast is geweest, nergens bij heeft gehoord, maar 
cyeral-gaavrij,is ontvangen. Hij weet zo vanuit het wezen van 
ae_riligi_es-it-e spreken, in de vormen van Zenboeddhisme 	tris- 
met 

 
Soefisme„Christendom-... 

A: Je zeges vorige levens. Letterlijk kan je dat waarschijnlijk 
niet zo opvatten. Je kan niet zeggen: hij heeft al een paar keer 
geleefd en teon was hij Zenboeddhist, christen, enz. Je kan het 
wel symbolisch zien: hij heeft zich in die andere religies ver-
diept en eruit opgepikt wat hij.... 

P: Wacht even!! Je_protesteert tegen de mogelijkheid van reïncar-
natie?? 

A: Ja, het ligt voor mij nou niet zó voor de hand, zeker niet om 
daarmee zo maar verder te gaan in het gesprek. 

P: Goed, ik ben er ook als de dood voor om dingen te geloven, die 
je niet kan ervaren, eigenlijk het hele verschijnsel 'geloof'. 
Laten we verder gaan met dingen die we wèl ervaren. Bhagwan nu 
geeft in hele duidelijke taal de dynamiek weer van religies: 
wat Boeddha eigelijk gezegd heeft, wat Lao Tse eigenlijk be-
doeld heeft. Hij geeft zo ook de individualiteit van de 'ver-
lichte mensen' weer en het wezen van het verschijnsel verlicht 
zijn. 
	 Wat is dat dan?? 

verlicht zijn 
P: Het is - erg moeilijk om vanuit onze taal en geestesgesteldheid 

over verlicht zijn te praten. 
A: Toch zal het moeten. 
P: Ja, daarom kan je het beter in beelden zeggen. Een beeld is 

'hollow barnboo' of 'open deur'. Freud zegt dat we gedwongen 
zijn in een voortdurende toestand van verdringing te leven en 
dat geen uiteindelijke bevrijding mogelijk is. We kunnen alleen 
proberen om niet tè neurotisch te zijn, maar hanteerbaar en 
draagbaar. De cultuur blijft, hoe dan ook, neurotiseren. Maar 
de verlichte mens laat door zijn aanwezigheid zien en voelen 
dat dit niet zo hoeft te zijn , maar dat, je best zonder ego ,  
controle, kunt leven en de realiteit open door je heen kunt 
raten gaan, ais deer een 'hollow bamboo°,  

AI Ik kan me dat individueel wel voorstellen, maar kan dit ook 
zonder asociaal te__ zijn? 

A: 

P: 
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P: Asociaal zijn is niet leuk, is strijd. Het meest natuurllike 
is open-zijn. In feite_ is ego een. onnatuurlijk _pr57eTiT Je moet 
er ook continu moeite voor doen om 't in stand te houden. Het 
kost voortdurend energie. 

A: Je kunt je dus een maatschappij voorstellen met alleen verlichte 
mensen zonder verdringingen?? 

P: Het gaat om de vraag hoever een maatschappij kan gaan, maar 
aan de andere kant ook: wat je van een maatschappij kan ver-
wachten. Het is de hele discussie over wat Fortmann noemt de 
strijd tussen de yogi en de commissaris. Politiek denkende men-
sen willen eerst de structuren veranderen, dám pas verandert het 
bewustzijn. Alleen, dan verandert er in mijn visie geen moer. 
De enige weg is de individuele weg van de verlichting en dat kan 
-Tealle-6FL maar zelf. Er zijn situaties, waarin dat erg moeilijk 
is en mensen door de mangel gehaald worden... 

A: Kan je niet het best beide proberen: èn structuur- èn mentali- 
teitsverandering? We zijn toch ook mede door de maatschappij-
structuren niet-verlicht geworden? 

P: Precies. Als we 't over Nederland hebben, kan je dit een ver-
zorgingssstaat noemen. In feite fnuikend voor 't individuele 
proces, want je verwacht voortdurend dat de omgeving voor je 
zorgt. 

A: Het klinkt allemaal nogal oud-liberaal. 

anarchisme 
P: Ja, absoluut. Het is zelfs anarchistisch. In een 'open' maat- 

schappij, zoals ik die zie, zou er alleen post, vervoer e.d. 
georganiseerd moeten worden: algemene nutsbedrijven. Verder_moet 
je geén~r,egels stellen, 

A: Erip6iitie? Er zullentoch misschien wel moorden gepleegd worden? 
P: Als je dat doet neem je iets van de verantwoordelijkheid van 

mensen—á-Jr.:In feite is 't trouwens filosoferen wat we doen. Het 
yanzelf invullen. Op 't ogenblik is 't zo dat als 

D 	je in Amsterdam een junkie tegenkomt niemand één poot uitsteekt: 
'de politie moet 't doen', 'meer geld naar de politie'. Maar we 
moeten 't zèlf doen en ons niet door angst of tijdgebrek laten 
weerhouden. 

A: Op het ogenblik is 't dus noodzaak, dat er politie is en het is 
voor mij nog de grote vraag Cif er überhaupt een maatschappij 
mogelijk is zonder.... 

P: Wacht even! Wat me tebinnen schiet is het idee van de 'geweldlo- 
ze weerbaarheid'. Als je die vormgeeft, dan hoef je niet meer 
door te lopen met 'n nare smaak in je bek. Dàt is dan werken 
aan een open maatschappij. De WAO is ook zo'n voorbeeld van 't 
afknijpen van verantwoordelijkheid. 

A: Als je dat alles wilt afschaffen neem je wèl een grote verant- 
woordelijkheid op je! Je moet de mensen dan op grote schaal wat 
anders bieden, of 't wordt één grote rotzooi! En ik vraag me 
af hoe je mensen tot die verlichting, die jij wil, kan brengen. 

P: Je kan natuurlijk nooit iemand ergens brengen, zeker niet tot 
verlichting. 

A: Nee, maar je kan wel voorwaarden scheppen, waarin je bijna zeker 
weet dat 't niet gebeurt èn je kan voorwaarden scheppen, waarin 
er tenminste een kansje bestaat dat het wel gebeurt. 

P: Je kan iemand 'verleiden' om erin te geloven dat 't mogelijk is. 
Voorwaarde voor iedere sprong in groei is de opvatting, dat je 
helemaal niet hoeft te kiezen om 'afgeknepen' te leven, maar dat 
je de verantwoordelijkheid 'kan nemen om goed te functioneren 
in het leven. Zo'n stap is cruciaal en dei neem je als de frustra- 
ties hoog genoeg opgelopen zijn. 

A: Dit herken ik tussen 2 () wel in ontmoetingsgroepen, waarin ook 

4 mensen onder pressie van huis uit zitten en merken dat je op 



een heel andere manier met anderen en jezelf kunt omgaan. Dat 
kan dan heel bevrijdend werken. Met natuurlijk de vraag hoe je 
functioneert als je weer thuis bent. 

P: Jij zegt in feite iets anders. Het zwaartepunt leg jij niet bij 
de persoon zelf, maar je noemt iets bijkomends, nl dat iemand met 
ander gedrag kan experimenteren. Wat ik bedoel is, dat iemand, 
wiens gedrag tot nu toe zijn strot uitkomt, in een. groep dat ook 
zijn strot uit láát komen. En weer contact met zijn eigen gevoel 
krijgt. Het gros van de mensen kent geen woede, maar alleen afge-
knepen woede. 

A: Ja dat is waar. Nog even dat maatschappelijke. Hoe stel je je 
voor dat als je allerlei maatschappelijke voorzieningen terug 
draait, mensen op grote schaal die weg naar verlichting weten te 
vinden? 

P: In het verleden is het altijd zo geweest, en dat zal wel zo blij-
ven, dat er 'close' situaties worden geschapen, waarin mensen op 
de individuele weg gaan en kwetsbaar worden. Ze 'laten het ge-
beuren' en maken niet zelf een planning. Ze proberen 'in the 
flow' te komen, een schrikWekkende teestand, want je weet niet 
hoe lang 't duurt vóór je er bent. In de christelijke mytholo-
gie heet dat de 'dark night of the soul'. Het is een fase in de 
groei. 

A: Zou i_ehet ego-verlies kunnen noemen? 
ego verlies 

P: Ja, aan de hand van het loslaten van het ego kan je meer zicht 
op jezelf krijgen, ook op je shit-toestanden en let je minder op 
de buitenwereld. Ale je die shit-toestanden bebt uitgekotst, 
uitgesmolten, uitgeschreeuwd, alnaargelang je aard, ga je 'het 
licht' zien. Dit is allemaal symbolisch, maar als je de verge-
lijking nog even doortrekt: als je vanuit de donkerte ineens het 
licht aandoet, zie je niets, je moet eerst accomoderen. Dit is 
'n toestand waarin mensen vaak niet meer voor zichzelf kunnen 
zorgen. Soefi's noemen zeinastiks, in het westen vind je ze 
veel in psychiatrische ziekenhuizen. 

A: Dat lijkt me een heel enge situatie: waarin mensen behalve erg 
vormbaar ook erg kwetsbaar zijn. 

P: Ja maar ook erg open. 
A: (aarzelend) Ja, maar voor wie? Voor iedere 'verlichte meester' 

die toevallig in de buurt is? 
P: Neher Baba heeft dat gedaan (hij lijkt op een van de Marx-broth-

ers, een erg leuk gezicht). Hij heeft veel in India en ook in het 
westen gereisd om mensen in deze toestand op te zoeken en om ze 
door dit proces heen te krijgen. Zijn message was: 'don't be 
worry, be happy'. Hij heeft niet gepraat, maar bracht zijn bood-
schap zwijgend over of hooguit schL eef hij af en toe . gat voor 
mensen op. Hij hoefde bijna niets te doen en alleen maar aanwe-
zig te zijn. Hij stráglde dat 'don't worry' uit. 

A: Heb je 't gevoel dat deze mensen ook op een weg gebracht kunnen 
worden waarop ze zich niet lekker voelen? 

P: Nee. Die mensen zijn op 'n punt gekomen waarop ze niet meer ge-
motiveerd zijn. In het stadium vocír de verlichting laat je de 
hoop los; niet dat je je hopeloos voelt, maar je leeft niet meer 
naar de toekomst toe. In de verlichting leef je in het zuivere 
bewustzijn van het hier-en-nu. 

A; Hebben die 'mastiks' altijd zo'n 'don't worry' nodig, of kunnen 
ze ook uit eigen kracht tot verlichting komen? 

P: Ze hebben niet per se een meester nodig, maar er zijn er ontzet-
tend weinig die zonder kunnen. Het is vreselijk veel modlijker. 
Het vraagt nl vertrouwen, vertrouwen in het natuurlijke proces, 
vertrouwen dat de wereld, de natuur, ons mens-zijn geen doodlo-
pende weg is. 



A: Als je 	maatschappelijk wilt zien, dan zijn er dus een aantal 
verlichte meesters nodig, die rondlopen en mensen, die er net 

'aan toe zijn, dit vertrouwen bieden. 
P: Zeker nodig is, dat in de tegenwoordige race, waar we allemaal 

in zitten. Je hebt een grote groep mensen, die 'n kolossale 
zelfvernietiging programmeert èn 'n. groep die de spirituele weg, 
gericht op het leven, wil bewandelen. 

A; Zie jij jezelf als iemand die dat vertrouwen van 'Don't worry' 
kan bieden? 

P: (stilte) 
A: m.a.w. benjr:i 'n verlichte? 
P: Nee natuurlijk niet (lach). Ik leid mijn leven wèl op zo'n manier. 

Ik ga er steeds verder in A  om per moment te kiezen wat ik leuk 
vind, wat me inspireert. Terwijl veel mensen juist kiezen voor 
het: 'ik weet niet wat ik moet doen, laat ik me maar zorgen gaan 
maken, dan ben ik goed bezig'. Zo vullen ze hun verantwoordelijk- 
heid in. 

A; Slapeloze nachten hebben. 
P: Ja precies en zo laten zien dat je OK bezig bent. Collega's 

die elkaar aankijken of ze er wel gekweld genoeg uitzien (spot- 
tende lach). Als je lichtvoetig rondloopt, gooi je er met de 
pet naar. 

natuurlijkheid 
P: Ik kies voor 't anarchisme, omdat de orde die er nu is, een 

kunstmatige is. Er is ook 'n andere, een natuurlijke orde, 
alleen die vraagt vertrouwen. Ik geloof dat de mens van nature 
goed is 	 

A: Nou 	 
P: En we moeten vormen zien te viden, dat het asociale element, 

het beest, dat dreigt los te breken als de zelfbeheersing losser 
wordt, dat dat langzaam'aan gebeurt, anders blijft het knagen. 
We moeten 'goede gewoonten' (eigenlijk zijn alle gewoonten 
slecht) kweken en bijv. onze woede kunnen ventiIren . In de 
tijd dat yoga geconcipieerd werd, 3000 j. voor christus, was 
dat niet nodig, toen leefden mensen nog op 'n veel natuurlijker 
manier. Sublimatie in 'n vorm als yoga kon toen heel goed. Nu 
niet meer, yoga is out-of-date, achterhaald. De reële weg van 
het ogenblik is wat ook op het poststempel van Poona staat, de 
stad waar de ashram van Bhagwan is: lEt GO, dus laat het ego, 
het onnatuurlijke schieten. 

A: Kan je wat meer over de Bhagwan-meditatie zeggen? 
P: Alle meditaties zijn zo, dat ieder ze op een heel eigen manier 

kan doen, je doet een zelfde meditatie ook nooit op 'n zelfde 
manier. Verder moet er 'n omgeving zijn, waarin je de schroef 
kan loslaten. 

A: Hoe breng je mensen ertoe om de schroef los, te laten? 
P: Ik begin altijd met 'n meditatie, waarin mensen aan den lijve 

ondervinden wat het is om de schroef los te laten. Bijv. .via 't 
'going crazy', dat je het lichaam laat doen, wat het wil doen. 
Als het wil stampvoeten of schuddevuisten, lág.t 't dat dan doen 
en denk er niet oven na. Denk niet:' waar leidt 't toe?' of: 
'wat doe. ik gek'. De eerste fase van de koendalini-meditatie 
is bijv. dat mensen'gespreid op hun benen staan, een beetje 
doorgezakt, waardoor er vanzelf trillingen komen. 

A: OK, ik begrijp hoe je 't aanpakt, het lijkt wel wat op bio-
energetica. Maar waarom niet 'gewoon' bio-energetica - of 'n 
andere methode -, maar exclusief Bhagwan?? 

P: Alle goede methoden kan ik natuurlijk toepassen, maar bij Bhag-
wan gaat 't om iets anders, het is een verlicht meester. 

A:.  Ja,_nou en----? 



P: (stilte). Ik heb in mijn leven lang gez"cht, ik heb me toen 
nooit voor 100% op m'n gemak gevoeld. Ik heb altijd gevoeld: 
'Ik 	moet iets van die of die persoon°, 'hij legt zijn trip 
over mij heen'. Bij iedere methode en groepsleider had ik dat 
gevoel. Ik had altijd 't gevoel dat ze niet vrij genoeg waren 
om echt mij te zien. Aan de ene kant is dat iets kinderlijks, 
om zo de aandacht te vragen.Aan de ander kant is het uitgist 
reëel, want je gaat toch maar °n onbekende weg! 

A: Wat maakt dan bij Bhagwan, dat je 't gevoel hebben dat niet 
alleen jij, maar iedereen zich er helemaal vrij bij kan voelen, 
want dat wil je toch zeggen? 

P: Dan kom ik weer terug op het begin. Bhagwan spreekt ten eerste 
vanuit de kern van allerlei religies, religies die op 't ogen-
blik aan 't afsterven zijn. Ten tweede sluit hij zich niet af 
van de 'marketplace°: de realiteit van het dagelijks leven. 
We hebben elkaar nodig,' al was 't alleen maar om tegen elkaar 
op te lopen. Het gaat om openheid voor elkaar. Beide punten 
gecombineerd: het is tegenwoordig niet meer mogelijk om en in 
de wereld èn op één weg, binnen een religie, te zijn. De oude 
methodes zijn voorbij, wat nu aan de orde is, is dat ieder zijn 
eigen weg vindt. Oorspronkelijk is dat ook wel de bedoeling van 
iedere religie geweest, maar we zien steeds weer, dat het ver-
keerd verstaan is .igeweest. De bedoeling van Christus was niet 
om hem na te volgen, maar om zèlf een Christus te zijn. Het 
woord christus betekende gezalfde; boeddha betekende verlichte; 
dus het gaat om begenadigde mensen. Nietzsche heeft het gedaan 
door zelf de lijdensweg te volgen van de anti-christ, door het 
gevestigde christendom, de ziekte van het lijden, het masochis-
me aan te vallen. 

humanistische psychologie 
A: Je doceert humanistische psychologie aan het Humanistisch Oplei- 

dings Instituut. Voel je je met je hele boodschap wel thuis in 
het vaderlandse humanisme? 

P: Nee, ik zie het humanisme veel ruimer dan ik veel tegenkom. De 
kracht van het humanisme ligt voor mij in het niet geloven van 
wat je niet ziet; in het niet zoeken naar bescherming buiten 
jezelf. Maar wat ik veel zie is dat het humanisme in Nederland 
een nieuw geloof is geworden, een filosofie met een overtrekking 
van de rationaliteit. Gebruik dit laatste niet op gebieden, 
waarop je het niet kan gebruiken! De Amerikaanse humanistische 
psychologen hebben in 't algemeen als bezwaar tegen het Europese 
humanisme, zoals het existentialisme, dat het teveel mind-fuck 
toestanden zijn, teveel bedacht en te weinig geworteld in de 
belevingswereld. 

A: Misschien is die belevingswereld in Europa. wel een andere dan 
die in Amerika... Vind je de Bhagwan-meditaties binnen de huma-
nistiche psychologie passen? 

P: Ikzie de humanistische psychologie overgaan in de transersoon-
lijke psychologie en die weer in die van de Boeddha's. het ver-
haal gaat dat Bhagwan bezig is met dit laatste, alleen is dat 
eigenlijk gèen psychologie meer, want het gaat om de toestand 
van de no-inind. 

A: Stop! Vertel eerst eens iets over die drie vormen van psychologie. 
P: In de humanistische psychologie zittentwee dimensies: menselijke 

mogelijkheden en menselijke, groei. De eerste sluit aan bij de 
wortels van de magie: wat kan de mens niet allemaal? De tweede 
is het nu bijna alom geaccepteerde 'aan jezelf werken' en sluit 
aan bij de psychologische methoden van de religies. Maar deze 
groei gaat verder. In eerste instantie gaat het erom problema- 
tische situaties uit je leven weg te werkn. Dan merk je dat je 
zelf het probleem bent, dat je zelf voortdurend ontevreden blijft 



en blijft protesteren. 
A: M.a.w. je blijft ontevreden met je ego. 
P:-Ja, omdat je nooit helemaal iets mee kan maken als je nog steeds 

bezig bent te evalueren en er iets van mee naar huis wilt nemen. 
De humanistische psychologie gaat over in de transpersoonlijke 
psychologie, als je het verlangen krijgt naar de volledige erva-
ring en genoeg hebt gekregen van het voortdurende niet-meemaken. 

transpersoonlijke psychologie 
P: De transpersoonlijke psychologie gebruikt de termen van de oude 

psychologische methoden, zoals het Taoisme, waarin het gaat om 
het niet-doen. Dat is een knuppel in het hoenderhok van het Westen, 
want stel je voor dat er grote groepen mensen niets gaan doen.... 
Maar daar gaat het helemaal niet om, het gaat om het opener en 
opener zijn zowel voor wat er buiten zich aandient als voor wat 
de resonantie van binnen is op de impulsen ban buiten. Het niet--
doen betekent alleen het geen verdraaiingen doen. Niet-doen is 
spontaan zijn. Dit is de kern van de hele spirituele weg. 

A: En zie je dit niet in de humanistische psychologie? 
P: Nee, daar wordt het ego eerst groot gemaakt. Het is de ideolo-

gie van het eerst iemand moeten zijn, voordat je jezelf kunt 
loslaten. Het absurde is, dat de mensen die het meest protesteren 
tegen de surrender, de overgave, het minst over te geven hebben. 

A: De appel moet eerst groot en rijp zijn voordat hij van de stam 
kan vallen. 

P: Ja hij moet ziek worden. 
A: Ziek of rijp- 
P: Volgens het proces, dat ik in het begin ook schilderde, moet hij 

kbmen tot het punt dat hij zegt: 't zit nu tot hier!! De frustra-
moet hoog genoeg zijn. 

A: Dat vraag me toch af. Het proces hoeft toch niet alleen via het 
dal van het lijden te lopen? 

P: Nee inderdaad. De andere weg is over de hemel van de extase. 
Maar wat daarbij nodig is, is verdieping. Je zonder meer goed 
voelen is oppervlakkig. Als je je 'n tijd goed voelt, gaat 't 
66k vervelen. Wat nodig is, is 'te gek' gaan, iSf in pijnlijke 
toestanden .5f in extasen. 

A: De mensen met piekervaringen (Maslow) zijn nog niet rijp voor de 
transpersoonlijke psychologie? 

P:' Nee, althans zolang het self van het self-actualizing nog zo 
centraal staat. Het zijn dan nog voor 'n groot deel egotrippers, 
voor de omgeving vaak lastige mensen. 

A: Mensen als van Gogh en Dostojevski? 
P: Bhagwan zegt steeds: doe 't niet lauw, ga er helemaal in. Dat 

heeft van Gogh geprobeerd, maar kon de twee kanten van zijn per-
soon niet verenigen en heeft zelfmoord gepleegd. Maslow maakt 
ook een verschil tussen de deficientie- en zijnsbehoefteri: mensen 
kunnen gericht zijn op wat ze niet hebben en op dat wat ze wel 
hebben of zijn. Dit tweede is een belangrijke overgang, die je 
'ja' doet zeggen en uiteindelijk op de spirituele weg brengt, 
want je gaat ook ja zeggen tegen de 100-procentigheid 

A: Zeg nou toch nog eens iets over....het blijft bij mij natuurlijk 
een me voostellen, ik heb die ervaring niet gehad.... 

P: (snel) Wat je nou zegt: 'ik heb die ervaring natuurlijk niet' is 
9-en uitspraak, waarmee je je leven ook programmert. 

A: 'k wil helemaal niet zeggen, dat ik haar niet zou kunnen hebben, 
maar bij zo'n gesprek probeer je een overdrukplaatje te krijgen, 
waarbij je goedweet dat het maar een reproductie is. Maar beter 
een reproductie dan helemaal niks. Ik wilde vragen, wat je tegen-
komt als je je ego verloren hebt en de rust gevonden. 



P: Elke glimp van dieper inzicht maakt het je onmojelijk nog terug 
te gaan, want het is alles veel meer waar dan... 

A: Dan wat? 
P: Dan niet zo te zijn. 
A: Maar wat voor ervaringen heb je in het transpersoonlijke? 
P: In het algemeen kan je er niet zoveel over zeggen. Dat het bevrij- 

dend is. Dat je grondvertrouwen gevoed wordt, dat je je op de 
storm kan laten drijven, maar het beeld ervan is voor iedereen 
verschillend, afhankelijk van je vroegere ervaringen en van je 
natuur. Iedereen heeft zijnueigen fantasieën. be bedoeling is, 
dat je je fantasieën kwijtraakt, maar de weg iá, dat je fanta- 
sieën steeds subtieler wordon, zoals je langzamerhand in het ,c1n- 
ker ook leert zien. 

A: Dat je je fantasieën steeds meer aan de realiteit laat aansluiten? 
P: Ja, de fantasie staat tussen de realiteit en jou in. 
A: Kan je tenslotte nog wat zeggen over de psychologie van de boed- 

dha's? 
psychologiè van de boeddha's 

P: Gurdieff is ermee bezig geweest. In het begin van de jaren '50 
gestorven, was hij de eerste verlichte meester sinds lange tijd 
in het Westen. Hij heeft 'n leerling aangezocht, Ouspenski, om 
samen het werk naar het Westen toe te doen. Nl. om de psychologie 
van de zieke mens van Freud, - héél belangrijk - en de Ameri-
kaanse (humanistische) psychologie van de gezonde mens, die daar-
na kwam, aan te vullen met de (transpersoonlijke) psychologie van 
de religieuze mens. Gurdieff had ervaring met mystiek en Ouspen-
ski was een van de grootste logische geesten. Hij heeft o.a. 
het boek 'Tertium Organon' geschreven, als vervolg op die van 
Aristoteles en Bacon. Maar Ouspenski heeft 't uiteindelijk niet 
gemaakt, de voorwaarde was nl. dat hij zich onvoorwaardelijk 
overgaf om 'n open kanaal te zijn voor de mystieke ruimte van 
Gurdieff. Deze laatste heeft echt te gekke situaties gecreëerd 
om de weerstand van Ouspenski te breken, uiteindelijk is het af-
geketst•. Ik kan de anecdote erovar wel vertellen. Gurdieff heeft 
de eerste ontmoeting met Ouspenski 'toevallig' laten gebeuren 
(gelach). Ouspenski was al aan 't grasduinen in despirituele 
wereld en was erg van zijn stuk na die ontmoeting. hij voelde 
ook dat hij niet anders kon dan Gurdieff volgen. Hij heeft ver- 
volgens veel met hem rondgereid, heeft veel van hem geleerd. De 
anecdote is, dat Gourdieff een telegram zond aan Ouspenski: 'Come 
immediately'. Ouspenski was honderden kilometers verderop bezig 
zijn financiële zaken te regelen, moest dat onderbreken, moest 
veel moeite doen om zich vrij te maken, kreeg het telegram en 
zei; 'OK ik kom'. Hij reist erheen, komt binnen bij Gurdieff, 
waarop deze zegt: 'Now you can go°. Dit ging Ouspenski te ver 
en is afgeknapt. Niet dat ze daarna niet meer hebben samengewerkt, 
maar het kanaal was niet meer helemaal vrij. 
Een andere anecdote over Ouspenski is deze: de techniek van 

Gurdieff was: zoveel mogelijk in het hier-en-nu leven, laten we 
het noemen: tegenwoordigheid van geest, alleen herinnerbare dingen 
doen. Ouspenski is waarschijnlijk de eerste in de geschiedenis 
geweest, die al lopende gestorven is 	Het is 'n boeddhisti-
sche techniek om alles te doen, terwijl je je ademen bewust 
bent en er geen gedachten tussen komen. Je kunt 't ook met lopen 
doen, met eten, met alles Mediteren due je ook niet één uurtje 
per dag, maar je kan de hele dag met alertheid leven: vrij ermee, 
eet ermee, maak ruzie ermee. Het is de strijd tegen de gecon-
ditioneerdheid. 

A: Maar wat is nou de psychologie van de boeddha's?? 
P: Gurdieff en Ouspenski zijn er dus niet aan toe gekomen. Bhagwan 

zegt, dat dat meestal niet gebeurt omdat je zowel naar de mystiek 
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als naar de logische dimensie open moet staan. Bhagwan zelf is 
dat wel: hij leest alles wat er zo te koop is. 

A: Dat zegt op zich niks. Drs H. van Praag doet dat ook. 
P: Bhagwan onderscheidt bij de spirituele methode twee grondwegen: 

die van de meditatie en die van het hart. Die van Christus is die 
van het hart, van de devotie; de weg van Boeddha is die van de' 
meditatie. Het hangt van je natuur af of je de eerste of de tweede 
kiest. Als je 'n devote aard hebt, raak je niet gelnspireerc. 
door meditatie en andersom. Boeddha heeft nooit over god gespro- 
ken, het zou maat projectie voor hem geweest zijn. God zou je 
een methode kunnen noemen. God is een methode. Volg die gerust 
als 't je aard is. 

2 ONTMOETINGSGROEPEN 
ervaringen►  van da van huizen 
Het is Januari. Wij verblijven met een groep van negen deelnemers 
alsmede een begeleider in een jeugdherberg voor het weekend van 
een ontmoetingsgroep van het Humanistisch Verbond. 

Op zo'n weekend moet het gebeuren. De climax waar in de voorafgaan-
de avonden op gewacht wordt. 

Nou het gebeurt ook. Verdriet, emotie, mensen die zich zwak durven 
tonen. Verbondenheid, een echt samen-zijn, heel fijn. Maar zoals 
altijd houd ik mijzelf weer groter dan ,ik ben. Ik ben erg betrokken 
bij de anderen, maar kan mijzelf niet loslaten. Het verdriet van 
een vrouw om de dood van haar zusje maakt de pijn om mijn verloren 
kind wakker en de andere ,verdrietigheden waar ik op dat moment mee 
zit. Maar ik laat het niet in me tor, kan mezelf niet zwak laten 
zien, terwijl ik het van anderen als goed ervaar. 

Dan is het Zondagochtend. Ik heb een ontzettende hoofdpijn. Het 
bonst en klopt in mijn hoofd en ik voel me erg gespannen. aet wordt 
steeds erger. We zitten wat met elkaar te praten. Ik bons Inet mijn 
h9ofd tegen de muur. De hoofdpijn maakt me gek. Onze begeleider 
zegt dat ik dat niet moet doen.. Dan voel ik de behoefte in me opko-
men om mijn hoofd tegen zijn schouder te leggen. Wat een afgang. 
Ik, de zelfverzekerde oudste uit het grote gezin. Ik, die alles zelf 
wel kan. Ik, die steun zoekt en dan nog wel bij de trainer. Ik 
heb dat andere deelnemers in andere groepen zien doen. Het pro-
jeatcreivan vader-geveoelens op de trainer, die dan als een gewel-
dige autoriteit wordt ervaren. Daar wil ik niet aan meedoen. Daar 
ben ik te groot voor, maar de behoefte is er en ik ga overstag. Maar 
zijn aandacht wordt opgeeist door een ander en daarna gaan we eten. 

Dan weet ik wat ik moet doen. Als niemand mijn narigheid ziet, moet 
ix het laten zien. Ineens weet ik, heel duidelijk, wat ik doen moet. 
Ik zie het mezelf doen, voordat ik het werkelijk doe. 

Ik ga terug, dwars door de wasruimte en open de deur van de kamer 
waar ze zijn. De anderen. Ik voel dat er nauwelijks op mij gelet 
wordt. Ik zie niets, het is alsof ik blind ben. Dan ga ik naar bin-
nen. Het is heel moeilijk. Ik voel me als voor de leeuwen geworpen, 
maar ik moet en ik vraag: kan iemand me helpen? 

Er komen er twee, een man en een vrouw. Ze pakken me. Ik leun tegen 
hen aan en begin te huilen. Dan trekt de vrouw mij op haar schoot. 
Een vrouw net zo oud als ik. Moeder, net als ik. En ik zit als een 
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kind. Veilig en ik huil ontspannen. Ik snik het uit. Iedereen mag 
het horen. Het duurt niet lang en ik word rustig. Ik word helder 
en mijn hoofdpijn is weg. Het is alsof aan frisse lentewind door 
mijn hoofd waait. OngeloCelijk helder, wat nog een paar dagen -4nort 
duurt. Het is een heerlijk gevoel na een voor mij heel belangrijke 
ervaring. 

In deze groep leerde ik vragen. Om steun, om warmte. In de volgen-
de groep ga ik verder. 

10. 	0 	isS 	b 

Het is Juni, vijf maande later. Nu met andere mensen, andere bege-
leiders, twee mannen, in een houten gebouwtje ergens in Drente. Weer 
het weekend. Zaterdagavond. 

Het is tot nu toe allemaal erg tam geweest. Wij zijn gekomen met ver-
wachtingen. We willen iets van elkaar, met elkaar. Kontakt, konfron-
tatie. Iets leren omtrent jezelf van. de ander. Maar het gebeurt niet. 
Ik word er kriegel van, kan het niet uitstaan. De sessie is begon-
nen en iedereen zit op iedereen te wachten. 

Ik zeg dat ik graag iets zou willen doen om ons wat dichter bij 
elkaar te brengen, maar ik weet beslist niet wat. begeleider A 
vraagt me in het midden te gaan zitten en na enige aarzeling doe 
ik het maar weet nog steeds niet wat ik moet. Voel mezelf daar ook 
heel stom zitten. Dan vraag ik een goede vrbndin van mij, die ook 
aan de groep deelneemt, om dicht achter mij te komen zitten. Ik 
weet dat ze niet zal weigeren. Ze doet het en ik voel me in de rug 
gedekt. 

Dan nodig ik anderen uit om bij mij te komen zitten. Er komen er 
drie en twee laatkomers duiken er uit zichzelf bij. Zij wat aan de 
buitenkant, hij heerlijk in het midden, languit. Dan vraag ik Lena 
(gefingeerde naam). Ze weigert pertinent, ziet de zin hier helemaal 
niet van in. Het lijkt wel een toneelstuk zegt ze. 

Na deze weigering durf ik niet meer verder. Begeleider A spoort me 
aan: er zitten nog meer mensen! Ik antwoord hem er dan ook maar bij 
te komen. Hij vraagt hoe ik dat zou willen. Ik zeg tamelijk onver-
schillig: ga er dan maar dwars overheen liggen. De weigering heeft 
me gekwetst en nu ga ik onvershillig doen. Hij doet dat natuurlijk 
niet en dan begrijp ik, dat ik hem persoonlijk moet vragen. Ik trek 
zijn_gezicht naar me toe. 

Dan is begeleider W er nog. Hij maakt me duidelijk dat ik een di-
recte vraag tot hem moet richten. Ik vind dat erg moeilijk naar hem 
toe. Tenslotte doe ik het toch, zeg ook dat ik het moeilijk vind. 
Hij komt. Lena laat ik zitten, ze hoeft van •mij niet meer. Dan 
bedank ik iedereen en we gaan weer in de kring zitten. A vraagt of 
ik nog iets wil en dan realiseer ik mij ineens dat ik inderdaad iets 
wil, maar weet niet wat. Ik kijk de kring rond, mijn oog valt op W 
en ik besef dat ik iets met hem wil. Dan denk ik dat ik wel bij 
hem wil zitten, begrijp zelf niet waarom en durf het ook niet te 
vragen. Tenslotte vraag ik het toch. Eerst indirect, dan direct, 
want dat wil hij. Maar het is goed. Ik ga tussen zijn benen zitter 
als in een stoel, lekker veilig. 

Dan begint Lena. Ze begrijpt niet dat iemand als ik zóveel behoefte 
aan warffitakan hebben. Ze heeft het nu al een páár keer gezien en 
ervaart het als erg zwak. Er ontstaat een discussie over mijn 
hoofd waarbij Lena zich enorm afzet, Het blijft tamelijk aan de 
buitenkant. Meer praten over. Ik voel de spanning in mij opkomen 
en laat die ook toe. Groeien naar een klimaks. Warschijnlijk weet 
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ik onbewust die klimaks nodig te henen. W merkt het en houdt mij 
steviger vast. Ik ervaar dat als een enorme steun. Dan barst ik 
los en huil en huil. Het wordt stil en ik heb alle aandacht voor 
hetgeen ik al zólang aan iedereen wilde zeggen. Ik vertel hoe ik 
mijn kind heb zien liggen, dood, verstijfd, als een versteend 
beeld en in en in-koud. Dat ik alle warmte van de wereld nodig heb 
om dat beeld te vei-drijven. Dat alleen de warmte van een mens, van 
mensen, de koude van de dood in mij weer goed kan maken. Ook zeg 
ik, vooral tegen Lena, dat ik mijn vragen niet als een zwakte, maar 
juist als een enorme zelfoverwinning beschouw, omdat ik vroeger ie-
mand was die alles zelf deed. Ze reageert aarzelend. 

Ik weet nu dat ik niet alles alleen hoef te doen. Ik mag af en toe 
even leunen, hulp vragen. 

Er zijn mensen, die mij warmte willen geven. Mannen zowel als vrou-
wen. En mensen, waarvoor ik lief mag zijn. Ik vind weer terug, wat 
ik weggestopt heb, jaren geleden. Mijn behoefte aan tederheid, krij-
gen en geven. En ik ontdek dat ik niet zo nodig met een man naar 
bed hoef te gaan om aan die behoefte te voldoen. En ik kan zelf 
ook gewoon iemand strelen. Ik was vergeten dat ik dat kon. Het 
verschil tussen mannen en vrouwen wordt minder scherp. Het zijn 
allemaal mensen, net als ik. 

Een heerlijk gezicht, twee mannen samen op de bank. Armen om elkaar 
heen. De een 22 jaar, student. De ander, 36 jaar en een keiharde 
baan in het bedrijfsleven. Vroeger werd ik misselijk van het 'geleb-
ber' van zuid europese of amerikaanse voetballers na het behalen 
van een doelpunt. Nu geniet ik als mensen elkaar omhelzen. 

Denk nu niet, als u dit leest: wat een wereldvreemd gedoe, zo'n 
ontmoetingsgroep. Want ik ervaar dat dergelijke 'warme' ervaringen 
binnen de veilige groepssfeer wel degelijk een aarzelend begin be-
tekenen voor een verandering van mijn gedrag in het dagelijkse leven. 
En ik merk ook dat het werkt. Dat ik van de mensen om mij heen 
'meer' terugkrijg nu ik ze met een duidelijker, meer op mijn behoef-
ten afgestemd gedrag telemoet treed. 

'Leef je ikje weg° 
zegt de dood, 
'en van mij zul 
je geen last 
meer hebben.' 

(uit 'tral:Ispersconlijke psychologie' 
van David Grabijn en Fons Foudraine, 
Haarlem 1977) 
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KOMMUNIKATIE 
Ik ben er mij van bewust dat veel van mijn kontakten met 

andere mensen niet steeds diepgemeend en soms zelfs oneerlijk zijn. 
Ik voel echter ook de bevrediging-  wanneer een eerlijk en goed kontakt 
mogelijk is en ik daarin helemaal mezelf kan zijn. Vaak wordt het 
voorgesteld dat met vertrouwen en liefde in de relatie een goed kon. 
takt tot stand kan komen. De vraag is echter, wat gedaan, wanneer ik 
dit vertrouwen en die liefde niet voel voor de ander? Ik kan toch 
zomaar geen genegenheid produceren wanneer ik die niet voel? In de 
wijze van opvoeden wordt al te vaak.het 'doen alsof' aangeleerd als 
middel om te bekomen wat men nodig heeft. 

Wat echter wel tot mijn mogelijkheden blijft behoren, is 
het besluit te nemen om eerlijk te blijven met mezelf. 'Eerlijk zijn' 
betekent dat ik mij als zodanig gedraag. Wanneer ik werkelijk kies 
om eerlijk te zijn, dan betekent dit dat ik uitdrukking geef aan 
mijn eigen waarneming, mijn eigen indrukken, aan wat mijn eigen erva-
ring en gevoel is op dat ogenblik. Teneinde daarin te slagen is het 
nodig dat ik eerlijk ben met mezelf en in voeling blijf met mijn er-
varing, dat ik de verantwoordelijkheid ervoor opneem door deze uit 
te drukken als zijn _mijn ervaring. Dit soort gedrag is in staat een 
reaktie van vertrouwen op te wekken. Ik voel immers vertrouwen voor 
voor dbpersoon waarvan ik weet dat ik hem kan geloven. Zelfs wanneer 
ik een hekel heb aan iemand, kan ik hem vertrouwen, wanneer hij_ 
eerlijk is met mij en ik kan zijn bereidheid om eerlijk zichhzelf 
te zijn, eerbiedigen. 

denijs brt 
Daarbij komt, dat wanneer ik de genegenheid en waardering 

van andere mensen op het oog heb, mijn eerlijkheid absoluut nodig 
is. Wanneer ik me voorwend en vals gedrag vertoon, dan kan de 
ander van mijn manier van doen houden, maar hij kan niet van mij  
houden. Daarbij ben ik bijna verplicht om zogenaamd 'konsekwen ' 
aan mijn imago te bouwen en het in stand te houden. Ik verlies 
mijn kostbare energie aan een duur uithangbord of aan een presti-
gieuze faqade. Erger nog: ik kan niet echt genieten van de zo ver-
langde reaktie van de ander, want ik ben diegene die weet dat ze niet 
terecht is. Vanzelfsprekend is elk eerlijk kontakt niet altijd genot-
vol of bevredigend. Soms is het moeilijk, pijnlijk of bitter, maar 
daartegenover staat de echtheid, de kracht en het levenswaardige van 
zo'n kontakt. 

Kommunikatie is heel eenvoudig in termen van bewustzijn. Ik 
wens me bewust te zijn van mijn eigen ervaringen en in staat zijn 
en bereid zijn om deze aan de ander uit te drukken. Ik wens klare 
boodschappen te zenden over mijn bewustzijn, mijn ervaringen, mijn 
gevoelens, waarnemingen, wensen, verwachtingen, enz. Ik wens me ook 
bewust te zijn van de boodschap die de ander zendt: ik wens open te 
staan voor de uitdrukking van de ervaring van de ander. Goede kommu-
nikatie is noodzakelijk omdat ik andere mensen vaak nodig heb om 
veel van mijn behoeften te bevredigen. Immers andere mensen zijn 
dikwijls do bron van min grootwto vreugden en mijn beste ervaringen. 

De mate van openheid en eerlijkheid waarmee ik met de ander 
wil praten. hangt. af  van de openheid waarmee ik mijn eigen erva- 
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ringen toelaat. Ik zou het kunnen noemen, dat wat binnen in me-zelf 
gebeurt door mijn bewustzijn wordt waargenomen. Niet dat ik naar me-
zelf loop te kijken, dat ik mezelf observeer of dat ik mezelf a.h.w. 
splits waardoor een tweede ik het eerste ik in de gaten kan houden. 
Wel, dat het gewaarworden en bdwustzijn van mezelf égn onthullende 
en samenvallende aktiviteit wordt. 

Op welke manier kun ik dichter bij mijn eigen ervaringen 
komen? Ik.kan dit proberen door me te oefenen in het ont:ipannen 
van mijn lichaam. Meestal is deze tijd en manier van leven niet 
van die aard dat ik gemakkelijk ontspannen voel. Meestal is mijn 
leven veel te taakgericht en daardoor gespannen. Anderzijds komen 
vele spanningen door onbevredigende relaties en de moeilijkheden 
die daarmee gepaard gaan. Daarom is het goed mezelf geregeld te 
ontmoeten. 

Ik kan dit het best door een houding te kiezen die me goed 
'ligt': in een yoga-houding, languit liggend of rechtopstaand in 
de open lucht. Ik probeer de gevoelens en de spanningen die in mijn 
lichaam aanwezig zijn te ontdekken, ze te registreren zonder ernaar 
te staren. Ik laat ze er zijn, ontmoet ze, maar verklaar ze niet. 
Op dit ogenblik probeer ik afstand te doen van dei ervaringen, ik 
onthecht er mij van. Ik ga mijn eigen gevoelens, gedachten en ge-
drag bekijken alsof ik een objektieve toeschouwer was. Ik wil dit 
nu eens bezien met nieuwe grote ogen, naief, onbevangen, nieuwsgie-
rig. Ik merk nu misschien dat mijn gedrag in het geheel niet over-
eenstemt met mijn werkelijke ervaringen. Hoe zou een onpartijdig 
toeschouwer dat gedrag beoordelen? Als ik eerlijk ben tegenover me-
zelf, valt dit misschien niet vleiend uit. Dat is het punt waarop 
ik waarschijnlijk met mezelf in debat ga, zal beredeneren waarim ik 
zus of zo handel, ga zoeken naar oorzaken die buiten mezelf lig-
gen en er de schuld van zijn dat ik me op die manier gedraag. Laat 
ik dan ook afstand doen van dit debat. Laat ik dan proberen te er-
varen en te zien op welke manier ik met mezelf debateer, mezelf 
bedrieg misschien. Deze onthechting betekent, dat men het vertrouw-
de en bekende met vreemde ogen gaat bekijken. Pas vanuit die 'be-
vreemding' is kreativiteit en verandering door mezelf mogelijk. 

Dit onpartijdig schouwen van mijn belevingen brengt me tot 
de vaststelling dat mijn eigen ervaring voortdurend in beweging is. 
Mijn ervaring is een permanente stroom van gevoelens, fantasieen, 
belevenissen. Wil ik bij mijn ervaring blijven dan word ik verplicht 
mee te stromen met mijn ervaringen. Ik probeer nu van dit ganse pro-
ces voor mezelf te verwoorden. Ik probeer mijn bewustzijn te vergro-
ten door dit alles voor mezelf de juiste naam te geven. Vanuit de 
onthechting wordt het vreemde nabij gebracht en zo vertrouwd.moge-
lijk benaderd. Ik ga trachten mezelf zo nauw mogelijk te vereenzel-
vigen met mijn eigengevoelens, hoe bizar of ongewenst mij die op 
het eerste gezicht ook voorkomen. Ik dring er geheel in binnen en 
ik laat ze geheel tot ontplooiing komen. Ik ga  roeven van de erva-
ring. Mijn innnerlijke aandacht is op bezoek bij mijn ervaringen 

'en kan er zich in onderdompelen. Ik kan opnieuw kennismaken met 
wat er zich diep binnen in mij afspeelt. Ik ben op reis in mezelf 
en kan alles op nieuw ontdekken, waarnemen, betasten, afwegen, het 
tempo bespeuren, alle gevoelens van sympathie tot haat, verveling 
tot geboeidheid, angst tot zekerheid en vreugde en alle nuance-
ringen ertussen en alle schaketingen ervan opnemen en afstasten. 
Ik kan weer zien, me binnen in mezelf orienteren, ik kan mezelf 
weer smaken, ik kan mezelf weer voelen, ik kan mezelf weer beluis- 
teren. 
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Saul Steinberg uit 
The Catalogue, 
Meridian Book 

Op deze manier kom ik tot een plotseling nieuwe klaarheid 
omtrent sommige aspekten van mezelf. Ik word me bewust van de zin  
van mijn ervaring. Er ontstaan nieuwe inzichten. Wat vroeger van 
het allergrootste belang scheen, komt nu niet zo dwingend naar 
voren. Andere gevoelens en ervaringen worden nu belangrijker. Ik 
ervaar dat er binnen in mij van alles begint te verschuiven. Ik 
voel me vrijer en opgeluchter dat dit zomaar kan. Hetgeen nu op de 
voorgrond komt, is voor mij veel zi.nvoller is "echter' dan het vo-
rige. Het is allemaal niet zo gewild, het ontstaat vanuit meze11:, 
ik kan er niet meer aan voorbij zien, er verandert iet:; in mij. Ik 
merk dat wanneer ik mij ongebonden kan laten meestromen met mijn 
ervaringen, er uiteindelijk datgene naar boven komt wat het be-
langrijkste is voor mij op dat ogenblik. 

De ontdekkingen die ik nu omtrent mezelf heb gedaan, de 
veranderingen die zich misschien nog slechts heel diep in mij vol-
trokken hebben, moeten buiten mij ook verwerkelijkt dorden. JUist 
door deze te onthullen ook voor de anderen, door ze met woorden van 
inhoud en betekenis te voorzien, krijgen ze ook nog meer zin voor 
mezelf. Door me bloot te geven aan anderen leer ik mezelf nog meer 
en beter kennen. bovendien is dit een van de belangrijkste manieren 
om door de andere gekend te worden. Juist hierdoor ook is weder-
zijdse groei en waardering mogelijk, wordt de andere eveneens uit-
genodigd tot openheid en eerlijkheid, het afleggen van schijn, ver-
weer en dubbelhartigheid. 
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Maar onvermijdelijk voel ik me aarzelen. Ik vrees dat de 
andere hierdoor ook mijn zwakheden zal ontdekken en er misbruik van 
maken. Het spreekt vanzelf dat in de gewone omgang met de buiten-
wereld een zekere bescheidenheid en voorzichtigheid op zijn plaats 
is. Maar in hoeverre ik me moet censureren en inhouden tegenover 
diegenen die ik graag zie en tegenover die waarmee ik dagelijks 
leef en werk? Problemen rijzen wanneer ik mijn woorden gebruik met 
andere bedoelingen dan zuiver te kommuniceren. Ik kan hierdoor alles 
alleen maar duister maken in een situatie die meestal reeds moei-
lijk is, nl. mezelf onthullen. Allebei beginnen we dan te geloven 
in die woorden en we verliezen het kontakt met onze eigen ervaring 
en met wat in feite gaande is tussen ons. 

Opkomen voor mijn eigen recht, mijn eigen opinieG, mijn,ei-
gen gevoelens vergt vaak moed, moed om reëel mezelf te zijn tav de 
andegn. Ik ben al te dikwijls bang dat de ander mij niet zal begrij-
pen, mij niet zal nemen zoals ik voel dat ik ben. Ik ben bang dat 
de ander mij de rug zal toekeren wanneer ik zo iets zeg. Ik vrees 
dat de ander mij belachelijk zal vinden. Ik vrees dat de andere on-
gelukkig zal worden wanneer hij of zij merkt dat ik niet aan haar 
of zijn verwachtingen beantwoord. Ik`vrees dat de ander zich ge-
kwetst zal voelen. Ik vrees dat de ander zich door mij in zijn vrij-
heid zal geremd voelen. Ik vrees een weerstand, een weerbots, een 
weerwraak. Deze angsten en deangst voor 'dat zal de ander wel niet 
aankunnen', is in feite de angst dat ik minder 'goed' of 'sterk' 
zal lijken dan de ander wel denkt, of dat hij of zij afkeurend over 
mijn gevoelens zal oordelen. Maar mensen zijn nu eenmaal niet ideaal 
ze zijn alleen meer menselijk. 

5 stelregels 

Zeer belangrijk en dikwijls verwaarloosd in de kommunicatie 
is het uiten van positieve gevoelens. Door postievezelfonthullingen, 
dus door goede ervaringen mee te delen, kan men de weg banen voor 
eerlijkheid op gevaarlijk terrein. Om te kunnen bouwen op de fun-
damenten zelfkennis, zelfonthulling en oprechtheid, kunnen we best 
gebruik maken van de volgende vijf stelregels voor goede kommuni-
catie. 

a) Bezie alles in zijn verband. 

Veel misverstanden en onenigheid kunnen vermeden worden als ik 
gewoon let op het verband en gevoelig ben voor de omstandigheden 
waaronder ik tracht te kommuniceren. Soms is het verband heel duide-
lijk, op andere momeneten zal het werkelijke verband alleen duidelijk 
worden wanneer ik ook oog heb voor de non-verbale tekens van de ander. 
Belangrijk is hierbij dat ik oog krijg voor alees wat de anddre op 
zijn beurt onthult en het het allemaal samenhangt. Dit bewust bezig-
zijn met het verband, kan in het begin een gevoel geven van over-
drijving of onhandigheid, maar het is wel de bedoeling vol te hou-
den, totdat het een verworven iets is, dat op een natuurlijke manier 
bij mij hoort. 

b) Wacht voor het juiste moment. 

Sommige gedachten en gevoelens spreek Ik beter uit op een ander 
moment dan hetgene waarop ze opduiken. Goede en direkte kommunicatie 
betekent niet dat ik alles wat in me opkomt er zomaar ongebreideld 
uitflap. Soms is het nodig ook voor mezelf te weten te komen of 
een bepaalde ervaring wel zo dringend is en of ze wel de belangrijk-
ste is die ik nu wil medelen. Op dat ogenblik juist is het nodij 
dat ik mezelf ervan kan vergewissen of het moment wel geschikt is. 
Vanzelfsprekend betekent dit niet dat ik me iets moet wijsmaken en 
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uit angst voor de reaktie van de ander maar moet uitstellen te ver-
tellen wat in mij aan de orde is. 

Sommige omstandigheden zowel materiële als menselijke kunnen 
ongeschikt of remmend zijn voor direkte kemmunikatie. Ik moet 
daarmee rekening leren houden en dit in de verhouding tot de be-
langrijkheid en het dwingend karakter van mijn mededeling en tot de 
mate van begrip, die ik verwacht van mijn partner. 

c) Wees in alle omstandigheden zo duidelijk mogelijk. 

Wanneer ik niet duidelijk ben in wat ik zeg, verduister of ver-
pak ik mijn boodschap. Hierdoor ontstaat een grote kans dat de 
kommunikatie mank loopt. Nogal vaak blijkt dat wanneer ik iets zeg 
het anders bedoel, ik in feite één of andere vorm van kritiek wil 
leveren. Daarom iC het nodig goed te weten bij mijzelf wat ik pre-
cies wil zeggen, dat ik leer vanuit mijn direkte ervaring en gevoel 
te spreken. Door te zeggen wat ik waarneem en te vertellen wat ik 
voel op de ander kritiek uit te oefenen, wordt het me mogelijk ook 
mijn eigen mening naar voren te brengen, ook al wijkt deze af van 
die van de ander. Het is natuurlijk ook mijn volste rech+ "nepaaloe 
dingen voor mij te houden. Duidiiik wil niet zeggen dat ik op om 
het even welk ogenblik. tegenover om het even wie mijn meest per-
snenlijke gevoelenq moet blootleggen. 

Ik word meer 'mezelf' wanneer ik h t aandurf in bepaalde om- 
tandigheden de dingen scherp te stellen zoals ik ze aanvoel. Ik 
wil de ander steeds duidelijk bereieken, raken, beinvloeden. Ik 
laat geen twijfels bestaan omtrent mijn bedoelingen. Ik ga er van-
uit dat een open konfrontatie beter is dan het energieverspillend 
geflodder van een koude oorlog. Soms is het ook voor mezelf niet 
altijd allemaal zo duidelijk. Daarom hoef ik niet te laten me uit 
te drukken. Het wordt duidelijker al sprekend. Wanneer ik mezelf en 
aan wat ik zeg voortdurend eisen stel dat het klaar moet zijn, dat 
het interessant moet zijn, dat het goed verwoord moet zijn, dat 
het gepast moet zijn, enz., dan kan ik om iets te kunnen zeggen 
wel wachten op het einde der tijden of wat ik zeg zal me steeds on- 
bevredigd laten, dom aandoen, me in twijfel brengen over mezelf. 

Ik doe er anderzijds ook goed aan niet reeds op voorhand van 
alles -te bedenken wat de andere als reaktie zal hebben (anticipe-
ren). Ik zie dat wel wanreu ik duidelijk geweest ben. Ze mogen me 
anders wel begraven onder het motto: 'Stierf gisteren aan de ge-
volgen van morgen'. Duidelijkheid betekent ook dat ik fundamenteel 
kies voor datgene wat ik zeg en doe. Ik ga er volledig achter staan. 
Ik laat tot mezelf de boodschap doordringen die ik aan de andere w1.1 
duidelijk maken. Ik neem de verantwoorddlijkheid op voor wat ik 
doe en zeg. Ik schuif die verantwoordelijkheid niet af naar de 
anderen. Ik wil duidelijkheid in mezelf over wat de anderen aan 
mij gedaan hebben: Ikzeg niet; Jij verveelt mij. Beter luidt: Er 
is een pak verveling in mezelf. Duidelijkst is: Ik verveel mezelf 
aan de hand van.... of: naar aanleiding van.... 

Dit bewustworden bij mezelf betekent dat ik energie vrij maak 
om aan het werk te gaan, om tot reële kommunikatie te komen. Deze 
energie gebruik ik in het andere geval om,mezelf af te houden van 
de angst voor konfrontatie, waardoor ik nog meer verveeld geraak, 
enz. enz. 

Fundamenteel neem ik de verantwoordelijkheid op voor datgene 
wat ik zeg en doe, door de reaktie van de ander vorm te laten krij- 
gen. M.a.w. ik geef de ander recht op antwoord, laat de ander rea-
geren zoals deze wil. De ware kommunikatie bestaat in de ervaring 
van overeenkomst tussen wat ik bedoel over te zenden en wat bij 
de anderontvangen wordt. 

Carl Rogers heeft vooral de duidelijkheid in de kommunikatie en 
de noodzaak ervan onderstreept voor personen, die zich in een hulp- 
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biedende relatie of situatie bevinden. Duidelijkheid ziet Rogers 
als de veruitwendiging .door taal en houding van wat bij iemand 
is, dus niet verborgen achter onbewuste fa9ades. Hij noemt dit 
kongruentie. Deze kongruente houding van de hulpverlener is van het 
allergrootste belang voor de relatie met zijn kli3nt. Hierin wor-
den geen fouten verdragen. Alle andere kwaliteiten komen op de hel-
ling te staan wanneer de, hulpverlener niet kongruent is. 

d) Sta open voor wat de ander te vertellen heeft. 

Goed kunne luisteren naar iemand is niet alleen een kwestie 
van goed verstaan wat de ander zegt, niet alleen de inhoud snappen 
en die kunnen weergeven, er is nog meer. Ik Voel ook dat wat ik ver-,  
wacht van goed luisteren een niet zo gemakkelijk ui te voeren kunde 
is. Ik merk ook voortdurend mensen rondom mij, die er niet eens in 
(willen) slagen de inhoud van mijn woorden te verstaan, die mij 
antwoorden geven of een houding tonen waarmee ze bewijzen dat ze 
hooguit de klanken uit mijn mond gehoord hebben. Maar echt luis-
teren betekent dat ik mij waarachtig open stel voor wat de ander 
wil.verduidelijken. Dat ik probeer de juiste boodáchap te begrij-
pen van wat de ander zegt. Goed luisteren en begrijpen vereist fei-
telijk dat ik doorzichtig word, om op die manier de ander in mij 
toe te laten. Die openheid houdt niet alleen de uitnodiging in, de 
warmte, de veiligheid voor de ander om duidelijk en direkt te kom-
municeren, maar tevens de onbelemmerde, ongeremde positieve kijk 
op de ander, wars van eigen vooronderstellingen, referentiekaders, 
schuifjes of etiketten. Een openheid tot luisteren en begrijpen 
vanuit een aandacht die steunt op fundamentele rechtvaardigheid en 
waardering voor de ander vanuit zijn mens-zijn. Dat betákent dat 
ik in mijn luisteren geen voorbehoud maak, geen evaluatieschema's 
inbouw. Dat wil ook zeggen dat ik de ander in zijn echte gevoelens 
laat, dat ik opensta voor alle gevoelens - vijandigheid of teder-
heid, verdriet of woede, opluchting of schaamte, zelfverzekerd-
heid of hulpeloosheid - ook al zijn die tegen mij gericht. 

Goed.luisteren en openstaan voor de ander betekent dat ik haar 
of hem wil ontmoeten in haar of zijn ervaring—Dit betekent dat 
ik mezelf ervan bewust ben dat de ervaring van de ander bij de an-
der zelf aanwezig is, als iets eigens aan die persoon. M.a.w. ik 
ervaar jouw ervaring niet, want die is onzichtbaar en ik kan ze 
met geen enkel zintuig waarnemen. Maar ik ervaar jou als iemand die 
mij ervaart, d.w.z. ervaringen heeft over mijn gedrag zoals ik 
ook ervaringen heb over jouw gedrag. Ik kan jouw ervaring niet er-

'varen en jij kunt mijn ervaring niet ervaren. Wat ik wel - kan, wan'?-
neer ik open sta voor jou en naar je ervaring wil luisteren, is 
jouw ervaring erkennen. Positieve kommunikatie zal dus betekenen 
dat ik datgene wat er bij jou aan ervaring aanwezig is en door jou 
aan mij verduidelijkt wordt, probeer te kennen zoals het er is. Wel 
wetend dat dit in zijn puuite, in zijn absolute vorm onmogelijk is, 
besef ik dat in de mate waarin het mogelijk is, ik jou hierinee be-
krachtig, jouw ervaring sterk en bevestig zoals ze is van jou. 

Dat wil niet zeggen dat ik met jou dezelfde' ervaringe gemeen moet 
hebben. Ik kan gerust mijn eigen ervaring hebben ovder de dingen f 

waar we samen naar kijken, die we samen beleven. En al liggen onze 
beide ervaringen afstanden ver van elkaar, dan is het van het aller- 
grootste belang, wil ik jou begrijpen, dat ik aan jou/ ervaring de 
geldigheid kan toekennen te zijn zoals ze is. Wellicht zal het mij 
dikwijio veel moeite kototen, om jo w orntrIng illet te ontwijken of 
te ontkennen. Maar ik kan moeite doen om mij te verplaatsen in 
jou en vandaaruit proberen na te gaan wat ik dan zou ervaren. Ik 
probeer, met wat ik op dit ogenblikk van jouervaar en weet, te 
begrijpen wat jij ervaart, omdat ik me in jouw situatie tracht in 
te leven en via mijn eigen ervaringen daarvan dichter bij jouw er-
varing wil komen. Wil jij je door mij begrepen voelen dan moet ik 
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aan jou duidelijk maken wat ik begrijp van jouw ervaring. Daarom meen 
ik dat het erkennen van iemands ervaring niet voldoende is om het 
begrijpen volledig en waarachtig te maken. Ik geloof dat ik jou 
beter kan begrijpen wanneer ik jouw ervaring ook nog vanuit mezelf 
kan herkennen. Letterlijk betekent dit, dat ik jouw ervaring opnieuw 
leer kennen vanuit mijn eigen beleven. M.a.w. mijn begrijpen wordt 
volwaardiger en belangrijker voor jou, wanneer ik erin slaag van-
uit mijn eigen persoonlijk ervaren van wat ik in jouw ervaring be-
grijp, tot jou te spreken. Het wordt wel duidelijk dat op die ma-
nier opnieuw zeer veel nadruk komt te liggen op een kongrue-n.te hou-
ding zowel bij de ontvanger als bij de zender. 

Het ware begrijpen, het kunnen staan in de schoenen van de ander? 
het in zijn kleren kunnen kruipen, het zich inleven in de ander, noemt 
Rogers empathie. Hij beklemtoont het belang van een empathiese hou-
ding in het bijzonder voor hulpverleners, adviseurs, terapeuten, 
maatschappelijk werkers, enz. Hij beschrijft het als de houding, die 
het mogelijk maakt de innerlijke gevoelswereld vande kliënt aan te 
voelen, 'alsof' het je eigen gevoelens waren, maar dan zonder je 
eigen werkelijke gevoelens daarin te mengen. Tegelijkertijd beseft 
hij ook hoe moeilijk dit is. Want wanneer iemand werkelijk openstaat 
voor de innerlijke wereld van de ander, loopt hij het risico daar-
door zelf te veranderen. En allemaal verzeten we ons tegen veran-
dering. Daarom hebben we de neiging de ander in onze termen te be-
kijken en niet in de zijne. Wij analyseren zijn wereld en apssen er 
waardebepalingen op toe. Dat is iets anders dan begrijpen. Maar 
als iemand anders begrijpt hoe het aanvoelt en moet zijn om mij  
te zijn, kan ik in dat klimaat groeien en bloeien. 

e) Reageer door de ontvangen boodschap terug te koppelen. 

Mijn antwoord op iemands poging om tot kommunikatie te komen 
kan zich beperken tot een hoofdknik. Soms is dat voldoende. Te 
vaak echter laat ik het bij dat knikje, ook wanneer er wel meer 
behoefte is aan een vollediger antwoord. Ik kan aan iemand feed-
back geven of aan terugkoppeling doen door wat ik hem hoor zeggen 
in mijn eigen woorden te herhalen om duidelijker te maken dat ik 
hem begrepen heb, door evt bijkoaende vragen te stellen, door in 
mijn antwoord ook aan te geven wat mijn ideeën zijn over de kwestie, 
hoe ik het ervaar en wat ik daarbij voel. 

Door'de ander te misleiden, dadelijk met kritiek te komen of 
door in het geheel niet te antwoorden, veroorzaak ik een kortslui-
ting in het terugkoppelingssysteem en dus ook in de kommunikatie. 
Gemelijk zwijgen zou kunnen omschreven worden als een negatieve 
feedback, een terugkoppeling. Door positieve terugkoppeling kan 
'ik aangeven wat er volgens mij mis is, zodat de ander weet hoe hij 
het verder kan aanpakken. Het wordt dus belangrijk om te leren 
elke kommunikatie af te ronden door de reaktie van de ander op een 
uitspraak van mij te bevestigen. Door een zinvol antwoord te geven, 
ook op minder belangrijke uitspraken, werk ik al aan het vergroten 
van mijn kapaciteit om straks in belangrijker situaties feedback te 
leveren. 

Voorbeeld van afronding: 
A: Jij hebt nog steeds een boek van mij. Ik wil het graag terug 

krijgen. 
B: Inderdaad. Ik breng het eerstdaags mee. 
A: 	(asronding) OK, daar reken ik dan op, 

(or, rijn., dan is dat in orde). 

Goed kunnen luisteren is natuurlijk een absolute vereiste om 
aan zinvolle terugkoppeling te doen. Bij de uitvoering van de 
feedback-verlening ligt het gewicht vnl bij de ontvanger. Uok de 
zender kan echter attent zijn voor de juiste ontvangst van zijn 
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boodschap. Hij kan met grote aandacht letten op alle non-verbale 
tekens en ieacties die de ander geeft als antwoord op zijn bood-
schap. Misschien zetten deze hem ertoe aan om te vragen of zijn 
partner hem wel goed verstaan heeft, omdat hij de indruk heeft bij 
de ander niet helemaal duidelijk te zijn geweest. Zodoende kan hij 
zijn boodschap met andere woorden of met duidlijker intonatie her-
halen. Op die manier heeft hij zijn eigen boodschap gekontroleerd 
op haar duidelijkheid. 

Dus zoals de ontvanger de boodschap van de zender kan teruJ--
koppelen of feedback verlenen, kan de zender zelf ook kontrole  
uitoefenen op zijn eigen boodschap. 
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Pastoraal groepswerk (boekbespr.) 3 11 
Bhagwan-meditatie, interview met 
Pradiep Buur 6 2 
...waar begin ik en waar einaig 
ik... 8 
Psychosynthese 4 -//5 13 
Spiritueel vormingswerk 3 13 
Assertiviteitstraining (boekbespr.)1 12 
Zelfhulp en praatgroepen 2 2 
Ingezonden 2 13 

Begin October begint weer het najaarsseizoen van het Humanistisch 
Verbond, met o.a. allerlei gespreksgroepen, praatgroepen en 
ontmoeting.:51242n. Een vouwblad met meer inlichtingen hierover is 
aan te vragen bij het Centraal Bureau van het H.V.: postbus 114, 
Utrecht. 

Wilt u uw abonnementsgeld á F 17,50 per omgaande overmaken op 
(nieuws) postgiro 4046753 t.n.v. Nieuwland, rekening.Ont-moeten, 
Amsterdam. Hartelijk dank!! 
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