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i n l e i d i n g

meditatie

‘It feels good. Kinda like when you 

have to shut your computer down, 

just sometimes when it goes crazy, 

you just shut it down and when 

you turn it on, it’s okay again. 

That’s what meditation is to me.’ 

ellen degeneres

Binnenwerk Meditering.indd   21 22-10-18   10:51



22

h e l e m a a l  n a a r  d e  m e d i t e r i n g

  

‘Fill your mind with the meaningless 

stimuli of a world preoccupied with 

meaningless things, and it will not be 

easy to feel peace in your heart.’ 

 marianne williamson

1
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1  –  w e  z i j n  o v e r p r i k k e l d 

We zijn 
oVerprikkeld

Stel, je loopt een bevriende arts tegen het lijf en hij vertelt jou 

out of the blue dat je antibiotica zou moeten nemen. Als hij geen 

enkele verklaring voor dit advies geeft, is het zeer onwaarschijn-

lijk dat je het op zult volgen. Wat beter werkt is wanneer jij je meldt 

met een klacht, waarop hij een diagnose stelt, schetst wat de conse-

quenties zijn als je er niets aan doet en dan zijn advies geeft. Helaas 

wordt meditatie vaak op die eerste manier aan de man gebracht. Een 

bevriende beoefenaar vertelt je dat ‘jij het ook echt zou moeten probe-

ren’ en als je doorvraagt waarom, dan komt hij vaak niet veel verder 

dan: ‘Probeer het maar, dan merk je het wel.’ Dit boek heeft een andere 

benadering.

In dit hoofdstuk kijken we wat er gaande is in deze 24-uursmaatschap-

pij, die bol staat van de prikkels, en welke gevolgen dat heeft voor 

ons mensen. Vervolgens lees je welke consequenties dit kan hebben 

en bemerk je misschien wel een of twee klachten bij jezelf waar je al 

langer last van hebt, maar die je nooit echt serieus hebt genomen. We 

eindigen met een schets van hoe de meesten van ons op dit moment 

met die klachten omgaan en hoe dat niet werkt. Aan het einde van het 

hoofdstuk krijg je een sneak preview van de effectiviteit van meditatie 

om je warm te maken voor de mogelijkheden die deze techniek biedt. 

In hoofdstuk 3 verkennen we vervolgens veel uitgebreider wat medita-

tie is en hoe het werkt. Daartussen zit nog hoofdstuk 2, dat eerst wat 

belemmerende overtuigingen over meditatie uit de wereld probeert te 

helpen, zodat je je ook echt open kunt stellen voor de ‘kuur’ meditatie.
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Wat is er aan de hand? Dol op dopamine
Denk eens terug aan de laatste keer dat je in de trein zat.* Kun je je nog 

voor de geest halen wat iedereen in die treincoupé aan het doen was? 

Haal nu eens terug, gewoon vanuit je eerste ingeving, wat het grootste 

gedeelte van je medereizigers bezighield. Was het slapen, eten, muziek 

luisteren, lezen, naar buiten kijken, op een laptop werken? Of was het 

misschien iets anders? Mijn ervaring is dat de meeste mensen in de 

trein tegenwoordig swipen.

De swiper
De swiper is direct te herkennen aan de smartphone in zijn hand en 

een ietwat gebogen hoofd. Misschien heb je weleens het voorrecht 

gehad om live mee te kunnen kijken naar wat zo’n swiper nou precies 

doet op zijn telefoon. Meestal zit er weinig lijn in het geswipe. De per-

soon in kwestie lijkt niet echt een doel te hebben en veegt maar wat 

heen en weer. Facebook gaat bijvoorbeeld open en er wordt hard naar 

beneden gescrold, waaruit je kunt opmaken dat hij de veertig bovenste 

posts niet zo lang geleden al heeft bekeken en nu nagaat of er verder 

naar beneden nog iets interessants staat. Vaak is dit een vruchteloze 

poging en gaat Facebook weer dicht, om talloze felgekleurde icoon-

tjes langs te gaan en bijvoorbeeld een nieuws-app te vinden. Hier is 

het vaak hetzelfde verhaal: het meeste is al gelezen en dus eindigt de 

swiper op de roddel- en achterklappagina. 

Als ik met een swiper meekijk, voel ik de verveling en de sleur bijna 

door mijn eigen lichaam trekken. Ik weet natuurlijk nooit hoe het voor 

die persoon zelf is, maar als ik dit zich zie voltrekken, herinnert het 

mij aan een tijd waarin ik niet lekker in mijn vel zat: ik was overwerkt, 

gestrest en ongelukkig en ik vulde die leegte met elke prikkel die mijn 

smartphone me kon bieden. Het zal voor elke swiper anders zijn, maar 

echt gelukkig komen ze niet op me over. Weten ze zelf eigenlijk wel 

wat ze zoeken in dat apparaat?

*	 Als	je	dit	boek	toevallig	nu	in	de	trein	leest,	ben	je	goed	af,	want	dan	kun	je	direct	
empirisch	onderzoek	doen.	Hou	je	vast,	dit	wordt	leuk!
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In zijn boek The wisdom of insecurity schrijft Alan Watts, een bekende 

Britse schrijver en filosoof, het volgende over mobiele apparaten en 

andere prikkelbronnen en hoe die ons in een staat van orgasme-zon-

der-opluchting kunnen brengen:

 ‘ …the ‘brainy’ economy...is a fantastic vicious circle which must either manu-

facture more and more pleasures or collapse--providing a constant titilla-

tion of the ears, eyes, and nerve ends with incessant streams of almost ine-

scapable noise and visual distractions. The perfect ‘subject’ for the aims of 

this economy is the person who continuously itches his ears with the radio, 

preferably using the portable kind which can go with him at all hours and 

in all places. His eyes flit without rest from television screen, to newspaper, 

to magazine, keeping him in a sort of orgasm-without-release through a 

series of teasing glimpses of shiny automobiles, shiny female bodies, and 

other sensuous surfaces...’

Misschien komt bovenstaande beschrijving jou ook akelig bekend voor. 

Het gaat over de volledige verslaving aan prikkels die zich meester 

heeft gemaakt van de meeste mensen in deze maatschappij. Tegelij-

kertijd is er ook iets out of place in die quote hierboven. Had Watts het 

nou over een portable radio? Jazeker, hij schreef dit boek namelijk in 

1953! Toen al zag Watts hoe bizar verslaafd we met zijn allen zijn aan 

prikkels waarvan we denken dat ze ons gelukkig kunnen maken. Ook 

waarschuwde hij dat diezelfde prikkels ons dat geluk nooit zouden 

gaan brengen. Ze bezorgen ons hooguit een tijdelijk gevoel van blijd-

schap. Het is tegenwoordig makkelijker dan ooit om je te verliezen in 

de constante stroom aan prikkels die overal wordt aangeboden. Maar 

waarom grijpen we voortdurend weer naar die telefoon en naar andere 

prikkel-producerende bronnen?

Op zoek naar plezier en erkenning
Zoals bij elke verslaving speelt het hormoon dopamine ook hier een 

belangrijke rol. Elke keer als je plezier ervaart, wordt er een beetje 

dopa mine vrijgelaten op een plek in je hersenen die de nucleus accum-

bens heet1. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je een heerlijk maal naar 

binnen werkt of met een spetterend orgasme klaarkomt. Je eigen sys-

teem beloont zo jouw gedrag dat het doorgeven van je genen bevor-
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dert: overleven en voortplanten. Dat vrijkomen van die dopamine voelt 

zo lekker dat je daar al gauw meer van wilt. Zo kunnen verslavingen 

ontstaan. Het meest zichtbaar en het best te begrijpen zijn verslavingen 

die direct extra dopamine naar dit hersengebied doen vloeien, zoals 

bij veel drugsgebruik het geval is. In zo’n geval word je ‘beloond’ voor 

een activiteit die helemaal niet bevorderend is voor je leven, want de 

meeste drugs zijn schadelijk. Vroeger dacht men daarom dat je alleen 

verslaafd kon zijn aan middelen als drank en drugs, maar tegenwoor-

dig weten we dat dit net zo goed mogelijk is met juist die zaken die 

eigenlijk goed voor je zijn, zoals voeding en seks, wanneer je daar te 

veel van tot je neemt. Overeten en seksverslaving komen daaruit voort.

‘I can give you high blood pressure just on the phone by criticizing you. 
On the other hand, I can send a tweet to somebody in China 

and give them a dopamine hit.’ – deepak chopra

Bij overmatig telefoongebruik is eenzelfde principe aan de gang. Je 

mail checken en je Facebook-feed bekijken op je smartphone is op zich 

een prima bezigheid. Maar als je in een half uurtje reizen met de trein 

drie keer je mail checkt, twee keer je banksaldo controleert en jezelf 

betrapt op ver doorscrollen op socialmediafeeds omdat je die bovenste 

posts allemaal al had gezien, dan is je gedrag minder gezond. Elke keer 

dat je je telefoon uit automatisme uit je zakt haalt of als je aan het 

swipen slaat, ben je eigenlijk als een lichtverslaafde op zoek naar een 

shot dopamine. Je wilt de lol van lachen om een kattenfilmpje op Face-

book ervaren, je wilt erkenning krijgen door eindelijk een positieve 

reactie te lezen op je open sollicitatie of je wilt waardering van ande-

ren in de vorm van likes op je LinkedIn- of Instagram-post. Een swiper is 

in zijn telefoon op zoek naar plezier, bevestiging en waardering en het 

bijbehorende dopamineshot. Maar kunnen onze hersenen die onop-

houdelijke speurtocht naar fijne prikkels wel aan?
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Prikkels in perspectief
Onze hersenen zijn gedurende honderden miljoenen jaren geëvolu-

eerd en in die tijd zo goed mogelijk op de omgeving afgestemd geraakt. 

Survival of the fittest: wie zich steeds weer het best aanpaste aan een ver-

anderende omgeving, overleefde het. Maar de schaal waarop evolutie 

werkt, is die van honderdduizenden jaren en een blijvende evolutio-

naire verandering is vaak pas na een miljoen jaar te onderscheiden.2 

Op een enkele meteorietinslag na veranderde er ook niet zo plotseling 

iets in de leefomgeving op aarde, dus dit tempo van de evolutie was 

prima. De omgeving waar we nu echter in leven, is ongekend snel ver-

anderd als je de evolutionaire schaal in gedachten houdt: we kennen 

nog maar 5000 jaar het schrift, 120 jaar radio, 90 jaar televisie, 25 jaar 

het internet en 18 jaar de smartphone. Die tijdspannen zijn niets als 

je beseft dat de mens al zo’n 200.000 jaar geleden ontstond en dat de 

reptielen uit wie we voortkomen en met wie we de onderste lagen in 

ons brein delen (ook wel het ‘reptielenbrein’ genoemd) 310 miljoen 

jaar geleden in de wereld kwamen. 

Het grootste gedeelte van de tijd waarin onze hersenen zich gevormd 

hebben waren er dus weinig prikkels om ons heen, en nu ineens zijn 

ze overal. Als je ter vergelijking een wc-rol helemaal uit zou rollen om 

de periode van het ontstaan van de mens tot nu te representeren, dan 

staat van de 200 velletjes, die samen 24 meter lang zijn (bijna de lengte 

van een basketbalveld), slechts de laatste 2 millimeter van het laatste 

papiertje gelijk aan de periode dat de smartphone bestaat. Neem je 

het ontstaan van reptielen als beginpunt, dan is de smartphoneperi-

ode niet eens meer in hele millimeters uit te drukken, want dan staat 

slechts de dikte van een laagje van een toiletpapiertje voor de periode 

dat we de smartphone hebben, althans als het papier zo flinterdun zou 

zijn dat een normaal toiletpapiertje uit 250 laagjes bestond! Zie afbeel-

ding 1.1 voor een schematische weergave hiervan.
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Afbeelding 1.1: Prikkels in perspectief

Onze opa’s en oma’s (of wellicht hun ouders of grootouders) zullen 

momenten gehad hebben dat ze samen aan tafel zaten, niks meer 

tegen elkaar te zeggen hadden, enkel het tikken van een klok op de ach-

tergrond hoorden en verder hun volle aandacht bij hun eten konden 

hebben. Misschien dachten ze wel aan dingen, maar er waren geen 

externe afl eidingen. Zo nu en dan zullen ze ook geproefd en gevoeld 

hebben wat ze in hun mond staken, zonder met iets anders bezig te 

zijn. Deze manier van leven, van zijn, is in de huidige maatschappij 

welhaast ondenkbaar. Om dit te ervaren moest ik een achtweekse 

meditatiecursus volgen waarin mij het principe van eten met volle 

aandacht werd aangereikt. Ik wist niet wat ik meemaakte toen ik dat 

voor het eerst deed. Wat was dat een bijzondere manier van eten. Veel 

rijker en gelaagder. En saaier! Wat duurde eten lang op deze manier…

Dit sentiment merk ik ook om me heen. Een brugklasser aan wie ik 

bijles gaf, vertelde me ooit dat hij op vakantie in de bus zat en zijn 

gameboy het niet deed. Hij moest 45 hele minuten niks doen! Hij werd 

‘he-le-maal gek’ zei hij. Ik dacht dat het met mij al erg gesteld was, 

maar deze jongen zat er nog wat dieper in. Het is tekenend voor hoe 

we als maatschappij met tijd en informatie omgaan. Elk moment moet 

200.000 
jaar geleden

310 miljoen 
jaar geleden

x 250

2 mm

24 meter
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gevuld met prikkels.* We kunnen alleen totaal niet meer in perspectief 

zien wat onze hersenen eigenlijk aankunnen qua informatieverwer-

king. Waarschijnlijk besef je niet dat de hoeveelheid informatie die je 

binnenkrijgt als je een hele week The New York Times leest, dezelfde hoe-

veelheid informatie is die een gemiddelde persoon in de zeventiende 

eeuw in zijn hele leven binnenkreeg. Dat moet toch consequenties 

hebben, zou je zeggen.

OefEnINg 1 – ORiëNtERen

Deze oefening is een eerste vorm van meditatie. Je hoeft er niet voor in 

een moeilijke pose te zitten en je mag er gewoon je ogen bij openhouden. 

Sterker nog, dat is zelfs de bedoeling. Laat je begeleiden bij deze eerste 

oefening door naar www.helemaalnaardemeditering.nl te gaan.  

Wat zijn de consequenties? Stijf van de stress
Het verslaafd zijn aan prikkels door de werking van dopamine is al 

een uitdaging op zich in onze huidige maatschappij. Maar heel vaak 

komt er ook nog iets anders vrij: cortisol en adrenaline, ook wel stress-

hormonen genoemd. Dat maakt de onophoudelijke zoektocht naar 

prikkels alleen maar schadelijker.

Cortisol en adrenaline
Elke prikkel die je geest binnenkomt, wordt door je hersenen geduid 

in termen van wat die prikkel voor jou betekent. De betekenis die je 

eraan geeft zal al gauw een emotie oproepen. Het nieuwsbericht dat 

een politicus iets onaardigs gezegd heeft over vluchtelingen kan je 

boos maken. De e-mail die je vertelt dat je niet wordt uitgenodigd 

voor een sollicitatiegesprek kan je verdrietig maken. Het Facebook-be-

richt dat die ene kennis met zijn start-up een prijs heeft gewonnen, 

kan je jaloers maken. Het bericht op je telefoon met de vraag of jij 

een afscheidsborrel voor een vriend wilt organiseren kan je gestrest 

maken, want je hebt al zo veel te doen.

*	 Geef	eens	eerlijk	toe:	hoe	zeer	baal	jij	als	je	op	de	wc	zit	en	erachter	komt	dat	je	je	
telefoon	niet	bij	je	hebt?
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Emoties zijn niet meer dan de gevoelens die je in je lichaam waarneemt 

als je fysiologie wordt aangepast om je voor te bereiden op een bepaalde 

situatie. Als je boos wordt, gaat je hart sneller kloppen en stroomt er 

bloed naar je bovenlijf. Je lichaam maakt zich klaar om te vechten. Als 

je bang wordt, stroomt het bloed juist naar je onder lichaam en vooral 

naar je bovenbenen. Je maakt je klaar om te vluchten. Dit proces wordt 

aangestuurd door hormonen. In het geval van boosheid spelen testos-

teron en adrenaline een rol en bij angst zijn onder andere cortisol en 

adrenaline betrokken. 

De concentraties van deze hormonen schieten omhoog in je bloed zodra 

boosheid of angst inkickt. Evolutionair gezien gebeurde dit natuurlijk 

vooral bij een levensbedreigende situatie, zoals het tegenkomen van 

een sabeltandtijger. Door de piek in hormonen was je voorouder tij-

delijk in staat om harder te rennen dan ooit! Het lichaam stuurde zo 

veel mogelijk energie naar die ene functie die het uit wilde voeren (in 

dit geval vluchten) en andere lichaamsprocessen werden op een laag 

pitje gezet: spijsvertering, weerstand, libido et cetera. Het was in the 

heat of the moment namelijk veel minder belangrijk om eten te verteren, 

virussen te bevechten of seks te hebben. Eerst moest je voorouder deze 

situatie overleven, anders had al dat andere helemaal geen zin! 

Je voorouders hebben hard genoeg kunnen rennen om de sabeltand-

tijgers in hun leven voor te blijven, anders was jij hier nu niet geweest. 

Ze vluchtten bijvoorbeeld naar hun grot, waar ze rustig konden uit-

puffen van de inspanning. Ze deden op dat moment niets anders dan 

wachten tot de kust veilig was, en naarmate de tijd verstreek zakten 

de adrenaline- en corstisollevels in hun bloed. De energie werd weer 

normaal verdeeld en de spijsvertering, de weerstand en het libido her-

stelden zich. Dit is een natuurlijk en gezond proces, dat we tegenwoor-

dig als het opkomen en wegtrekken van stress zouden duiden. Stress 

is immers een vorm van angst: je maakt je zorgen of alles wel goed zal 

komen en bent bang dat zaken misschien verkeerd lopen. De negatieve 

connotatie die stress tegenwoordig heeft, is in de kern dus niet terecht. 

Evolutionair gezien is het namelijk een superpower zonder welke we 

het maar lastig hadden gehad tegen sabeltandtijgers en andere bedrei-

gingen. We hebben daar nog altijd profijt van, want om te kunnen 
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presteren in bijvoorbeeld sport of op mentaal vlak, heb je simpelweg 

kortstondige perioden van stress nodig. Stress is geweldig, mits je het 

niet de hele tijd hebt.*

De sabeltandtijgers van nu: bazen, baby’s en borrels
In de huidige maatschappij zijn het geen sabeltandtijgers die voor 

spikes in hormonen zorgen en blijft het niet bij alleen sportprestaties 

waarvoor we stress aanmaken. De meeste stress is sociaal ingegeven: 

bazen die deadlines stellen, kinderen die op tijd van de crèche gehaald 

moeten worden, afscheidsborrels die op het laatste moment nog even 

voor vrienden georganiseerd moeten worden en ga zo maar door. Het 

zijn ‘maar’ sociale bedreigingen, maar ze voelen even dodelijk als de 

sabeltandtijger. 

Het lijkt op het eerste gezicht misschien raar dat we sociale situaties 

waarvan we rationeel weten dat ze niet echt levensbedreigend zijn, 

emotioneel toch zo beleven. Vanuit evolutionair perspectief is dat 

echter heel logisch. Ergens in het evolutieproces zijn we ons in groe-

pen gaan organiseren en werd samenwerking ons ‘ding’ als mens. In 

je eentje had je het maar moeilijk tegen een sabeltandtijger, maar als 

groep kon je je weren. Dit betekent dat het evolutionair gezien cruciaal 

was om bij de groep te horen. Als je uit je tribe werd gezet, kon je het 

wel vergeten, want alleen was je ten dode opgeschreven. Een sociale 

angst is daarom niet voor niets een doodsangst! 

Nou kunnen we die sociale angsten op zich ook prima het hoofd 

bieden door de stress die we ervaren ook daadwerkelijk in te zetten als 

superpower en zo op het juiste moment te ‘pieken’. Je gezonde zenu-

wen maken dat je je beste presentatie ooit geeft en je boosheid helpt 

je eindelijk eens met je vuist op tafel te slaan en je grenzen aan te 

geven, waardoor je collega’s niet meer zomaar over je heen lopen. Maar 

wat gebeurt er als we 24/7 dergelijke stressprikkels krijgen omdat we 

verslaafd zijn aan onze telefoons en social media? In onze zoektocht 

naar plezier, waarbij we zo veel mogelijk dopamine proberen binnen te 

*	 Stress	is	eigenlijk	net	een	erectie.	In	de	juiste	setting	is	het	helemaal	te	gek	en		
kun	je	er	topprestaties	mee	leveren,	maar	als	je	het	continu	hebt	wordt	het	wat		
vervelend.
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swipen, lopen we in onze mailboxen, feeds en saldo’s ook tegen teleur-

stellingen, frustraties en spanningen aan en kan het zomaar zijn dat 

we vooral adrenaline en cortisol oogsten. Is de stress die dat geeft dan 

nog een superpower of gebeurt er iets anders?

Het gebrek aan een grot
In de vergelijking tussen vroeger en nu – waar de sabeltandtijgers 

van toen de deadlines van vandaag zijn – ontbreekt er in onze hui-

dige maatschappij één belangrijk onderdeel: de grot. Waar we vroeger 

tijd kregen om bij te komen van het vluchten voor de sabeltandtijger 

en we onze hormoonspiegel naar een normaal niveau konden laten 

dalen, daar wordt de eerste spike (de deadline van de baas) tegenwoor-

dig direct gevolgd door de tweede (het zieke kind dat eerder van de 

crèche gehaald moet worden) en de derde (de mail dat de statafels op 

zijn bij het verhuurbedrijf, met de consequentie dat de borrel in het 

water gaat vallen). We krijgen dus nooit eens een moment van rust; zie 

afbeelding 1.2.

Afbeelding 1.2: Het chronisch verhoogde stressniveau van de moderne man 

zonder grot
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Onze hormoonspiegel keert eigenlijk nooit terug tot het ‘normale’ 

niveau. Er zijn voortdurend prikkels die stress in het lichaam genere-

ren en we leven met een chronisch verhoogd stressniveau. Ondertus-

sen staan andere lichaamsfuncties op een laag pitje, wat maakt dat het 

niet zo gek is dat overwerkte of overprikkelde mensen vaak problemen 

hebben met hun stoelgang (prikkelbaredarmsyndroom), snel en vaak 

ziek zijn (suboptimaal werkende weerstand) en weinig zin hebben in 

seks (verlaagd libido). Ondertussen zijn we verhoogd alert en slapen we 

minder diep. Zolang er namelijk gevaar op de loer ligt, kun je evoluti-

onair gezien beter licht slapen en van elk geluid wakker worden, want 

het zou zomaar die sabeltandtijger kunnen zijn…

‘Beware the barrenness of a busy life.’ – socrates

Er is in onze samenleving dus geen prikkelloze grot meer, waar alles 

rustig kan landen en we terug kunnen keren naar een basisfysiologie 

die ons op de lange termijn gezond houdt. Cortisol en adrenaline zijn 

geweldige hormonen om tijdelijk in licht verhoogde concentraties in 

je bloed te hebben (je presteert even boven je normale kunnen), maar 

op de lange termijn zijn diezelfde concentraties ‘giftig’. Ze brengen je 

lichaam schade toe.

Aangebrand, opgebrand en suïcidaal
Misschien kun je voor jezelf wel aanvoelen wat een voortdurende over-

prikkeling met je doet. Als je toch nog denkt: ‘So what, dan hebben wij 

wat meer prikkels dan vroeger...?’, ga dan maar eens na wat het met 

een jong kind doet om een dag lang geen rust te krijgen en alleen maar 

overladen te worden met prikkels. Wat voor een kind heb je dan aan 

het einde van de dag in je omgeving? Juist, een huilend, schreeuwend 

en misschien zelfs onhebbelijk kind. Voor een volwassene zijn de symp-

tomen net wat anders – chagrijnig, geïrriteerd en snel aangebrand, 

of juist helemaal naar binnen gekeerd, onbereikbaar en opgebrand – 

maar het principe is hetzelfde. 

De consequenties van deze overmaat aan informatie en hoge mate van 

prikkeling van onze geest zijn ook zichtbaar in de maatschappij. Hoe 

goed we bepaalde ziekten ook hebben kunnen terugdringen (antibio-
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tica heeft de kans om te overlijden aan een infectie drastisch verlaagd 

en zelfs hiv/aids is niet langer direct terminaal), hoe veilig – vanuit 

historisch perspectief – we onze straten ook hebben gekregen en hoe 

gezond en zeker de aanvoer van ons voedsel ook is geworden, er steken 

in onze Eerste Wereld andere kwalen, symptomen en ziektebeelden de 

kop op. Zo is het op mondiale schaal statistisch gezien waarschijnlijker 

dat je zelfmoord pleegt dan dat je door oorlog of moord om het leven 

komt.3 In Nederland waren er in 2015 zelfs drie keer meer zelfdodin-

gen dan verkeersdoden. Daarnaast is de kans dat je tegen burn-out-

klachten aanloopt voor jonge mensen één op zeven (!) en 150.000 jon-

geren tussen de 20 en 35 zitten thuis vanwege burn-out of werkstress. 

Dit zijn ongekende cijfers. Het lastige van dit soort statistieken is dat 

we ze niet voelen.* Als jij weinig last hebt van stress en nog nooit een 

burn-out hebt gehad of overwerkt bent geweest, is de kans groot dat je 

denkt dat het alleen anderen zal overkomen. Vergeet echter niet dat dit 

voor elke één op de zeven personen gold die wel thuis kwamen te zitten. 

Zoals een jonge vrouw tegen me zei, nadat ze twee maanden thuiszat: 

‘Niet alleen ik, maar iedereen om me heen dacht dat ik de laatste zou 

zijn die een burn-out zou krijgen. He-le-maal nie-mand zag het bij mij 

aankomen. Tot ik ineens duizelig begon te worden tijdens het autorij-

den en met hartkloppingen op het werk aankwam. Toen moest ik toch 

aan de bel trekken.’ Ze staat hierin niet alleen. We dénken dat we geen 

stress hebben, tot we ineens omvallen – en dan is het kwaad al geschied.

Ontevreden, stuurloos en gehaast
Bovengenoemde doemscenario’s zijn niet de enige negatieve gevolgen 

van een overprikkelde samenleving. Niet iedereen die depressief is, 

pleegt of overweegt zelfmoord en er zijn genoeg mensen die ondanks 

een hoge mate van stress het hoofd boven water houden en uit de 

klauwen van het burn-outmonster weten te blijven. Toch wil dat niet 

zeggen dat we er met zijn allen gelukkiger op zijn geworden.

*	 Ik	ga	het	verderop	in	dit	boek	nog	hebben	over	psychologische	biassen	en	dit	is	er	
ook	eentje.	Een	buurman	die	overlijdt	vinden	we	emotioneel	verschrikkelijk,	maar	
duizend	mensen	die	in	een	land	met	een	andere	cultuur	aan	de	andere	kant	van	de	
wereld	om	het	leven	komen,	registreren	onze	hersenen	zonder	al	te	veel	emotie.	
Het	wordt	opgeslagen	als	een	nieuwsfeitje	of	als	statistiek.	

Binnenwerk Meditering.indd   34 22-10-18   10:51



35

1  –  w e  z i j n  o v e r p r i k k e l d 

Zo is onze welvaart flink toegenomen, maar zijn we gehaaster en 

drukker dan ooit. In de jaren 30 voorspelde econoom John Maynard 

Keynes dat technologische ontwikkelingen ervoor zouden zorgen dat 

we aan het einde van de eeuw allemaal een werkweek van vijftien uur 

zouden hebben. Vandaag de dag zijn onze gemiddelde uren werken 

echter niet áfgenomen, maar tóegenomen! We zijn dan wel productie-

ver dan decennia geleden, maar we zijn ook gehaaster en drukker dan 

misschien wel goed voor ons is. Waar de belofte van de welvaart is dat 

deze je vrije tijd ‘koopt’, lijkt het omgekeerde aan de hand en hebben 

we meer ‘verplichtingen’ dan ooit tevoren.

OefEnINg 2 – VErPlIcHtINgEN vERSus vRIjE tIjD

Ga eens voor jezelf na hoeveel tijd je de afgelopen week verplichtingen 

had en hoeveel tijd je vrij kon indelen voor jezelf. Wat je als een verplich-

ting voelt, is voor iedereen anders. Laat de volgende vragen je helpen om 

dit voor jezelf te onderzoeken:

•� Hoeveel tijd heb je van jezelf mogen ‘verkwisten’? Denk hierbij aan de 

uitspraak ‘Time enjoyed wasting, is not wasted time’.

•� Hoeveel uur heb je de afgelopen week gewerkt? Hoe dicht zat je bij de 

werkweek van vijftien uur die Keynes voor ons weggelegd zag?

•� Kijk je werkagenda eens door. Hoeveel afspraken stonden er vast en 

hoeveel tijd had je eromheen? 

•� Hoeveel avonden had je afspraken en hoeveel tijd heb je zelf ingevuld?

•� Als het klopt dat de belofte van welvaart is dat hij je vrije tijd koopt, hoe 

welvarend is jouw leven dan?

Ook voelen veel mensen zich stuurloos. Alle industriële en technologi-

sche ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt, hebben we te danken 

aan ‘de deal’ die we hebben gesloten: we hebben betekenis opgegeven 

voor macht over ons eigen leven. We hebben in toenemende mate het 

geloven in iets groters dan wijzelf losgelaten en in plaats daarvan het 

heft in eigen hand genomen. Een paar eeuwen geleden (en voor genoeg 

mensen ook nog een paar decennia geleden) had je weinig macht over 

wat er met je leven zou gebeuren, maar de betekenis van alles was wel 

heel duidelijk: het was zo omdat God het zo wilde. Tegenwoordig is het 

leven veel maak- of stuurbaarder, maar waar we het allemaal voor doen 

Binnenwerk Meditering.indd   35 22-10-18   10:51



36

h e l e m a a l  n a a r  d e  m e d i t e r i n g

en wat het allemaal betekent, is voor de gemiddelde mens volstrekt 

onduidelijk. Diep vanbinnen zijn we de weg kwijt en dus laten we ons 

in het alledaagse verkeer maar leiden door alle prikkelende ‘verkeers-

borden’ die we tegenkomen – reclames, Hollywoodfilms, life events 

van anderen op Facebook, head hunters die vertellen welke volgende 

baan goed voor ons is, et cetera – zonder nog de tijd te nemen om naar 

binnen te gaan en onszelf af te vragen wat we eigenlijk zelf willen. 

Door de kakafonie aan prikkels horen we onze eigen wensen niet meer 

en onbewust voelen we ons verdwaald.

Op een meer alledaags niveau maakt onze omgeving ons ontevreden. 

Constant worden we eraan herinnerd wat we allemaal niet hebben. 

Mooie banen die op LinkedIn voorbijkomen, foto’s van ‘perfecte’ 

mannen en vrouwen op Instagram die lust in ons opwekken waar we 

niks mee kunnen, of die jaloezie zaaien omdat we er ook zo uit willen 

zien, en advertenties van blinkende auto’s die van ons vragen om toch 

nog een schaaltje te stijgen in salaris of een lening af te sluiten, zodat 

we ze kunnen betalen. Als de wetenschap rondom geluk ons één ding 

heeft geleerd, is het dat je gelukkiger wordt door stil te staan bij wat je 

al hebt en daar dankbaar voor te zijn.4 De omgekeerde variant daarvan 

– zien wat er allemaal niet is – zorgt ook voor het omgekeerde effect. 

Het maakt dat we niet alleen collectief overprikkeld zijn, maar ook 

collectief ontevreden. 

OefEnINg 3 – ActIeVE dANkbAaRHEiD

Ook deze tweede meditatie is nog geen officiële meditatie, maar wel een 

proces dat er veel op lijkt. Je wordt uitgenodigd om eens korte tijd je ogen 

te sluiten en actief dankbaarheid te beoefenen voor een aantal zaken in je 

leven. Zoek op www.helemaalnaardemeditering.nl deze oefening op.

Kortom, we zijn in onze telefoons en op allerlei andere plekken in het 

dagelijks leven op zoek naar dopamine, maar krijgen helaas vaak cor-

tisol en adrenaline voorgeschoteld. Deze stresshormonen zijn tijdelijk 

goed voor ons, maar als ze structureel in verhoogde doses aanwezig 

zijn, geven ze problemen. We raken aangebrand, opgebrand, suïcidaal, 

ontevreden, stuurloos en gehaast. Dat klinkt niet heel lekker. Maar het 

Binnenwerk Meditering.indd   36 22-10-18   10:51



37

1  –  w e  z i j n  o v e r p r i k k e l d 

wordt nog minder als je in ogenschouw neemt hoe we met deze situa-

tie omgaan.

Hoe gaan we daarmee om? Vluchten, verwijten en 
voorwaardelijk leven
Elk mens vertoont ander gedrag en heeft andere copingstrategieën 

voor stress en ongemak. Toch zijn er drie patronen te herkennen waar 

bijna iedereen in terechtkomt. Zodra we ons niet fijn voelen, zijn we 

ten eerste geneigd om dat niet te willen voelen en dus vluchten we uit 

het heden. Ten tweede gaan we, omdat we niet in het heden kunnen 

zijn, voorwaardelijk leven in de toekomst door te bedenken aan welke 

voorwaarden we moeten voldoen om ons wel ontspannen te voelen. 

Ten derde blijven we hangen in het verleden en zijn we alleen maar 

bezig met balen over wat er misging, malen over wat we anders hadden 

kunnen doen en verwijten uitdelen aan onszelf en anderen.

Vluchtend uit het heden: verdoven en vermijden
Overprikkeld of gestrest zijn voelt niet prettig. Helaas hebben de 

meesten van ons nooit geleerd hoe je met ongemakkelijke gevoelens 

omgaat. Waarschijnlijk heb je van je ouders geleerd dat je ze niet of 

maar in beperkte mate mag uiten. Dit maakte je op uit uitspraken als 

‘Stel je niet zo aan’, wat een kind kan aanleren om geen ongemak te 

uiten, ‘Niet huilen’, wat een kind erop kan wijzen dat het geen verdriet 

mag tonen, of ‘Wees niet bang’, waardoor een kind de uiting van angst 

als fout kan bestempelen. Het lastige voor kinderen is dat ze niet goed 

weten of ze die gevoelens alleen niet mogen uiten of dat ze die daadwer-

kelijk niet mogen voelen. Voor een jong kinderbrein is het onderscheid 

tussen ‘ik mag niet uiten’ en ‘ik mag niet voelen’ moeilijk te maken. 

Velen van ons lopen dan ook rond met onbewuste overtuigingen, opge-

daan in de kindertijd, over hoe onwenselijk het is om bepaalde (of alle) 

‘negatieve’ gevoelens in jezelf te ervaren.

De ‘oplossing’ die we gevonden hebben, is dat we nog dieper verval-

len in de eerder beschreven prikkelverslaving. We gaan op zoek naar 

nóg meer prikkels om nieuwe dopamineshots te produceren, ons weer 

even kortstondig fijn te voelen en zo te verdoven wat er in ons omgaat. 

Tevens vermijden we daarmee zo lang mogelijk het iets moeten doen 
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met die rare ‘verboden’ gevoelens en ongemakken. Dit is precies de 

verkeerde reactie, want om bijvoorbeeld van je gejaagde gevoel af te 

komen, moeten je cortisol- en adrenalinelevels worden afgebouwd en 

kun je prikkels juist beter even vermijden. Maar dat voelt niet prettig, 

omdat je volop met je eigen gejaagdheid en overprikkeldheid wordt 

geconfronteerd en dus vermijd je dat proces liever. Die vermijding 

en verdoving kun je halen uit zaken die in principe goed voor je zijn, 

maar die je overmatig gaat gebruiken, zoals eten, seks, sport of ver-

maak. Ook kun je grijpen naar zaken waarvan het positieve effect op 

je gezondheid veel minder voor de hand liggend is zoals drank*, drugs 

en zelfmedicatie.

‘It is no measure of health to be well adjusted 
to a profoundly sick society.’ – j .  krishnamurti

Het lastige hierbij is dat velen van ons de begrippen ontspannen en vluch-

ten door elkaar halen. Iemand die na een drukke week een wijntje drinkt 

en een goed gesprek met een vriend voert tijdens een lekker diner, is 

mogelijk aan het ontspannen van alle inspanning die hij heeft gele-

verd. Maar iemand die elk weekend zijn hoofd eraf schroeft en zichzelf 

onderdompelt in drank, drugs en one night stands, vlucht misschien 

wel ergens voor. De kans is dan groot dat er iets in hem omgaat wat hij 

liever niet voelt. Misschien is het de stress van zijn werk, misschien het 

verdriet van verlies, misschien boosheid op een naaste. Wat het ook is, 

hij zal het waarschijnlijk niet bewust beseffen, maar wel weten dat hij 

zich fijner voelt als hij een biertje op heeft dan wanneer hij nuchter is. 

Een weekend draait dan om ‘lekker naar de tering gaan’ in plaats van 

oprecht ontspannen. Hij kan het ‘work hard, play hard’ noemen, hij 

kan het noemen zoals hij wil, maar het is een vlucht uit het heden en 

weg van zijn gevoel. Op de korte termijn lijkt het een goed idee, maar 

op de lange termijn kan hij zomaar de rekening gepresenteerd krijgen.

*	 Steeds	meer	onderzoeksresultaten	duiden	erop	dat	alcohol	simpelweg	niet	gezond	
is	voor	een	mens,	zelfs	niet	met	mate.	Daarnaast	is	alcoholgebruik	misschien	wel	
heel	cultureel	geaccepteerd,	maar	als	je	dat	niet	zou	weten	en	puur	op	basis	van	de	
gezondheidseffecten	en	de	verslavende	werking	alcohol	als	een	drug	zou	moeten	
indelen,	is	de	kans	groot	dat	het	op	de	lijst	van	harddrugs	terecht	zou	komen.
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Voorwaardelijk in de toekomst: piekeren en presteren
Waar moet je heen als je niet in het heden kunt zijn omdat daar het 

ongemak van bijvoorbeeld stress en overprikkeldheid heerst? Een 

mogelijke uitweg is om in de toekomst te gaan leven. Dit is iets wat 

we sowieso al massaal doen, en waar we steviger in kunnen schieten 

als we gestrest zijn. We stellen ons voor hoe het leven óók kan zijn, we 

maken plannen voor de komende jaren en lijsten met to-do’s, doelen 

en wensen. Nou is er op zich niks mis met voorstellingen, plannen en 

lijsten. Sterker nog, dit kunnen zeer nuttige en belangrijke aspecten 

van een leven zijn. Maar velen van ons zetten deze middelen in met 

het onderliggende sentiment ‘als ik zus en zo maar behaal, dán zal ik 

kunnen ontspannen en genieten’. Onze gelukservaring is, met andere 

woorden, enorm voorwaardelijk geworden. 

We zwoegen overdag om prestaties te behalen opdat we er mogen zijn 

en we liggen nachtenlang wakker, piekerend over hoe we het in de toe-

komst nog beter kunnen doen. Ironisch genoeg komt onze stress vaak 

juist voort uit onze prestatiedrang. Als je niks zou willen bereiken, zou 

je je over veel minder druk maken. Maar dat heb je niet door als je 

midden in de prikkelbrij zit. Dan voel je alleen maar de aantrekkings-

kracht van de toekomst. Helaas werkt leven in de toekomst niet. In de 

toekomst is er namelijk ook weer een andere toekomst waar je mee 

bezig zult zijn. Het patroon dat ervoor zorgt dat je denkt te kunnen 

ontspannen en genieten wanneer je promotie hebt gemaakt, is het-

zelfde patroon waar je in terechtkomt zodra die promotie een feit is. 

Nu moet je nóg een promotie maken om er écht te mogen zijn. Je zult 

nooit tevreden zijn.

‘Worry is an unhealthy and destructive mental habit.’ 
– norman vincent peale

Piekeren is een beroerde methode, die ons ogenschijnlijk iets lijkt te 

brengen, maar eigenlijk heel weinig oplevert. Een of twee keer iets 

doordenken is prima, maar vanaf de derde keer voegen onze gedach-

ten niet veel waarde meer toe aan hoe we iets in de toekomst aanpak-

ken. Om in te zien hoe belachelijk de rondjes zijn die onze hersenen 

draaien, legt een Indiase leraar in een prachtige YouTube-video5 uit 
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hoe je naar piekeren kunt kijken om er sneller mee te stoppen. Hij 

doorloopt het schema in afbeelding 1.3 via de drie mogelijke routes 

vanaf het startpunt ‘Do you have a problem in life or work?’ en komt 

steeds weer tot de vraag ‘Then why worry?’. Piekeren lijkt, net als pres-

teren, een oplossing te bieden, maar als je er met een beetje afstand 

naar kijkt, doet het dat helemaal niet.

Afbeelding 1.3: Why worry?

Verwijtend in het verleden: malen en balen
Nou laat niet iedereen zich meesleuren in de prestatiemaatschappij. 

Er zijn ook mensen bij wie de energie juist wat omlaaggaat als ze het 

tumult van alle prikkels om zich heen ervaren. Gelukkig is er dan nog 

een optie: het verleden. Zoals we in bed kunnen piekeren over de toe-

komst, zo kunnen we ook malen over en balen van het verleden. Vaak 

hebben deze gedachten de vorm van: ‘Als toen toch maar…, dan zou ik 

nu…’ Algauw zit er dan ook een verwijt aan vast. Je vertelt jezelf hoe 

jouw leed aan anderen ligt of geeft jezelf op je kop voor wat je allemaal 

verkeerd hebt gedaan.

Do	you	have	a	problem	
in	life	or	work?

Can	you	do	
something	
about	it?

THEN 
WHY 

WORRY?

YES

YES

NO

NO
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Helaas heeft ook de schuldvraag weinig zin. Je bent bezig met zaken 

waar je geen invloed op had en die je toch niet had kunnen verande-

ren, zoals de ander of omstandigheden, of je doet aan zelfkastijding 

– waardoor je je alleen maar slechter gaat voelen. Het enige, en ove-

rigens wel zeer belangrijke, wat je uit het verleden kunt halen zijn 

lessen. Het is dus prima om te evalueren, je eigen aandeel ergens in te 

leren herkennen en te bedenken hoe je het een volgende keer anders 

gaat aanpakken. Het heeft alleen weinig zin om dat tien keer op één 

avond te doen of, als het over grotere life events gaat, soms duizenden 

keren in je leven. 

‘Yesterday is history; tomorrow is a mystery. Today is a gift, 
which is why we call it the present.’ – bil  keane

Wanneer je merkt dat je toch steeds weer in het verleden blijft hangen, 

kun je beter zaken uit het verleden waar je nog altijd last van hebt, 

opruimen. Je lost je trauma’s of vervelende herinneringen niet op door 

ze steeds maar weer op te rakelen en je er slecht door te voelen. Helaas is 

dat wel wat de meesten van ons aan de lopende band doen.

OefEnINg 4 – JOuW vERlEDen-HEdEN-tOekOmst-RAtIo

Stel eens voor jezelf vast hoeveel procent van je tijd je mentaal doorbrengt 

in het verleden, hoeveel in het heden en hoeveel in de toekomst. Mijn pro-

fiel is bijvoorbeeld 25-15-60: ik schat in dat ik 25% van de tijd zit te pieke-

ren over het verleden, 15% van de tijd in het nu doorbreng en 60% van de 

tijd met mijn gedachten bij de toekomst ben. Dat is een vooruitgang ten 

opzichte van vroeger, toen ik meer rond de 30-5-65 zat. 

Stel nu je eigen profiel op. Waar breng jij de meeste mentale tijd door? 

Hoe zou het zijn om meer tijd in het heden door te brengen? Als je eigen-

lijk geen idee hebt van jouw ratio, kijk dan de komende tijd eens of het je 

opvalt wanneer je met je aandacht in het heden, het verleden en de toe-

komst bent.
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Zo gaan we om met de overprikkeling waar onze maatschappij ons 

aan blootstelt. We vluchten, verdoven, vermijden, presteren, piekeren, 

verwijten, malen en balen. We hangen in het verleden, ontlopen het 

heden en leven voorwaardelijk in de toekomst. Zoals Brené Brown in 

haar wereldberoemde TED Talk The Power of Vulnerability zo mooi zegt 

over haar Amerikaanse landgenoten: ‘We are the most in-debt, obese, 

addicted and medicated adult cohort in U.S. history.’ Dit zou zomaar 

ook kunnen gelden voor Nederland. Misschien moeten we als maat-

schappij gewoon toegeven dat we ziek zijn. Misschien is het niet eens 

heel ernstig, maar het lijkt toch geen kwaad te kunnen om eens te zien 

of er een kuur voorhanden is. 

Om een goede kuur te vinden hebben we iets nodig wat werkt én wat 

mensen willen gebruiken. Helaas gaat dat niet altijd samen. Sommige 

zaken zijn heel effectief, maar daar geven we ons liever niet aan over. 

Denk aan tandartsbezoekjes of voldoende bewegen. We weten dat het 

goed voor ons is, maar bij sommigen roept het te veel weerstand op. 

Andere zaken doen we met gemak, maar die zijn niet altijd effectief. 

Een pijnstiller is zo geslikt, maar verhelpt natuurlijk alleen tijdelijk de 

symptomen en doet niets met de oorzaak. 

Meditatie als kuur?
Wat betreft effectiviteit zoeken we in de kuur naar iets wat prikkels 

vermindert, ons leert om beter met prikkels om te gaan, onze stress 

reduceert, ons minder vatbaar maakt voor verslaving, ons beschermt 

tegen burn-out, ons leert omgaan met moeilijke gevoelens en ons helpt 

om meer in het nu te leven en niet steeds te hoeven vluchten in het 

verleden of de toekomst.

Daar komt meditatie om de hoek. Met al het wetenschappelijk onder-

zoek over de effecten van meditatie kunnen we er niet meer omheen: 

meditatie wordt in verband gebracht met significante gezondheids-

voordelen en welzijnsverbeteringen. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan 

dat mediteren het gehalte van stresshormonen in het bloed significant 

kan doen verlagen.6 Instanties zoals Harvard Health raden mensen op 

basis van verschillende wetenschappelijke onderzoeken aan om tien 

tot vijftien minuten per dag te mediteren, omdat dit al kan leiden tot 
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een significante reductie van stresssymptomen.7 De fysieke en mentale 

voordelen hiervan zijn een verbeterd immuunsysteem, een verbeterde 

bloeddruk en minder angst, neerslachtigheid, neurose en emotionele 

reactiviteit. Ook wordt de welzijnsbeleving van mensen hoger als ze 

mediteren.8 Slechts vijf minuten per dag mediteren gedurende vijf 

weken levert in de hersenen al een significant patroon op dat met posi-

tieve emoties wordt geassocieerd.9 Ook verhoogde empathie10, geme-

ten als de vaardigheid waarmee de emoties van anderen worden inge-

schat, en een positievere houding bij lijden11 zijn bewezen effecten van 

meditatie. Verder is er aangetoond dat je focus kan verbeteren12 en je 

ervaren werkdruk juist kan verminderen13.

Uiteraard zijn er ook kritische geluiden. Enkele onderzoeken en meta- 

analyses14 wijzen uit dat veel onderzoeken naar meditatie niet goed 

zijn opgezet. De positieve effecten van meditatie zouden een stuk 

minder significant zijn dan sommige studies, die gehypt worden in 

de media, suggereren. Toch blijven enkele positieve effecten in die 

meta-analyses nog altijd overeind en zijn er ook andere meta-analyses 

die overwegend positief uitpakken.15 De conclusie mag luiden dat er 

veel aanwijzingen zijn voor voordelen van meditatie, maar dat de effec-

ten niet 100% bewezen zijn. Ook is de duur van de meditatiebeoefening 

bij veel onderzoeken erg kort. Bij zeer ervaren meditatiebeoefenaars 

zijn de effecten al duidelijker, omdat er bijvoorbeeld structurele veran-

deringen in de hersenen zichtbaar zijn.16 De voordelen die de ervaren 

meditatiebeoefenaars hiervan ondervinden, zijn een minder intense 

beleving van pijn17 en een beter geheugen18. Al deze claims zijn geba-

seerd op wetenschappelijke onderzoeken (zie de referenties achter in 

het boek) en wijzen op de enorme potentie van deze gratis en laag-

drempelige ‘kuur’.

‘Almost everything works again if you unplug it 
for a few minutes, including you.’ – anne lamott

Mediteren kost niets. Toch kan het alle bovengenoemde zaken opleve-

ren – en nog veel meer dan dat. Heel simpel gezegd is mediteren niet 

veel meer dan het gaan zitten op een stoel of op een kussen om even 

bewust geen nieuwe prikkels op te zoeken. Iemand die mediteert pro-
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beert zo veel mogelijk in het huidige moment aanwezig te zijn, door 

bijvoorbeeld op zijn ademhaling te letten. Zo kunnen oude prikkels 

die nog rondstormen in het hoofd langzaam landen en komen er even 

geen (of heel weinig) nieuwe prikkels binnen. Even creëer je je eigen 

rustgevende grot in deze hectische maatschappij. Hierdoor kunnen 

je adrenaline- en cortisollevels en bepaalde andere hormoonspiegels 

dalen en geef je je lichaam, emotiehuishouding en geest wat rust. Op 

de langere termijn verander je er zelfs de structuur van je hersenen 

mee. De effecten van elke dag een paar minuten stilzitten op een stoel, 

even ‘naar de meditering gaan’, zijn dus veel significanter dan je je 

waarschijnlijk had voorgesteld.

OefEnINg 5 – snuffELen AaN mEDitAtIe (5 MIn.)

Als je er klaar voor bent, kun je nu je eerste korte meditatie doen. Dit is 

een miniversie van 5 minuten van de basismeditatie met de ademhaling. 

Zoek de oefening online op en doe deze direct. 

Er is nog veel meer te zeggen over alle voordelen van meditatie, wat nog 

meer onderstreept hoezeer meditatie een goede kandidaat is om onze 

maatschappij wat gezonder te maken. Maar zoals we zagen is de effec-

tiviteit van de kuur niet de enige overweging. Hij moet ook acceptabel 

zijn: mensen moeten hem willen gebruiken. Helaas heeft meditatie 

een wat zweverig en weinig geliefd imago bij de gemiddelde westerse 

mens. Het heeft dan ook geen enkele zin om verder in de voordelen en 

werking van meditatie te duiken (hoofdstuk 3) zonder eerst aandacht 

te besteden aan de zweverige uitstraling die meditatie heeft en aan de 

vraag of dat imago terecht is. Dat pakken we op in hoofdstuk 2.
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