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De auteur verbindt in dit boek een milde en opmerkzame levenshouding  
met de zorg voor het zelf en voor de andere. Wie de vruchten van de 
meditatie plukt, opent de poort voor een mild aandachtig leven in het hier 
en nu. Uit ervaring en in contact met inspirerende bronnen, ontdekte de 
schrijver een hartverwarmende religie zonder woorden en deuren:  
de meditatie vanuit de christelijke traditie. 

Mindfulness is een hype die zich laat inspireren door inzichten uit 
de boeddhistische psychologie en meditatie. De spiritualiteit van de 
woestijnvaders en de mystiek van Meister Eckhart en van Roemi, tonen 
hiermee verrassend veel gelijkenissen. In de diepte vinden Jezus, Boeddha  
en de mystici  elkaar. 

De auteur beschrijft de ervaren stille kracht op de zorg voor zichzelf en voor 
de anderen. Mediteren kan, voor wie geduld heeft en regelmatig oefent,  
lichamelijke en psychologische voordelen opleveren. Op termijn kan je er ook 
de gave van de liefde mee (her)ontdekken. De schrijver verduidelijkt het effect 
van dit geschenk  op twee domeinen waarin hij dienstverlenend met mensen 
werkt: persoonlijke coaching en conflicthantering. De (her)ontdekking van 
zijn religieuze wortels, geven hem hierbij extra inzichten.

Vanuit het contact met onze stille kern, voelen we verbinding.  
Dit boek nodigt uit om deze eenheids- en verbindingservaring te ontdekken. 
Voor wie het mag ervaren, is het gemakkelijker om mild en met een warm 
hart de ander tegemoet te komen…  

Hans Meganck is docent conflicthantering en studentencoach in de opleiding 
Bachelor Sociaal werk van de Arteveldehogeschool in Gent. Hij heeft een eigen 
praktijk als persoonlijke coach, conflictbemiddelaar en meditatiebegeleider. 
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Inleiding

Op de Boekenbeurs van 2011 struikelde ik bijna over de boeken rond het 

thema mindfulness. Mindfulness is een Angelsaksisch begrip, waarvan de 

oorsprong in het boeddhisme ligt. Het is een vertaling van ‘sati’, één van 

de elementen van het achtvoudige pad dat naar verlichting leidt. De Neder-

landse woorden die dit begrip het best vertalen, zijn leven in milde ‘aan-

dacht’ of ‘opmerkzaamheid’. De Vietnamese zenleraar Thich  Nhat Hanh 

stelt dit begrip centraal in zijn onderricht. Mindfulness is heel waardevol en 

spreekt veel mensen aan. Stress, depressie, burn-out, ... worden ‘ziektes van 

de tijd’ genoemd. We weten dat mindfulness een belangrijke rol kan spelen 

in de preventie en behandeling van deze aandoeningen.

Van ‘mindful mama zijn’ tot ‘mindful vrijen, eten, werken, ...’, je kunt 

het zo gek niet bedenken of je vindt er wel een boek over. In essentie draait 

het rond opmerkzaamheid, een grondhouding die we in alles wat we doen 

en zijn, kunnen aannemen.

Massaal schrijven mensen zich in voor een basistraining in mindfulness. 

In een programma van acht sessies krijgen ze de kans om te leren ontsnap-

pen aan ‘de maalstroom van het leven’.1

Ondanks alle negativiteit rond de hedendaagse kerk, zitten de gastenverblij-

ven van kloosters vol met bezoekers die op zoek zijn naar wat rust en stilte. 

Zij willen even ontkomen aan de drukte van een stresserend leven.

Ik las veel boeken over mindfulness en boeddhisme. De ontdekking voor 

mij was het boek Boeddha en ik, van de bekende professor in de oosterse en 

comparatieve fi losofi e, Ulrich  Libbrecht. In dit boek las ik dat het christelijke 

geloof een mystieke tak heeft die in zijn diepste wortels de inzichten van 

Boeddha raakt. Vanaf dan ging een nieuwe wereld voor mij open. Ik heront-
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dekte mijn geloof. In dit boek deel ik mijn ervaringen en wie volhoudt tot 

het einde, ziet het woord ‘verbinding’ vaak terugkomen. Ik respecteer de ei-

genheid en waarde van ieders overtuiging, gelovig of niet. Het was evenwel 

voor mij een openbaring, om vanuit het stille contact met mijn centrum, een 

universele en milde kracht te ontdekken.

Jon Kabat-Zinn2 heeft de verdienste dat hij mindfulness als een stressre-

ducerende aandachtstraining introduceerde in het Westen. Hij voegde er 

elementen uit de cognitieve therapie aan toe. Rond 2000 volgde ik via de 

Arteveldehogeschool in Gent, waar ik werk, een interne vorming: ‘Mindful-

ness stress reduction therapy’.

Ik kende daarvoor reeds enkele meditatievormen en het lezen van het 

boek Waar je ook gaat, daar ben je van Jon  Kabat-Zinn had mijn belang-

stelling verder aangescherpt. Ik voelde me onmiddellijk aangesproken om 

ook van mindfulness te proeven. Björn  Prins was de collega (nu mede-

zaakvoerder van ITAM, een instituut rond mindfulness) die ons het acht-

wekenprogramma liet doorlopen van zijn ‘aandachtstraining’. Ik vond de 

vorming zeer interessant en rustgevend. Later volgde ik nog een ‘vervolg-

training’ en enkele thematische stiltedagen, onder meer ook bij de gekende 

‘mindfulness psychiater’ Edel  Maex.

Tijdens één van die stiltedagen, in het karmelietenklooster in Gent, had 

ik een bijzondere ervaring. Het zou arrogant zijn om te beweren dat het een 

‘verlichtingservaring’ was, maar dan misschien toch wel één met de kleine 

‘v’. Het is niet gemakkelijk om die ervaring in woorden uit te drukken. Toch 

doe ik een poging. Ik herinner me een intense ervaring van innerlijke rust 

en vrede, liefde, mededogen, standvastigheid, verbondenheid, ... Diezelfde 

verwoording hoor en lees ik ook vaak bij andere ervaren mediterenden.

Jaren later, tijdens een stille vipassanaretraite in 2011, begeleid door de 

uitgetreden Nederlandse boeddhistische monnik Frits  Koster, had ik een ver-

gelijkbare ervaring. Frits stelde me gerust en plaatste me snel met beide voe-

ten terug op de begane grond. “Maak je geen illusies, binnen enkele uren is 

dat weer over...”, aldus Frits met wat zin voor humor.

De boeddhistische psychologie stelt dat het leven oncontroleerbaar en on-

beheersbaar is. Er is lijden en dat wordt vaak veroorzaakt door een soort 

verlangen naar wat niet werkelijk is.
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In de loop van mijn leven werd ik al verscheidene keren geconfronteerd 

met ‘verlieservaringen’. Ik was betrokken bij een dodelijk verkeersongeluk, 

ik verloor op jonge leeftijd mijn moeder, een zus en een neef, mijn huwelijk 

hield niet stand... Uiteraard zijn dit tragische gebeurtenissen die mijn leven 

op de een of andere manier hebben beïnvloed.

Ik heb het geluk dat ik de kracht van meditatie ontdekte. Mijn allereer-

ste ervaring met meditatie was tijdens een workshop ‘lichaamswerk’, in 

het Limburgse kasteel De Schans. Ik was onder de indruk van de rust die 

een vrouwelijke deelneemster daar uitstraalde. Zij was zo goed om haar 

meditatie-ervaring met mij te delen. Ik ging op zoek naar een leraar en een 

groep, waarbij ik meditatie kon trainen. Zo kwam ik in het Zonnemaanhuis 

in  Assebroek terecht, waar ik me verder kon verdiepen in meditatiebeleving. 

Ik had er verplaatsingen van een kleine vijftig kilometer voor over om in 

groep en onder begeleiding te mediteren. Daarna kwam dan de kans om via 

het werk het achtwekenprogramma mindfulness te volgen. Ik denk dat ik 

een goede leerling was en ik probeerde me stilaan een ‘mindfulhouding’ toe 

te eigenen, ook in het gewone dagelijkse leven (buiten de meditaties). Ik er-

voer het heilzame effect van een meer opmerkzaam leven in het hier en nu.

Ik ontdekte mindfulness en toch was er nog een gemis in mijn leven. 

Later ontdekte ik dat het de meditatie zelf was, die een transformatieproces 

in mezelf veroorzaakte. Er gebeurde iets in mijn zijn, waardoor ik geleidelijk 

aan een soort ‘veilige haven’ ontdekte. Deze haven is nu steeds dichtbij en 

ik moet geen taksen betalen om er even aan te meren. In deze haven kan ik 

telkens weer thuiskomen, in goede en minder goede momenten. Ik hoef er 

alleen maar af en toe even te ‘parkeren’. Een haven is niet bedoeld om lang 

te blijven. Ik kom er in alle stilte wat tot rust en doe er de nodige energie op, 

om daarna weer verder te varen.

“Je bent steeds ergens naar op zoek,
maar het ontgaat je
dat je wat je zoekt al bent.”3

 Roemi

Ik was sterk betrokken bij de palliatieve thuiszorg voor mijn zus, die in 

2008 overleden is. Meermaals was ik onder de indruk hoe zeer zij kracht en 
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hoop putte uit haar christelijke geloof. Ik wist daarvoor niet eens dat mijn 

zus gelovig was en ook mijn eigen geloof stond op een zeer laag pitje. We 

werden nochtans gelovig en sterk geïnspireerd vanuit de christelijke waar-

den opgevoed.

Google bracht de zoekende mens in mij bij ‘Meditatie vanuit de christelijke 

traditie’.4 Er bleek een wereldgemeenschap te zijn van mensen die elkaar 

vinden en samenkomen om te mediteren vanuit een christelijke inspiratie. 

Ik vond een meditatiegroep in de abdij Roosenberg in Waasmunster waar 

ik me direct welkom voelde. Wekelijks is er in de abdij een meditatieavond. 

Ook mensen die niet of anders gelovig zijn, kunnen hier in groep mediteren. 

Het is één van de mooie eigenschappen van de wereldgemeenschap voor 

christelijke meditatie, dat ze zich openstelt voor de interreligieuze dialoog 

en respect heeft voor ieders overtuiging. Ik kom hier verder in mijn tekst 

op terug.

Tijdens de meditatieavonden in de abdij – inmiddels ook reeds tijdens enke-

le stiltedagen en retraiteweekends – maakte ik kennis met de overgedragen 

teksten van woestijnvaders, mystici en verwanten. Ik vind het boeiend om 

te mogen delen in de prachtige teksten van andere mediterenden. Ik sta er-

van versteld hoeveel mooie en inspirerende woorden er reeds ‘geboren zijn’ 

vanuit de stilte. Diegenen die me tot hiertoe het meest inspireerden, vermeld 

ik in mijn literatuurlijst. De meditatieve ervaring is nochtans van een andere 

orde dan de kennis en de weergave van teksten.

Meditatie vanuit de christelijke traditie heeft haar tijdgeest niet mee. Het 

woord ‘christelijk’ wordt vaak geassocieerd met wat in het instituut Kerk is 

fout gelopen.

Er is een spiritualiteit van boven en één van beneden. De spiritualiteit 

van boven stelt ons idealen voor ogen die we kunnen nastreven. Deze ide-

alen worden dan ontleend aan de Schrift en de kerkelijke moraalleer. De 

idealen van de Bergrede – waarmee ik mijn boek eindig – zijn hiervan een 

mooi voorbeeld. Volgens de bekende Duitse monnik Anselm  Grün, gaat het 

er niet om beide spiritualiteiten tegenover elkaar te plaatsen.5 Ik kan me vin-

den in zijn redenering dat eenzijdigheid niet echt zin heeft. Idealen kunnen 

uiteraard mensen beïnvloeden in positieve zin. De moraliserende theologie 
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– van boven uit – komt evenwel zwaar in de verdrukking. Veel mensen pik-

ken tegenwoordig geen geboden en verboden meer die soms door wereld-

vreemde clerici vanuit een ivoren toren worden gepredikt. Begrijp me niet 

verkeerd, het zou kort door de bocht zijn om alle clerici over dezelfde kam 

te scheren. Er zijn gelukkig ook anderen.

De spiritualiteit van beneden kunnen we ervaren wanneer we regelmatig 

de tijd nemen om even stil te staan en contact te zoeken met ons centrum. 

Dit blijkt nu net ook de ervaring te zijn van de woestijnvaders. Deze mon-

niken trokken zich in de eerste eeuwen na Christus terug in de woestijn 

om daar een meer bewust en contemplatief leven te leiden. De christelijke 

mystici, zoals  Meister Eckhart, Teresa van Avila, ..., beschreven later gelijk-

aardige ervaringen.

Geïnspireerd door een kennismaking met mantrameditatie en teksten van 

de woestijnvaders en andere mediterenden, stichtte de benedictijn John 

 Main (1926-1982) in 1975 de ‘Wereldgemeenschap voor meditatie vanuit 

de christelijke traditie’ (afgekort WCCM). In de huidige periode van ge-

loofscrisis, biedt deze gemeenschap een mooie uitweg voor de zoekende en 

verdwaalde christen.

Ik wil met dit boek aantonen hoe we als mens een stille kracht in onszelf 

kunnen ontdekken. Deze stille kracht kan ons helpen om beter voor onszelf 

en voor onze medemens te zorgen. Je leest dus een boek over de invloed 

van meditatie op zorgzaamheid. Onder zorgzaamheid versta ik ‘mild en met 

aandacht zorg en liefde tonen’. Op het internet vond ik de volgende mooie 

synoniemen die het begrip zorgzaamheid voor de lezer kaderen: ‘liefderijk 

en met opmerkzaamheid zich aan iets wijden’.6 Andere synoniemen zijn 

‘devoot, met overgave, toegewijd’.7 Je kunt zowel zorgzaam zijn voor jezelf 

als in de relatie met de ander. Je kunt dit begrip ook gerust vertalen naar 

een ‘aandachtig en goedhartig zorg dragen voor’. Twee componenten zijn 

hiervoor nodig. Enerzijds gaat het om een houding van milde, liefdevolle 

aandacht. Mild moet hier begrepen worden in de betekenis van zachtaardig 

en goedhartig. Anderzijds is het een kunst om de houding te integreren in 

de activiteit: het opmerkzaam en mededogend zorg dragen voor jezelf en 

je medemens.
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Voor mijn beschrijving van de invloed van meditatie op deze zorgzaam-

heid, put ik uit eigen ervaringen en bevroeg ik ook andere mediterenden. Ik 

dank deze mensen voor het willen delen van hun ervaringen en verwerk ze 

anoniem in mijn tekst.

Ik ga uit van de wijsheid dat zelfzorg en zorg voor de andere elkaar kun-

nen versterken. Zelfzorg kan voor een deel uit het zelf komen en enkel op 

het zelf betrekking hebben. Maar de mens is een sociaal wezen. In die zin 

kunnen we zelfzorg ook niet los zien van de relatie tot de ander.

Zowel in de opleiding voor sociaal werkers, waar ik aan verbonden ben, als 

in vormingen die ikzelf volgde in coaching en bemiddelen, merk ik syste-

matisch het belang van een ‘bewust leven in liefdevolle aandacht’. De ver-

bindende eenheidsgedachte inspireert me in mijn levensvisie dat we er zijn 

om elkaar een stap verder te helpen.

In de periode voor het schrijven van dit boek, volgde ik een bijscho-

ling ‘ontwikkelingsgericht bemiddelen’.8 De lesgeefster Diana  Evers liet 

me, op de enthousiaste en warme manier die haar eigen is, proeven van 

een bemiddelingsconcept dat ervan uitgaat dat mensen zelf eigenaar zijn 

van hun confl ict en kunnen samenwerken naar een overeenkomst. In 

deze vorming werd me nog maar eens duidelijk hoe belangrijk een basis-

houding van opmerkzaamheid kan zijn, ook in de professionele dienst-

verlening. Vanuit de verbinding met ons centrum, is er verbondenheid 

met de ander. In bemiddelen leer je mensen om zich (opnieuw) met el-

kaar te verbinden. Ze kunnen dit doen door bij elkaar te zijn, met elkaar 

te praten en vooral ook door aandachtig naar elkaar te luisteren. Vaak is 

er bij een confl ict geen communicatie meer of zit de communicatie op 

een dwaalspoor. De Franse theoloog Jean-François  Six (°1929) werkte een 

bemiddelingsmodel uit dat ‘de dialoogbenadering’ overstijgt. Hij voegt 

er het gemeenschappelijke belang aan toe, vanuit het geloof dat we in 

oorsprong allen één zijn met elkaar... Alles komt uit het Ene voort en zal 

ook weer opgaan in dat Ene. Sterker nog, alles is en blijft verbonden met 

dat Ene. Het idee dat we als mens een afgezonderd individu zijn, is een 

illusie. Daaruit vloeit ook voort dat als je een ander kwaad doet, je jezelf 

kwaad doet. En als je een ander liefde geeft, geef je jezelf ook liefde. Als 

je goed voor jezelf zorgt, zorg je goed voor de ander en de wereld om je 

heen...9
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Meditatie en de hierbij aansluitende mystieke literatuur, drijft me in mijn 

leven. Vandaar dit boek en de intuïtie om dit met anderen te willen delen. 

In het eerste hoofdstuk vertrek ik vanuit de waarde van mindfulness, ge-

kaderd in de tijdgeest. In het tweede hoofdstuk toon ik aan dat er ook een 

traditie is die voor veel westerlingen misschien wat dichter bij de eigen cul-

tuur staat, en als een spiritueel complementaire belevingsvorm voorhan-

den is. Hier maakt de lezer kennis met de wereld van de woestijnvaders, de 

mystiek van  Meister Eckhart en van de soefi -mysticus  Roemi. De wereldge-

meenschap voor meditatie vanuit de christelijke traditie sluit hier mooi bij 

aan en geeft met haar nog steeds toenemend aantal meditatiegroepen over 

gans de wereld, een mooie en eigentijdse invulling aan de religiebeleving 

van beneden.

“Zodra we spreken over de mysteries van Christus,
horen we de poorten van de hemel sluiten.”10

John  Main

Het is en blijft een kwestie van geloven. Mijn persoonlijke ervaring is en 

blijft ook dat een regelmatige meditatie nog zo veel meer waarde heeft dan 

wat ik er ooit al over gelezen en zelf geschreven heb.

Na de verbreding van mindfulness naar een kennismaking met mystiek, 

zoom ik in de twee laatste hoofdstukken in op de opmerkelijke invloed van 

de stille kracht op de zorg voor onszelf en op onze relatie met de andere. In 

dit deel sta ik bewust wat langer stil bij twee dienstverlenende domeinen 

waarin ik professioneel actief ben en vanuit mijn meditatieve ervaringen 

‘geworteld’: coaching en confl icthantering.

De lezer zal merken dat ik in dit boek de begrippen meditatie, mindfulness 

en mystiek door elkaar gebruik. Toch hebben ze voor mij een andere beteke-

nis. Mindfulness ervaar ik als een levenshouding van opmerkzaamheid (in 

alles wat je doet en bent). Meditatie is voor mij de contemplatieve weg (van 

regelmatige beoefening) die naar deze houding kan leiden. “De mystieke 

ervaring overstijgt dan weer het zintuiglijk-intellectuele bewustzijn. Het is 

de waarneming van een eenheid, die noch de zintuigen, noch de rede kun-

nen bereiken.”11
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Enkele misverstanden wil ik bij voorbaat uit de weg ruimen. Het is niet 

mijn ambitie om een nieuwe periode van kerstening in te luiden of mensen 

te ‘bekeren’. Het is ook niet zo dat ik nu als een soort immer rustige goeroe 

door het leven ga. Ik heb mijn deel in het lijden en merk bij mezelf nog vaak 

een onrustige geest. Zie me dus beter niet als een soort levend voorbeeld 

van de liefdevolle en mindful levende man, die het perfecte beeld van de 

profeten probeert te benaderen. Ook op het vlak van zorgzaamheid kan ik 

nog een en ander leren. Ik geloof in het te volgen pad, waarop ik nog een 

lange en ongetwijfeld boeiende weg te gaan heb.

Net zoals Laurence Freeman12 schrijft in zijn bondige en inzichtelijke boek 

over de praktijk van meditatie, hoop ik dat ook mijn boek eerder aanmoe-

digt om te mediteren, dan om erover na te denken. Ieder boek, lezing of on-

derricht over meditatie heeft slechts echte waarde, als het ons rechtstreeks 

in de stilte binnenleidt.

Misschien zullen mensen zich aangesproken voelen om na het lezen van 

dit boek ook op hun eigen bodem een schat te ontdekken, waarvan ze geen 

vermoeden hadden dat die er lag. Voor sommigen zal het eerder een beves-

tiging zijn van wat ze al weten of reeds zelf mochten ervaren.

Misschien verleg ik met dit boek een heel klein steentje, in een rivier op 

aarde..., zoals Bram  Vermeulen het zo mooi zong.
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De brug naar de ander

“Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben” (1 Joh 4,21). “Wat 

Johannes zegt, is duidelijk: we kunnen niet God liefhebben of onze naaste. 

We beminnen ze allebei of geen van beide. In de meditatie ontwikkelen we 

ons vermogen om heel ons zijn naar de ander te keren.”1 Ik geloof dat me-

ditatie ertoe kan bijdragen dat mensen meer aandacht hebben voor elkaar.

Raf  Debaene, docent fi losofi e en collega aan de Arteveldehogeschool, schreef 

een kritische tekst over mindfulness en de link naar sociaal werk(en).2 

Mindfulness is in en andere welzijnswerkers gingen me voor in het be-

schrijven van enkele toepasselijke inzichten. In de tekst van mijn collega 

ontkent hij niet zozeer de kracht van mindfulness, maar plaatst hij enkele 

kritische kanttekeningen bij het effect ervan op het sociaal werk(en). Hij 

vindt dat de in mindfulness omschreven basishoudingen van opmerkzaam-

heid, aanwezigheid bij de ander en open en aandachtig luisteren, sowieso 

belangrijke vaardigheden zijn die elke sociaal werker beheerst. Ik deel de 

bedenking van mijn collega, maar voeg er uit eigen ervaring en inzichten 

aan toe dat regelmatige meditatiebeoefening deze vaardigheden nog kan 

aanscherpen. Zoals uit de beschreven ervaring van zo veel mediterenden 

blijkt, wordt meditatie ook vaak ervaren als een vorm van milde zorgzaam-

heid. De benoemde effecten zoals stressreductie en een betere aandacht en 

concentratie, worden tegenwoordig breed wetenschappelijk erkend.

De collega stelt dat het misleidend, zelfs gevaarlijk is, om ‘naar het ei-

gen lichaam te luisteren’. Het lichaam zegt volgens hem niets en mensen 

die mindfulness beoefenen nemen al te gemakkelijk de woorden over die 

de mindfulnesstrainer hen infl uistert. De fi losoof vermijdt liever zo veel 
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mogelijk beïnvloedingen die hij niet kan controleren. Hij is niet bereid om 

zich ook maar aan iemand over te geven, tenzij die hem met argumenten 

kan overtuigen. Uiteraard kan het lichaam niet spreken en let je beter op 

met invloeden die je niet kunt controleren. Maar het lichaam zendt geluk-

kig ook signalen uit en we voelen ons lichaam wel. Het lijkt me belangrijk 

dat we zo bewust mogelijk met dat lichaam omgaan en ook voelen welke 

signalen er dan komen. “De meeste artsen erkennen tegenwoordig het be-

lang van ontspanning en stressvermindering voor een goede gezondheid. 

Onderzoekers toonden aan dat het immuunsysteem en het zenuwstelsel on-

losmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat stress het functioneren van het 

immuunsysteem kan belemmeren en de groei of verspreiding van immuni-

teitsstoornissen (bijvoorbeeld: kanker, aids, ...) kan bevorderen.”3 De link is 

vlug gelegd en we moeten er niet meer aan twijfelen dat mindfulness vooral 

voordelen oplevert voor de gezondheid.

Mindfulness is een hype en we zien zowat onder elke kerktoren een actueel 

aanbod voor mindfulnesstraining. Dat is op zich een goede zaak, maar we 

houden er toch het best ook rekening mee dat mindfulnesstrainer geen er-

kend en beschermd beroep is. Wanneer mindfulness verkocht zou worden als 

een soort psychotherapie, dan maak ik me toch wat zorgen wanneer die zoge-

zegde trainer geen enkele kennis heeft van psychologie en psychopathologie. 

Meditatie en bij uitbreiding mindfulness, kunnen bij de meeste mensen en 

op het eerste gezicht weinig schade berokkenen, voor zover ze niet gebruikt 

worden als een alternatief voor een deskundige medische en psychosociale 

begeleiding. Mindfulness kan complementair zijn aan therapie of behande-

ling, maar kan deze beter niet volledig vervangen. Ik volg dus in zekere mate 

de kritiek van Raf  Debaene. Toch vind ik het uitermate intrigerend om te 

lezen hoe los van de telkens weer ervaren en beschreven gevoelens van rust, 

verbondenheid, liefde en mededogen nu ook de wetenschappelijke wereld 

erkenning geeft aan de welzijnsbevorderende neveneffecten. Ik denk niet dat 

dit gevaarlijk is. Uiteraard kan het niet de bedoeling zijn dat mensen vanuit de 

verbinding met hun kern, conclusies trekken op het vlak van hun lichamelijke 

welzijn en daardoor een eventuele medische behandeling zouden uitsluiten.

Een andere stelling van mijn collega is dat mindfulness voor het individu 

wel stressreducerend werkt en vanuit dat opzicht ook verdedigbaar is, maar 
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niet verkiesbaar vanuit het solidariteitsoogpunt. Hij vindt het belangrijker 

dat we in onze samenleving juist de oorzaken van stress proberen aan te 

pakken. Ik zie uiteraard ook hiervan het belang in en wil niets liever dan dat 

we met zijn allen opstaan om het onrecht en de soms ziekmakende com-

petitiedruk in de samenleving te bestrijden. Maar hoeft het één het ander 

uit te sluiten? Het is alvast niet mijn persoonlijke aanvoelen. Integendeel, 

meditatiebeoefening verscherpt mijn aandacht en verdiept het bewustzijn. 

Ik ervaar meditatie als een milde kracht om me op een meer geweldloze 

(en daardoor ook meer duurzame) manier te verzetten en solidair mee te 

reageren tegen zaken die ik als onrechtvaardig ervaar. Ook Marcel  Braekers 

schrijft dat “de diepe houding van gelatenheid – zoals  Meister Eckhart die 

voorstelt – engagement en protest niet uitsluit. Eckhart bedoelde dat we met 

ons engagement tegelijk een innerlijke vrijheid kunnen bewaren, die ons 

ervoor behoedt dat we verbitterde mensen worden.”4

Een andere kritiek van Raf  Debaene heeft meer betrekking op de specifi eke 

link met het sociaal werk. Hij vindt het belangrijker dat sociaal werkers 

verondersteld worden om met en tussen de cliënten te werken, eerder dan 

(ook weer) met zichzelf bezig te zijn. Dergelijke kritiek motiveert mij om 

in dit boek aan te tonen hoezeer meditatie zowel een voedingsbodem kan 

zijn voor de zorg voor het zelf als voor de ander. Met de ander bezig zijn 

veronderstelt dat je ook met jezelf bezig bent. Om bij de nood van een ander 

te komen mag je je eigen nood niet verwaarlozen. Je neemt jezelf als hulp-

verlener mee in het contact met de ander.

Een mediterende die ik bevroeg, ervaart het volgende: “Meditatie ver-

scherpt mijn blik op de omgang met medemensen. Elke meditatietijd zet 

mij in beweging op het pad van meer menselijkheid. Je kunt dit volgens 

mij naastenliefde noemen, maar een grotere menselijkheid heeft voor mij 

een meer universele klank en overschrijdt de christelijke woordenschat. Ie-

dereen verstaat dit op een of andere manier, ongeacht of iemand zich in 

een religieus denkpatroon erkent. Feit is wel dat een religieus denkpatroon 

de invulling hiervan kan kleuren, zelfs verfi jnen, scherper stellen, meer 

engageren.”

Een andere mediterende beschrijft hoezeer hij het gevoel heeft dat zijn 

‘scherpte’ is toegenomen, om onrechtvaardigheid of geweld te herkennen. 

Zijn ethisch aanvoelen is aangescherpt en dit heeft volgens hem ook invloed 
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op zijn naastenliefde. Hij kiest nu (nog) meer voor de kant van de zwaksten 

en de uitgeslotenen. Hij kreeg meer eerbied voor kwetsbaarheid en zwakte, 

omdat hij door de meditatie leerde zijn eigen leegte te beleven.” Ik herken 

me heel goed in deze wijze woorden.

Ik verwijs in dit deel graag naar een citaat uit The World Book of Happiness. 

“Zorgen voor andermans welzijn, zelfs wanneer we onszelf daarmee mate-

rieel benadelen, maakt ons gelukkiger dan wanneer we uitsluitend aan ons-

zelf denken.”5 Let wel op de nuancering. Het is een kwestie van geven en 

nemen of beter gezegd, geven zonder het zelf te vergeten. Wie uitsluitend 

aan zichzelf denkt, zal minder vlug het geluk vinden. We hebben de ander 

nodig om ons gelukkig te voelen. Maar we mogen het zelf niet negeren. Het 

zelf staat in verbinding met de ander.

Mensen zijn mensen dankzij andere mensen. Ik besta omdat jij bestaat. 

Of nog anders gezegd: mijn mens-zijn hangt af van jouw mens-zijn. Dit ge-

zegde verwijst naar een eeuwenoude Afrikaanse wijsheid, ‘Ubuntu’.6

 Meister Eckhart zag de zorg voor de ander niet als een louter ratio-

nele keuze, maar als een soort spontaan overstromen van genegenheid.7 

Spiritueel kunnen we zorg voor anderen ook zien als een herstel van 

de oorspronkelijke verbondenheid die verloren ging. Om in het hier en 

nu beschikbaar te zijn voor de ander, moet je je opgedane kennis even 

opzijschuiven. Ook voor hulp- en dienstverlenende vormen als therapie, 

coaching en bemiddeling is opmerkzaamheid naar mijn gevoel funda-

menteel. Je moet je als het ware met de blik van een nieuwsgierig kind 

naar de ander kunnen richten. Door God te benoemen, vermijd je dat hij 

je kan raken, dixit  Meister Eckhart. Wanneer een mens vrij wordt van alle 

beelden en oordelen, vertoeft hij als vanzelf in een meer zorgende nabij-

heid, weg van het ego. Het toegeven van onervarenheid en gebrek aan 

kennis is vaak een eerste stap in geweldloze communicatie. Je kwetsbaar 

opstellen geeft ruimte voor jezelf en de ander. In het boek Leven als God 

stelt Zoë Jonckheere de vraag wie de meest interessante ontmoetingen 

organiseert: het ego of het spontane niet-wetende zelf. Je kent wellicht 

het antwoord.

Oorspronkelijke verbondenheid is iets wat je kunt ontdekken door medita-

tie. In ons centrum vinden we ook de verbinding met de ander, zelfs wan-
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neer er langdurig geen verbaal contact is. Ik mocht dit ervaren tijdens de 

eerste stille retraite die ik meemaakte. Op het eerste gezicht lijkt dit voor de 

buitenstaander misschien wel een vrij narcistische bezigheid, waarbij ‘de 

groep’ wordt genegeerd en iedereen in zichzelf gekeerd is. Des te verras-

sender is het vast te stellen dat de mediterende juist dan ervaart hoezeer hij 

een sociaal wezen is dat niet zonder de ander kan en voor die ander ook iets 

wil betekenen. De grootste moeilijkheid die ik tijdens deze retraite ervoer 

was de bewust opgelegde afstand naar de andere deelnemers. Een vaak om-

schreven (vooral boeddhistisch geïnspireerde) meditatie-ervaring verwijst 

naar het begrip mededogen. Voor wie eerder christelijk of soefi stisch geïn-

spireerd is, kan dit vertaald worden als ‘barmhartigheid’.

“Het zwaard van barmhartigheid
is scherper dan dat van staal.
Het behaalt meer zeges
dan een honderdtal legers.”8

 Roemi

In meditatie kun je spontaan zowel de liefde voor jezelf als voor de ander 

ontdekken. Een mediterende drukt het uit als volgt: “In meditatie kun je 

ook je ziel voelen die liefde stuurt naar andere naasten. Doordat je leert je 

aandacht te richten kun je ook meer aanwezig zijn in het contact met ande-

ren. Als je dichter bij je ziel bent, stroomt er meer liefdevolle energie tussen 

mensen. Door te mediteren stap je even uit de draaimolen van het dagelijkse 

leven, je laat de stress achter je om tot een diepere rust te komen. Contact 

met mensen is mooier als we vanuit rust reageren.”

In dit hoofdstuk ga ik graag nog even dieper in op de verbinding tussen 

een aandachtige – door meditatie gevoede – levenshouding en ‘zorgende 

activiteiten’.

Wat maakt van iemand een goed sociaal werker of verzorgende? Hoe 

kun je zowel individueel als meer structureel een bijdrage leveren aan het 

welzijn van medemensen?

Vaak horen we het belang van empathie en aandachtig luisteren als be-

langrijke competenties. Hoe ontwikkel je deze houding? Ik ben ervan over-

tuigd dat meditatie hierin een belangrijke rol kan spelen. Een regelmatig 
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stiltemoment zou zelfs structureel ingebouwd mogen zijn voor professio-

nele zorgverstrekkers die zich hiervoor kunnen openstellen. Ik ben ervan 

overtuigd dat het de zorgverstrekking ten goede zou komen.

Ook voor een eerder collectieve en structurele aanpak kan de door medi-

tatie ondersteunde houding een stap vooruit betekenen.

Voorwaarde hiervoor is de discipline om af en toe ook even halt te hou-

den. Niet zozeer om even uit te rusten, wel om de verbinding te maken 

met wat zo waardevol en tezelfdertijd ook zo verbindend is in onze diepste 

kern. We laten een tijdlang onze gedachten en gevoelens voor wat ze zijn 

en trainen in stilte onze niet-oordelende houding van milde aandacht of 

opmerkzaamheid. Een mediterende mailde me dat ze hierdoor milder en 

verdraagzamer in het leven staat. Ze wordt zich er vlugger van bewust wan-

neer ze begint te oordelen. Haar relaties met anderen worden meer liefdevol 

en respectvol.

Twee methodieken liggen me nauw aan het hart: coaching en confl icthante-

ring. Hierna tracht ik uit te leggen hoezeer meditatie en mystieke literatuur 

me inspireren om mensen een stapje vooruit te helpen. Eén begrip is alvast 

dominant in dit verhaal: zorgzaamheid.

Ik voeg hier graag een liedjestekst toe, geschreven door mijn nichtje Mieke.

Viva l’amore (Mieke De Bruyne)

Daar staat ze dan
Te midden de berg
Een lange weg te gaan

Zweet en tranen
Vanbinnen vanbuiten
Liefde en kracht tesaam

Viva l’amore
La plus belle toujours
Viva de liefde, mon amour

Ze ziet een bloem
Die groeit en bloeit
Niets staat haar in de weg
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Ze kijkt ernaar
En weet dan waar
Haar kracht van binnen is

Viva l’amore
La plus belle toujours
Viva de liefde, mon amour

Ze geeft het nooit op
En gaat tot de top
Liefde vult haar

Ze staat dan op
Vol levensvuur
Haar dromen worden waar

Viva l’amore
La plus belle toujours
Viva de liefde, mon amour

Haar hart is de weg
De kracht van binnen
God is één met haar

God in alles
In jou en mij
Dat maakt mij blij

Aardig zijn

Ik beschreef reeds het belang van een opmerkzame levenshouding en aan-

wezigheid, in het werken met mensen. Ik voeg hier graag nog een eigen-

schap aan toe, die op het eerste gezicht misschien wat naïef zal lijken: 

‘aardig zijn’. Het is vreemd dat in onze volwassen wereld het begrip ‘aar-

dig’ vaak een wat negatieve connotatie krijgt. Soms wordt verondersteld 

dat aardige mensen een beetje dom zijn.9 Het is een ‘brave’, zegt men 

soms, waarmee dan naïef of te weinig kritisch bedoeld wordt. De Zweedse 

professor en arts Stefan  Einhorn schreef een prachtig boek met de titel 

Aardig zijn is een kunst. Ik sluit me heel graag aan bij professor  Einhorn, 

die een aardig mens ziet als een individu met een ethiek in zijn hart. “Een 
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De auteur verbindt in dit boek een milde en opmerkzame levenshouding  
met de zorg voor het zelf en voor de andere. Wie de vruchten van de 
meditatie plukt, opent de poort voor een mild aandachtig leven in het hier 
en nu. Uit ervaring en in contact met inspirerende bronnen, ontdekte de 
schrijver een hartverwarmende religie zonder woorden en deuren:  
de meditatie vanuit de christelijke traditie. 

Mindfulness is een hype die zich laat inspireren door inzichten uit 
de boeddhistische psychologie en meditatie. De spiritualiteit van de 
woestijnvaders en de mystiek van Meister Eckhart en van Roemi, tonen 
hiermee verrassend veel gelijkenissen. In de diepte vinden Jezus, Boeddha  
en de mystici  elkaar. 

De auteur beschrijft de ervaren stille kracht op de zorg voor zichzelf en voor 
de anderen. Mediteren kan, voor wie geduld heeft en regelmatig oefent,  
lichamelijke en psychologische voordelen opleveren. Op termijn kan je er ook 
de gave van de liefde mee (her)ontdekken. De schrijver verduidelijkt het effect 
van dit geschenk  op twee domeinen waarin hij dienstverlenend met mensen 
werkt: persoonlijke coaching en conflicthantering. De (her)ontdekking van 
zijn religieuze wortels, geven hem hierbij extra inzichten.

Vanuit het contact met onze stille kern, voelen we verbinding.  
Dit boek nodigt uit om deze eenheids- en verbindingservaring te ontdekken. 
Voor wie het mag ervaren, is het gemakkelijker om mild en met een warm 
hart de ander tegemoet te komen…  

Hans Meganck is docent conflicthantering en studentencoach in de opleiding 
Bachelor Sociaal werk van de Arteveldehogeschool in Gent. Hij heeft een eigen 
praktijk als persoonlijke coach, conflictbemiddelaar en meditatiebegeleider. 
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