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“Er is iets in de mens dat in en achter al zijn doen en laten,
al zijn waarnemingen en wensen,
al zijn gevoelens en gedachten,
aanwezig is als een onbewogen stille toeschouwer…” 1

1.

uit het boek: Zien door Yoga, vertaling Jogchum Dijkstra, Salvatore Cantore, bladzijde 23
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Voorwoord
Iedere zomer trakteer ik mijzelf op een aantal boeken. Sinds een paar jaar begint mijn zoektocht
standaard op de afdeling ‘levensbeschouwing’. Uit een ruim aanbod, die alle bijdragen aan een
‘bewuster en rijker’ leven, zoek ik naar zingeving, handvaten, antwoorden maar vooral inspiratie
het leven bewust én vrij, in te vullen.
Die zomer ging ik speciaal op zoek naar een boek van Kabat-Zinn, grondlegger van mindfulness.
In de tekst op de achterkant van één van zijn boeken beschrijft hij kort hoe meditatie ondersteuning
biedt in het dagelijks leven. Te genieten van het leven en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je
doet. Zo stelde hij vast, dat meditatie een belangrijk effect heeft op lichaam en geest. En vanuit dat
zichtspunt speciaal een programma ontwikkelde voor zijn uitbehandelde patiënten.
Op mijn eigen yogapad vormt meditatie een belangrijk onderdeel. Een paar minuten, het liefst
dagelijks, alleen maar zijn. Oordeelloos kijkend naar mijn gedachten, ze observeren.
Gelijkmoedigheid beoefenen om van hieruit evenwicht te vinden. Voor mij een middel om vanuit
aandacht, rust te brengen in mijn gedachtenpatronen en handelingen te leren doorzien. Een moment
om mij als zelf te ervaren en te accepteren. Steeds opnieuw ruimte te voelen in de te maken keuzes
in wat zich in het moment aandient. Een inmiddels vertrouwde beoefening die verbinding geeft
met mijzelf en erom vraagt steeds opnieuw onderzocht te worden.
Met Patañjali’s werk in gedachten, las ik naarmate het boek vorderde, steeds meer herkenning.
Hier was het toch ook in het door hem beschreven achtvoudige pad om te doen? Het ontwikkelen
van een bewust, aandachtig leven door het herkennen van gehechtheden en verlangens, ze te
erkennen, aversie te spiegelen? Vanuit deze gedachte ontstond het onderwerp voor deze scriptie.
Zijn er, door literair onderzoek, overeenkomsten te vinden in de zienswijze van Patañjali en het
door hem beschreven achtvoudige pad van yoga, en de mindfulness zoals ontwikkelt door KabatZinn. Overeenkomsten in de beoefening en handvaten, met als doel meer inzicht te verkrijgen op
die delen die ons bezighouden in ons leven en meer vrijheid te ontwikkelen in het denken.
Deze scriptie is opgedeeld in 4 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een uiteenzetting op de
vraag; “Wat is yoga volgens de sūtra’s van Patañjali”. Het tweede hoofdstuk biedt antwoord op de
vraag; “Het hart van mindfulness volgens Kabat-Zinn”. Beide hoofdstukken dienen als basis om de
achtergrond van beide principes te begrijpen.
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In de start van hoofdstuk 3 wordt uiteengezet hoe aan te kijken tegen het bewustzijn. Hoewel het
onderwerp te groot is om alle aspecten te benoemen wordt aan de hand van drie sūtra’s van
Patañjali de handvaten tussen beide methodes tot elkaar uiteengezet.
Om inzicht en kennis op te doen heb ik gebruik gemaakt van het lesmateriaal en de aantekeningen
van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en de daarbij gevolgde modules, de
masterclass Yoga & Mindfulness Retreat en diverse boeken omschreven in de literatuurlijst.
Om tot antwoord op de onderzoeksvraag te komen, “Zijn er overeenkomsten tussen het achtvoudige pad geschreven door Patañjali en grondlegger van de mindfulness Jon Kabat-Zinn” wordt
de lezer van deze scriptie stapsgewijs meegenomen op het pad naar de essentie van yoga en
mindfulness. De scriptie wordt afgesloten met een conclusie op de onderzoeksvraag.
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Hoofdstuk 1. De Yoga sūtra’s van Patañjali
Van de sūtra’s van Patañjali zijn meerdere vertalingen verschenen. Voor deze scriptie maak ik
gebruik van de vertaling van Jogchum Dijkstra en Salvatore Cantore. In hun boekvertaling “Zien
door Yoga” worden de sūtra’s in 4 hoofdstukken ondergebracht. In deze hoofdstukken beschrijven
ze de filosofie van yoga en handvaten om te komen tot inzicht in een aandachtig en tevreden leven.
Het uit het Sanskriet afkomstige woord ‘sūtra’ betekent regel of leidraad en is een korte zin waarin
een bepaalde leer is samengevat. De woorden uit het Sanskriet laten zich moeilijk in één woord
samenvatten en hebben meerdere betekenissen. De summiere, maar kernachtige vertaling vraagt de
juiste intentie van aandacht om tot de diepere betekenis van de aangeboden oude levenswijsheden
te komen. De sūtra’s zijn er voor bedoeld om ze vanuit het hart te beleven en nodigen uit om op
een open en oprechte manier, met compassie, onderzocht en ervaren te worden. In basis
beschrijven ze de weg naar vrijheid, de kern van yoga. In de volgende hoofdstukken wordt deze
weg verder uitgeschreven.
Tot ongeveer 200 jaar voor Christus werden de yogasūtra’s van leraar aan leerling, van mond tot
mond doorgegeven. De kennis werd uitgebreid door nieuw verworven inzichten, aangepast en
opnieuw mondeling doorgegeven. Vermoedelijk was het de oosterse geleerde Patañjali die de
eeuwenoude sūtra’s verzamelde en op schrift stelde waardoor de Pātañjalayogadarśana ontstond;
yoga:

afgeleid van yuj, het juk opleggen bij trekpaarden of –ossen,
verbinden, verenigen

daraśana:

is afgeleid van drs, zien, en betekent: het zien, de kijk, de visie, het gezicht, het
standpunt, maar ook een filosofisch systeem echter dat de beoefenaar niet knap en
geleerd maakt, maar hem de ogen opent, hem een nieuw gezicht, een nieuwe visie
schenkt 2

Al wordt Patañjali door velen als grondlegger beschouwd van de sūtra’s, wijzen latere vertalingen
en werken erop dat ook andere groeperingen na de uitgave van de Pātañjalayogadarśana hun
aandeel aan de teksten leverden. Eén van de toevoegingen gaat over het ontstaan van kwelling die
menselijk lijden veroorzaakt en voorkomt.

2.

uit het boek: Zien door Yoga, vertaling Jogchum Dijkstra, Salvatore Cantore, bladzijde 20
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1.1. De vier pāda’s van de Pātañjalayogadarśana
In het boek van Dijkstra en Cantore zijn de sūtra’s opgedeeld in vier hoofdstukken.
In het 1e hoofdstuk Samādhipāda, vertaald als éénzijn, wordt uitgelegd wat yoga is. Waarvoor yoga
dient en hoe het leidt naar de staat van samādhi. Dat wat uiteen is, tot eenheid te maken. Dijkstra
en Cantore vertalen het woord samādhi als het samenkomen, het samenvallen van de geest. De
éénpuntigheid van de geest ontstaan door concentratie. Het is de staat waarin al het verlangen is
opgelost, de eenheid die je ervaart, in puur gewaarzijn. De staat waarbij het ego en denken wegvalt.
Het toelaten van samādhi is het op één na hoogste doel dat men kan bereiken, de laatste stap van
het achtvoudige pad (astānga-yoga). Omschreven als een cirkelgang, een eindeloze lus die steeds
subtieler wordt en leidt tot dit samenvallen. Het ervaren van geluk, de eenheid van samādhi,
onafhankelijk van voorwaarden, ego en gedachten.
Het 2e hoofdstuk Sādhanapāda, door de schrijvers vertaald als middelen, omschrijft de eerste vijf
uiterlijke stappen van het achtvoudige pad om deze ‘gelukservaring’ te ervaren. De voorbereiding
op wat leidt naar innerlijke verstilling. In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe je de methoden uit
het 1e hoofdstuk in praktijk brengt.
Vibhūtipāda, het 3e hoofdstuk beschrijft de voortzetting van de laatste 3 innerlijke stappen van het
achtvoudige pad, aandacht, meditatie en éénzijn. En richt zich daarmee op ons bewustzijn, om ons
onderscheidingsvermogen aan te spreken. Met als doel de geest tot rust te brengen.
Kaivalyapāda, het 4e hoofdstuk getiteld ‘Vrijheid’ gaat over de uiteindelijke toestand die kan
ontstaan en na samādhi volgt. Opvolgend na de yoga van het doen, en de yoga van het stilleggen
van de wervelingen van het denken wordt in dit hoofdstuk de aandacht gelegd op de weg naar
vrijheid. Het uiteindelijke doel waar het achtvoudige pad toe leidt, het Zien door Yoga.

1.2. Wat is yoga
Yoga is het stilleggen van de wervelingen van het denken
Sūtra 1.2

Yogaś-citta-vritti-nirodhah

Met de sūtra’s van het achtvoudige pad geeft Patañjali ons inzicht in de aard van ons denken, de
verschillende bewegingen daarin en de oorsprong ervan. Het achtvoudige pad biedt ruimte voor
zelfonderzoek, ruimte om je gedachten en drijfveren met compassie onder ogen te komen door het
onderscheidingsvermogen verder te ontwikkelen. Met als doel erkenning toe te laten, te beleven en
vanuit het hart ons eigen pad richting te geven.

Overeenkomsten tussen het achtvoudige pad beschreven door Patañjali en Mindfulness oprichter Jon Kabat-Zinn

Pagina 8

Hieronder omschrijft Patañjali vijf gehechtheden die de geest onrustig maken en ons weghouden
van wie we in onze kern zijn. Hij benoemd vijf soorten belemmeringen in het denken.
Belemmeringen die binden aan morgen en/of gisteren. Een vastgelegde perceptie die ons weghoudt
van onze keuzevrijheid.
1. Juiste kennis
Als eerste omschrijft Patañjali het willen bewijzen dat je over juiste kennis beschikt. Kennis
gevormd door eigen waarneming met behulp van de zintuigen; zien, horen, ruiken, voelen,
proeven. Zonder deze waarneming is er geen ervaring en is het onmogelijk om iets te kennen en te
begrijpen. De 2e bron van juiste kennis is het overwegen. Dat wat is waargenomen, wordt als het
ware gewogen naast de herinneringsbeelden die zijn gevormd. Als 3e bron geeft hij aan, het lezen
en toetsen van je waarnemingen aan wat anderen zeggen. Kennis, ideeën of overtuigingen van
anderen, uit boeken of in woorden kunnen het onmogelijk maken verder te kijken wat je denkt te
zien en te weten.
2. Onjuiste kennis
Dwaling is kennis die blijft staan bij schijn. Schijn vertekent het beeld. Voor dwaling zijn geen
bewijzen. Door het aannemen van zaken ontstaan vooroordelen. Om die reden kan het je
weghouden van het werkelijk inzicht van binnenuit.
3. Inbeelden, fantasie
Inbeelden voegt zich naar kennis door woorden. Woorden hebben een functie, maar woorden
bevatten niet 1 kern. Woorden helpen je te onderscheiden maar bevatten niet 1 waarheid.
4. Slaap
Tijdens slaap is er geen waarneming zoals in waaktoestand. Slaap is een complete toestand van niet
bewustzijn, een toestand waarin geen verbinding meer is met de realiteit en de geest niet verbonden
is met waarneembare dingen. Toch is het denken actief, je weet hoe je hebt geslapen en wat je hebt
gedroomd. Er is geestelijk wervelen, al hangt dat niet af van bewust ontvangen impulsen.
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5. Herinneringen
Een herinnering omvat de 1e vier belemmeringen. Herinneringen zijn alles wat je ooit hebt
ondervonden, wat je hebt waargenomen, ervaren, meegemaakt, gezien, gewild, afgeweerd en
bewaard in je bewustzijn. Al die ervaringen houden de geest onophoudelijk bezig, maken je
onrustig en houden je af wie te zijn.
Wanneer al deze wervelingen zijn stilgelegd,
dan rust de ziener thuis in zichzelf
Sutra 1.3

tadā drastuh svarūpe vasthānam

Met het ‘ziende’ doelt Patañjali op de stille toeschouwer die in ieder van ons aanwezig is. De mens
achter zijn gedachten en ideeën. De mens achter zijn eigen denkpatronen en conditionering. Met
het achtvoudige pad nodigt hij de toeschouwer uit het denken te zuiveren van allerlei in de loop
van de tijd opgebouwde invloeden door middel van meditatie. Dit leidt tot het diepe inzicht, het
inzicht dat de dingen laat verschijnen zoals ze zijn en te handelen vanuit het hart.
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“Wij zijn wat we denken,
alles wat we zijn ontstaat met gedachten,
met onze gedachten scheppen we de wereld…” 3

3.

uit syllabus: Yoga & Meditatie Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte, uitspraak Boeddha bladzijde 1
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Hoofdstuk 2. Het hart van mindfulness volgens Kabat-Zinn
Voor dit hoofdstuk over mindfulness heb ik een tweetal boeken, beide geschreven door Jon KabatZinn grondlegger van mindfulness, gebruikt. Centraal in zijn benadering staat het ontwikkelen van
de kwaliteit van aandacht. In zijn boeken geeft hij een heldere uitleg over wat mindfulness is, het
hart van de beoefening door meditatie en de handvaten voor het ontwikkelen van zelfreflectie, voor
een bewust en aandachtig leven.
Mindfulness vindt haar oorsprong in het Boeddhisme. Ergens rond 500 jaar voor Christus is het
Boeddhisme gesticht door Siddharta Gautama, de Boeddha. Zijn wijsheden verkregen door inzicht,
worden in korte spreuken beschreven in de Dhammapada. De kern van de Boeddhistische leer is
inzicht te krijgen in het menselijk lijden en de weg, om uit dit lijden bevrijd te worden. Een
onmisbaar ingrediënt naast concentratie is ‘sati’. Opmerkzaamheid om inzicht te verkrijgen.
“De ontwikkeling van mindfulness heeft ermee te maken dat we onze gedachten niet voor de
werkelijkheid aanzien en dat we niet zo snel in emotionele stormen terecht komen, die pijn en
lijden zo vaak alleen maar verergeren zowel van onszelf als van anderen”.4
Een mindfulnesstraining leert ons de kracht van aandacht te ontwikkelen in het hier en nu. Leert
ons inzicht te krijgen in hoe we onze eigen gedachtenwereld creëren, vertalen, en dat voor waar
aannemen, in de wereld om ons heen. Kabat-Zinn, ontwikkelde een aandachtstraining waarin hij de
technieken beschrijft, hoe vrienden te worden met het bewustzijn. In zijn training reikt hij
handvaten aan om opmerkzaam te zijn door onze gedachten waar te nemen, inzicht te krijgen hoe
ons denken werkt en bewust te worden hoe we met onze gedachten omgaan. Zijn uitdaging bij de
op aandacht gebaseerde stressreductie is mensen uit te dagen en handvaten te geven meer
zeggenschap over zichzelf te verwerven, meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen
leven, hun eigen lichaam en eigen gezondheid.
In 1979 begon Kabat-Zinn met het doceren van Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) in de
Stress Reduction Clinic van de Universiteit van Massachusetts. Hij werkte aanvankelijk met
uitbehandelde patiënten met chronische pijn en/of stressklachten, om hen te leren omgaan met hun
pijn en zorgen en verdriet daarover.
Vanuit zijn studie, moleculair biologie, heeft hij onderzoek verricht naar de interactie tussen
lichaam en geest en daarmee belangrijke bijdragen geleverd aan de moderne gezondheidszorg.

4.

uit het boek: Gezond leven met mindfulness Jon Kabat-Zinn, bladzijde 18
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Zijn toepasbare trainingen leren ons hoe we door het oefenen van aandacht, loslaten, niet-handelen
en niet-oordelen onszelf vanuit onze eigen kern open kunnen stellen voor ieder moment. Zijn
motivatie om mindfulness te ontwikkelen is een mogelijk een geïntegreerder en bevredigender
leven te kunnen leiden om gezonder en gelukkiger te zijn. Door onze eigen houding te
onderzoeken hoe we om gaan met pijn en kwelling (bijvoorbeeld in de vorm van stress) van
onszelf en dat van anderen. Het doeltreffender onder ogen te zien en het leren te veranderen. Zo
omschrijft hij dat het ontwikkelen van aandacht meer focus, helderheid en verbondenheid geeft.
We lijken te vaak in beslag te worden genomen door het verleden, door iets wat is gebeurd, of door
een toekomst die nog niet is aangebroken. Door bewust te focussen op waar je mee bezig bent,
beter in contact te staan met al die invloeden die zich voordoen is het nodig zo nu en dan er even
bij te stil te staan om je koers uit te zetten meer gericht op je eigen pad. Om te leven, te groeien en
te veranderen beschikken we alleen over het nu.

2.1. De Boeddha-dharma
Toen de Boeddha werd gevraagd de essentie van zijn leer de boeddha-dharma, in één woord samen
te vatten antwoordde hij: ‘gewaarzijn’. Niet gewaarzijn van iets in het bijzonder maar over het
gewaarzijn zelf. Wakker en alert in contact te staan met wat er van moment tot moment gebeurt.
Boeddha;

hij die ontwaakt (verlicht) is

dharma:

leer, wet, de wet van de natuur, dat wat vaststaat

Het Boeddhisme beschrijft, dat de mens die in overeenstemming leeft met de dharma, het doel van
zijn bestaan heeft bereikt of zal bereiken. De basis van de Boeddha-dharma wordt gevoerd door 4
uitgangspunten, de 4 edele waarheden, die concreet antwoord geven op de worstelingen van het
menselijk bestaan. De 4 waarheden beschrijven het verkrijgen van inzicht in de oorzaak van het
lijden en geven de oplossing voor het lijden. Het lijden van de mens ligt in de mens zelf. Wat
betekent dat de mens er zich ook van kan bevrijden en het lijden kan opheffen.
De 4 edele waarheden
De 1e leer; er is lijden
staat gelijk aan de natuur van Samsara, de kringloop van het sterven en weer geboren worden. De
vergankelijkheid van het leven en alle samengestelde verschijnselen. De oerkracht van de mens, de
drijfveer te (over)leven tegenover ouderdom, ziekte en dood.
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Ook blijdschap en verdriet, jaloezie, zorgen, angst, vrees en wanhoop wisselen elkaar steeds weer
af. Deze veranderingen zijn onvermijdelijk, maar er aan lijden is een keuze.
Soms heb je nog niet in de gaten hoezeer we geprogrammeerd zijn om lijden te vermijden. We
houden de ‘dukkha’ in stand door het onbewust steeds te voeden. Door steeds het tegengestelde in
ons te voeden.5
Het uit het Boeddhisme afkomstige woord ‘dukkha’ kent een breed scala aan vertalingen; lijden,
pijn, verdriet, onbevredigend, ontevredenheid, frustratie en leegheid. Dukkha refereert aan de
realiteit van het leven, zowel lichamelijk als geestelijk. Bijvoorbeeld het ouder wordende lichaam,
geveld door ziekte en dood. De wervelingen in gedachten als leegte, het verblijven in onplezierige
omstandigheden, waarbij alles wat we ervaren, zowel fysiek als mentaal, voortdurend onderhevig
is aan verandering.
De 2e leer; er is een oorzaak voor het lijden
door gehechtheid, aversie en onwetendheid. De oorzaak van ons lijden is dat we gestuurd worden
door gehechtheden aan wat als prettig wordt ervaren, de aversie tegen alles wat als onprettig
ervaren wordt. Zolang we blijven verlangen naar iets, het gevoel hebben dat iets in het leven
ontbreekt, niet goed weten hoe invulling te geven aan onze verlangens, aan alle pijn en onvrede
die we onszelf en anderen aandoen, houden we de oorzaak van ons lijden in stand. En al slagen we
erin onze situatie voor het moment leefbaar te maken dan is dat maar van tijdelijk aard. Want de
omstandigheden waarin we verkeren veranderen van moment tot moment. Dan is onze tijdelijke
tevredenheid weer verdwenen en is er opnieuw sprake van ‘lijden’.
De 3e leer; het lijden kan worden opgeheven
door het herkennen en erkennen van onze begeerten. Door dit inzicht te ontwikkelen, deze
patronen onder ogen te komen kunnen we onszelf vanuit dit lijden bevrijden.
De 4e leer; wordt omschreven als het edele achtvoudige pad. Hier staat de beoefening beschreven
voorbij het lijden te komen door het ontwikkelen van de geest door meditatie.
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2.2. De kracht van meditatie
Als we onze pijn door meditatie kunnen ontmoeten biedt het ons een kans om uit de vastgeroeste
paden van zelfkoestering en zelfbescherming te stappen en kunnen wij ons werkelijk vanuit het
hart met anderen verbinden. Leren werken met onze ‘mind’ is in feite de enige manier om gelukkig
en tevreden te kunnen zijn met onszelf en de wereld waarin we leven. 6
In veel religies en geloofsstromingen wordt een vorm van meditatie beoefend. Het vanaf het
Latijnse woord meditatio afgeleide ‘meditari’, betekent na- of overdenken. In verschillende teksten
wordt met ‘meditatie’ de technieken en methoden bedoeld die helpen op een ontspannen manier
inzicht te krijgen in het leven, door het stiller laten worden van de geest. De altijd in beweging
zijnde gedachtestroom geeft weinig ruimte voor innerlijke rust. De uit het denken voortvloeiende
handelingen en acties houden ons continu bezig en zetten vaak opnieuw aan tot doen, waardoor de
cyclus als vicieuze cirkel stromende blijft.
“Je kunt de stroming van een rivier niet onderdrukken, maar door slechts een steen te verleggen
wordt de stroom onderbroken en vindt het water zijn nieuwe weg”. 7
Mediteren is jezelf uit de stroom van gedachten laten stappen. Tijd nemen om de cirkel te
doorbreken door alleen maar waar te nemen en het denken, handelen en voelen te observeren. Het
gaat er niet om de gedachten en handelingen te veranderen maar puur om ze zelf gaande te slaan,
op een vriendelijk oordeelloze manier. Door niets te doen en alleen maar te zijn.
Dijkstra en Cantore beschrijven het in het boek Zien door Yoga, “het ervaren dat er iets is dat al die
processen kan waarnemen zonder erdoor te worden beroerd. Dat je jezelf houdt voor iets wat je in
wezen niet bent, aan die verblindheid wil yoga een einde maken.”
Kabat-Zinn schrijft dat meditatie alles te maken heeft met de ontwikkeling van de mens. In het
Boeddhisme staat meditatie voor het voertuig of het middel voor innerlijke ontwikkeling waarbij je
de krachten in je eigen psyche leert kennen. Verder schrijft hij dat wij bereid dienen te zijn om alle
aspecten van de psyche onder ogen te komen zonder er voor weg te lopen, onszelf te verdoven en
de meditatie haar werk te kunnen laten doen.

5.

Masterclass Yoga & Mindfulness van Sandra Tideman – van Nispen

6.

Masterclass Yoga & Mindfulness van Sandra Tideman – van Nispen

7.

uit het boek: Zien door Yoga, vertaling Jogchum Dijkstra, Salvatore Cantore, bladzijde 24
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Hoofdstuk 3. Gedachten versus bewustzijn
“We zijn geneigd zo in beslag genomen te worden door de urgentie van alles wat we moeten doen,
en zo vast te zitten in ons hoofd in wat we denken wat belangrijk is, dat het gemakkelijk is om in
een toestand van chronische spanning, zorgelijkheid en permanente afleiding terecht te komen die
ons leven voortdurend bestuurd en gemakkelijk onze standaardmanier van functioneren, onze
automatische piloot wordt.” 8
In voorgaande hoofdstukken is het hart van het gedachtegoed van het achtvoudige pad en
mindfulness uiteengezet. In de beide filosofieën staat het ontwikkelen van vrijheid in het denken
centraal van waaruit “puur gewaarzijn” naar voren komt. Ons bewustzijn kent meerdere niveaus en
kan zich in vele vormen fysiek, emotioneel en/of mentaal uiten. Zo kan iemand lichamelijke pijn
ervaren als reactie op of verdriet hebben om iets, of iets niet helemaal kunnen bevatten als iets wat
niet doordringt tot het bewustzijn. Om de vormen waar te kunnen nemen en te leren onderscheiden
ligt in ieder bewustzijn een waarnemende en een denkende functie verborgen. Deze waarnemende
functie maakt het mogelijk verschil in dualiteit te kunnen ervaren. Door dit onderscheidt wordt ook
de andere kant van de medaille zichtbaar. Zo kent de dag, de nacht, gezondheid, ziekte, het leven
de dood. Waar een begin is, is een eind. Dit is, zoals het is.
Ons denkvermogen is een product van het bewustzijn, een middel om onze gedachten waar te
nemen en te vertalen. Door ons puur gewaarzijn te activeren vindt een transformatie plaats in het
denken en wordt een hogere staat van zuiver bewustzijn ontwikkeld. Over deze staat van zuiver
bewustzijn schijft Patañjali in zijn sūtra’s en ditzelfde zuivere bewustzijn wordt getraind in
mindfulness. Pas als het wervelen van de gedachten is stilgelegd, er geen rimpeling meer is aan het
oppervlak, dan kun je dit onderscheid ervaren en zien wat er feitelijk gebeurt. Zowel de sūtra’s van
Patañjali als de stappen in mindfulnesstraining vormen een zelfde concept. Beide reiken een
handvat aan om te komen tot een bewuste keuze, tot een manier van zijn. Het biedt het ‘innerlijk
weten’ dat ons denken overstijgt, de ruimte en de opties aan, hoe we ons leven richting kunnen
geven en de verhouding kunnen vinden tussen hoofd en hart. In dit hoofdstuk worden de handvaten
het denken te trainen op innerlijke verstilling verder uitgewerkt.

8.

uit het boek: Gezond leven met mindfulness Jon Kabat-Zinn, bladzijde ..

Overeenkomsten tussen het achtvoudige pad beschreven door Patañjali en Mindfulness oprichter Jon Kabat-Zinn

Pagina 16

De kunst van het doen
Om ons bewustzijn verder te ontwikkelen wordt discipline vereist. “ Het is de inzet of inspanning
die ontstaan die je nodig hebt om vol te houden, om moeilijkheden die je onderweg tegenkomt te
overwinnen, om trouw te blijven aan je doelstelling.” 9
Zowel Patañjali als Kabat-Zinn beschrijven het belang van deze fundamentale voorwaarden om tot
inzicht te komen. In de niyama’s van het achtvoudige pad reikt Patañjali ons het woord Tapah aan.
Het woord Tapah, tapas, heeft meerdere vertalingen. Het woord wordt onder andere vertaald met
warmte geven, het tonen van vurige inzet, ascese en streng zijn voor jezelf. Kabat-Zinn vergelijkt
de gevraagde inzet en betrokkenheid van zijn deelnemers aan zijn trainingen met die van sporters.
Een sportman of -vrouw oefent eindeloos. Wanneer je eenmaal aan jezelf beloofd hebt te oefenen,
om te mediteren is het de beurt aan je zelfdiscipline om het uit te voeren.
Wie start met het trainen van bewustzijn merkt dat het bewustzijn liever zoekt naar comfort en
alles graag bij het oude vertrouwde laat dan dat het zich door te trainen laat zuiveren. Het kiest
liever voor het aangename dan het ongemakkelijke. Door ook de minder bekende kant aan te
bieden vindt er langzaamaan een verandering plaats in ons bewustzijn. Een praktische dagelijkse
oefening is het leren verdragen van pijn en ongemak alszijnde gelijk aan plezier. Oftewel, prettige
en onprettige gebeurtenissen alleen maar waarnemen zonder er een oordeel over te geven en er van
alles aan te ontlenen. Door je noch te verbinden met het één of het ander leer je ontspannen en
evenwichtiger om te gaan met wat er is. Het belangrijkste aspect hierbij is het zelf oefenen, en dat
door te zetten totdat het een gewoonte wordt. Zo vormt zich opnieuw vertrouwen, wordt het
onbekende bekend, en ontstaat een (nieuw) gevoel van veiligheid waaraan het bewustzijn nieuw
houvast vindt. Een vast ritme helpt daarbij maar vraagt naast kracht om het vol te houden ook
flexibiliteit.

3.1. Liefdevol maar vastberaden observeren
De geest wordt sereen door vriendelijkheid bij geluk op te roepen, medelijden bij pijn, vreugde bij het
goede, zonder betrokkenheid bij het slechte
Sutra 1.33

maitri-karunā-muditā-upeksānām sukha-dukha-punya-apunya-visayānām
bhāvanātaś-citta-prasādanam

Een eerste stap om meer inzicht te krijgen in de versluieringen in het bewustzijn is het oefenen in
observeren. Enkel en alleen gedachtenstromen waar te nemen.
9.

uit het boek: Zien door Yoga, vertaling Jogchum Dijkstra, Salvatore Cantore, bladzijde 69 sutra 2.1 deels
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Zonder je met die gedachten te identificeren, door erop te reageren of te hechten aan datgeen wat
zich voordoet. Observeren is een oordeelloos principe, het is nog goed nog fout. Oordeelloos
observeren in wat zich aandient in het moment, het hier en nu. Opmerkzaam zijn bij het herkennen
van emoties. Woede ziet angst, blijdschap ziet geluk. Door puur de emotie zelf waar te nemen, en
herkennen waar vanuit ons denken de impulsen naar voren komen die tot handelen aanzetten.
Waarnemen is een stil principe. Een principe zonder je ergens aan te verbinden, zonder
voorwaarden of een agenda met vastomlijnde regels. Wanneer de waarnemer in onszelf wordt
geactiveerd ben je als het ware toeschouwer van je eigen gedachten. Hoe meer je waarneemt, hoe
meer het denken verstilt. De waarneming laat zien dat slechts één werveling zich tegelijk aandient.
Pas dan volgt een andere haar op. Door dat zuivere waarnemen ontstaat steeds meer ruimte en stilte
tussen die wervelingen waardoor het denken verstilt. Vanuit die ruimte komt een meer persoonlijk
evenwicht tevoorschijn.
Kabat-Zinn spreekt over niet oordelen. Evenals gedachtenstromen is het denken voortdurend bezig
onze ervaringen te toetsen aan datgene we zelf creëren of hebben gecreëerd. Het oordelen gaat
gewoon door, ook dat is de aard van ons denken. Bewust worden van het automatisch oordelen
zodat we door onze eigen vooroordelen en angst heen kunnen kijken. Jezelf er steeds weer aan
herinneren dat je alleen maar hoeft te observeren wat zich ontvouwt en je daarbij eraan te
herinneren dat het om het even is wat er in het denken aandient. Toeschouwer zijn in alles wat in
ons opkomt. Lichamelijk en mentaal, (h)erkennen zonder te oordelen of ernaar te grijpen, wetende
dat onze oordelen onvermijdelijke en noodzakelijk beperkte gedachten over de ervaring zijn.

3.2. Onthechten en loslaten
Stilleggen van het wervelen door oefening en ongehechtheid
Sutra 1.12

abhyāsa-vairāgyābhyām tan-nirodhah

In deze sūtra doelt de schrijver op de vrijheid van alle verlangens door onthechting. Door waarde te
hechten aan complimenten, of in zak en as raken van misplaatste opmerkingen. Steeds weer de
geluksmomenten willen herbeleven of pijn te verdringen. Als oefening hiervoor omschrijft hij
Tapah, de discipline te blijven oefenen in onthechten. Om het verlangen te zien dient men eerst
bewust te worden van deze verlangens. Wat is het dat je daadwerkelijk nodig hebt en waarop is dat
verlangen gebaseerd. Waar komt de invulling het verlangen op te lossen vandaan. Pas als de
gehechtheid naar het verlangen inzichtelijk is, kun je leren hoe ermee om te gaan.
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Het verlangen is een signaal om opgemerkt te worden, om bewust ervan te worden en te erkennen
en te herkennen. Het signaal zal zich blijven aandienen tot het herkent wordt, erkenning vindt en
opgelost wordt. De oplossing ligt in het invullen of het loslaten ervan. Dat is wat ons gevangen
houdt. Daarom, zo stelt Patañjali moeten we leren dat verlangen te beheersen, en er meester over
worden. Wanneer je nu dat meesterschap over het verlangen bewust beheerst kun je spreken van
ongehechtheid.
Kabat-Zinn beschrijft in één van de zeven instellingsfactoren die de mindfulnessbeoefening
vormen

het woord ‘loslaten’. Of het nu een gedachte is of een ding of gebeurtenis, een

gezichtspunt of verlangen. Het is jezelf steeds weer uitnodigen om te oefenen in bewust niet vast te
klampen aan de begeerten. De oefening hierin is de dingen te laten zijn zoals ze zijn en te
observeren van moment tot moment. “Als het moeilijk is iets los te laten omdat het een sterke
greep heeft op de geest, oefen dan door je te richten op het tegenovergestelde, daarin zijn we per
slotte al experts”; schrijft Kabat-Zinn. Als we bereid zijn te observeren hoe we vasthouden,
ontdekken we uiteindelijk een heleboel over de ervaring van het tegenovergestelde. Zo laten we
gedachten aan het verleden of de toekomst los, we kijken er alleen naar, rustend in bewustzijn.

3.3. Het richten van aandacht
De geest binden aan één plaats is aandacht
Sutra 3.1

Deśa-bandhaś cittasya dhāranā

Door je aandacht zo te richten op één iets, dat alleen maar dat ene aanwezig is en alle andere
gedachten verdwijnen ontstaat meditatie, zo schrijft Patañjali. Tussen aandacht en meditatie is geen
duidelijke grens te trekken. Patañjali vervolgt: “Bij nauwkeurige waarneming zie je dat er maar één
werveling tegelijk verschijnt. Ook al lijkt je hoofd vol van gedachten op een enkel moment is er
maar 1 gedachte die je bezig houdt en pas als die verdwenen is kan een andere haar opvolgen”. Na
het observeren en loslaten bestaat de oefening daarin al je aandacht te richten op de onderbreking
tussen de wervelingen. Steeds opnieuw, vriendelijk maar met een vastberadenheid oplettend te zijn
totdat de stilte op een bepaald moment de onrust van de wervelingen overschaduwt.
Hoewel het beoefenen van aandacht eenvoudig kan zijn is het niet perse makkelijk schrijft KabatZinn. Het is dan ook niet een doel om controle te krijgen over ons denken maar juist de intentie in
onszelf aan te spreken, de wens vanuit het hart te oefenen, het denken te onderzoeken. Aandacht
vergt inspanning en discipline.
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Het vraagt er om jezelf steeds terug te brengen naar de basis van je beoefening en oplettend en
aanwezig te zijn in het moment. Al leidt het bundelen van aandacht tot concentratie kan deze met
en zonder aandacht beoefend worden. Enerzijds noemt hij het onafgebroken richten op een object
van waarneming. Hoe dieper de concentratie hoe groter het vermogen tot aandacht. Maar, zo
schrijft hij verder, anderzijds kan concentratie je ook beperken als je je ertoe laat verleiden de
energie van de onderzoekende geest, de openheid en betrokkenheid te negeren in de beoefening. Er
ontstaat dan een onwerkelijk beeld van de realiteit. Het beoefenen van aandacht wordt beschreven
als de wil ons te wijden aan volledig aanwezig te zijn in elk moment, je ieder moment van je
ervaring goed of slecht toelaat en het als het ware bewoont. In dit ene moment waarbij de intentie
is, zo goed mogelijk te oriënteren op kalmte, aandacht en gelijkmoedigheid.

Overeenkomsten tussen het achtvoudige pad beschreven door Patañjali en Mindfulness oprichter Jon Kabat-Zinn

Pagina 20

“Pas wanneer het wervelen is stilgelegd,
kun je de kern van je mens-zijn ervaren…”

10.

uit het boek: Zien door Yoga, vertaling Jogchum Dijkstra, Salvatore Cantore, bladzijde 23
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Hoofdstuk 4.
Om tot een antwoord te komen op de onderzoeksvraag van deze scriptie heb ik een verkennend
literatuur onderzoek verricht. Steeds meer mensen in mijn omgeving en een aantal cursisten uit
mijn eigen yogapraktijk gaven aan een training mindfulness te volgen. Door mijn eigen opgedane
kennis en ervaring daarover, werd ik getriggerd omdat in mijn visie de combinatie van het
beoefenen van yoga-asana’s en meditatie, mindfulness was. De vraag die toen bij mij ontstond was
de aanleiding om in deze scriptie nader onderzoek te doen naar de kracht van meditatie en
antwoord te vinden op de vraag “Zijn er overeenkomsten tussen het achtvoudige pad van Patañjali
en grondlegger van de mindfulness Jon Kabat-Zinn”.
De oude yogi’s wisten hoe de mens de neiging heeft door de kwellingen die ontstonden en het
menselijk lijden veroorzaakte, de eigen bewustwording te blokkeren. In onze tijd is het ervaren van
spanningen en stress één van de grootste roofbouwplegers en bedreigingen voor de mens.
In de beide onderzochte filosofieën staat het belang, het onderzoeken en ontwikkelen van vrijheid
in het denken centraal. Verder beschrijven ze de oefening niet alles te verstaan vanuit ervaring,
vaste ideeën, conditionering maar vanuit onze eigen kern. En het leren herkennen van momenten
van ongekleurd gewaarzijn.
De in deze scriptie drie onderzochte sūtra’s van Patañjali en de visie van Kabat-Zinn in de
mindfulness-training tonen een duidelijke overeenkomst aan en vormen eenzelfde concept. Beide
reiken een handvat aan om te komen tot een bewuste keuze, tot een manier van zijn. Het biedt het
‘innerlijk weten’ dat ons denken overstijgt, de ruimte en de opties aan, hoe we ons leven richting
kunnen geven en de verhouding kunnen vinden tussen hoofd en hart. Ze bieden inzicht in onze
relatie hoe we omgaan met pijn en veranderingen en lichten de versluieringen in het denken op om
andere mogelijkheden te zien. Geven de ruimte keuze vrijheid te voelen en te onderzoeken wie we
zijn en de kern van ons eigen puur mens-zijn te ervaren. Hierin is de aanname die ik voor deze
scriptie had bevestigd.
Een voor mij opmerkelijk verschil staat in het beschreven einddoel. Patañjali beschijft in de
yogasūtra’s het streven naar samādhi, de éénwording, het samenvallen van de geest. In de meeste
stromingen van het boeddhisme wordt samādhi opgevat als een verzamelterm voor alle staten van
concentratie. Het verschil is daarin te vinden dat naast concentratie, sati, opmerkzaamheid,
mindfulness nodig is om inzicht te verkrijgen.
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De beoefening van (bewegende) meditatie is in mijn visie in deze tijd belangrijker dan ooit. Zowel
in de yogafilosofie als in mindfulness staat het proces van bewust worden, inzicht verkrijgen door
het onderzoeken van onze psyche en de kracht daarin te herkennen centraal.
Beide filosofieën reiken de handvaten aan de weg naar binnen te volgen, ruimte te creëren en
mogelijkheden te scheppen om op een ontspannen manier om te kunnen gaan met wat er is in ons
lichaam, de adem, de emotie en gedachte.
De uitdaging ligt in de bereidheid de inspanning te geven om deze zorg naar jezelf toe te
ontwikkelen. De mind te trainen om tot je diepere essentie te komen om van daaruit met een
heldere, frisse blik fit en energiek in het leven te staan.
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