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Verklaring van het titelblad:

Dit drieluik van Piet Mondriaan uit 1911 is getiteld: Evolutie. Het verbeeldt de fases die de mens
doorloopt naar spiritueel ontwaken. De eerste fase (links), is die van de onbewuste, blinde mens.
De tweede fase (rechts), verbeeldt de bewustwording van de mens. De derde fase (midden), staat
voor de verlichte mens.
Het schilderij hangt in het Gemeente Museum te Den Haag. Het heeft altijd een grote aantrekkingskracht op mij gehad zelfs toen ik nog niet precies de betekenis kende. Inmiddels heeft er voor mij
persoonlijk een duidelijke verschuiving plaats gevonden van het onbewuste naar het bewuste met
wellicht af en toe een glimp van de derde fase.
Het is voor mij tevens een verwijzing naar de drie uitgangspunten van de scriptie: de focus verschuift
van denken naar voelen tot uiteindelijk het éénzijn.
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Inleiding
Yoga
Yoga is al ruim 20 jaar een onderdeel van mijn leven. Gedurende de laatste jaren is de beoefening
veel intensiever geworden. Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in de welzijnssector binnen de
gezondheidszorg besloot ik in 2011 mijn werk op te zeggen en mij in te schrijven bij de Saswitha
Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte. Ik wilde me meer gaan richten op het doceren en het aantal
yogalessen verder uitbreiden. Hoewel ik al jaren yogales gaf aan ouderen was ik op zoek naar
verdieping, zowel in de persoonlijke beoefening als in het lesgeven. Yoga heeft mij in die turbulente
periode innerlijke rust en verstilling gebracht. Door het beoefenen van yoga kom ik makkelijker uit
het denken en meer in het voelen. Ik ben bewuster geworden van de signalen van mijn lichaam.
Yoga betekent voor mij bewustwording van de éénheid van lichaam, adem en geest.
Hoogbegaafdheid
Met hoogbegaafdheid kwam ik in aanraking doordat mijn zoon op jonge leeftijd tegen een groot
aantal problemen opliep op school. Jarenlang heb ik alles gelezen wat onder mijn aandacht kwam en
diverse lezingen en bijeenkomsten bezocht. Op de basisscholen liepen we tegen behoorlijk wat
vooroordelen en ondeskundige begeleiding aan. Het bracht veel frustratie en verdriet. Dit is helaas
een pad dat veel ouders van hoogbegaafde kinderen lopen. Op zijn middelbare school was er meer
aandacht voor de problemen van hoogbegaafde kinderen. Daar heb ik ook de cursus: ‘Licht op
hoogbegaafdheid’ kunnen volgen. Uit nieuwsgierigheid heb ik destijds de thuistest gedaan van
Mensa (vereniging van mensen met een hoge algemene intelligentie) en bleek zelf ook hoog te
scoren. Na een testdag bij Mensa heb ik mij in 2004 laten inschrijven bij de vereniging.
Omdat yoga voor mij persoonlijk een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd aan mijn welzijn, was
het de aanleiding tot mijn onderzoeksvraag:
Wat kan het beoefenen van yoga betekenen voor hoogbegaafden?
Het uiteindelijke doel van yoga, via het achtvoudige pad van Patañjali is: “Het stilleggen van de
wervelingen van de geest”. Ik wilde onderzoeken of hoogbegaafdheid inhoudt dat er meer
wervelingen zijn en kwam zodoende tevens tot de volgende deelvragen: Is het zo dat de hersenen
van hoogbegaafden anders werken en heeft dit tot gevolg dat er meer gedachten zijn? Is de honger
naar kennis en feiten groter? Is het lastiger voor hoogbegaafden om het daadwerkelijk stil te laten
worden?
Hoogbegaafdheid brengt ook mee dat je op een andere manier het leven ervaart dan de meeste
mensen om je heen. De aansluiting met de maatschappij verloopt daardoor niet altijd even soepel. Er
rust nog steeds een soort taboe op hoogbegaafdheid. De meeste mensen die, vaak op latere leeftijd,
ontdekken dat ze hoogbegaafd zijn, zijn terughoudend in het kenbaar maken. Er zijn vele
vooroordelen en het voelt dan ook als “uit de kast komen” als het ter sprake komt.
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Een van de meest gehoorde reacties is: “Hoogbegaafden zitten teveel in het hoofd”. Met andere
woorden ze proberen alles rationeel te benaderen en laten het voelen buiten beschouwing. Maar is
dat wel zo? Uit hedendaags onderzoek blijkt dat hoogbegaafden vaak ook hoogsensitief zijn en álles
intenser beleven. Het leven ligt als het ware onder een vergrootglas. Hoe ga je hiermee om?

Wijze van onderzoek
Ik vroeg mij af of yoga en meditatie een bijdrage zouden kunnen leveren aan het welzijn van andere
hoogbegaafden.
De informatie over hoogbegaafdheid heb ik voornamelijk gehaald uit de boeken: ‘Het Mensa
Quotiënt’ van A. Hofstede en K. Meerman en ‘Hoogbegaafd. Dat zie je zó.’ van M. Kooijman- van
Thiel. In dit laatste boek wordt het Delphi model uiteengezet. Hoogbegaafdheid wordt hierin
beschreven op een manier waarin ik mijzelf goed herken. Daarnaast heb ik veel informatie gevonden
op de website van de vereniging Mensa Nederland en via het Instituut Hoogbegaafde Volwassenen.
Voor het hoofdstuk over yoga zijn mijn belangrijkste bronnen de lesboeken van de opleiding:
‘Yogavidyā Chakravidyā’ en ‘Chakrapsychologie’ van J.L. Plenckers en de boeken: ‘Zien door yoga’ van
J. Dijkstra en S. Cantore en ‘Werken met de chakra’s’ van H. Johari.
In de literatuur is weinig terug te vinden over de combinatie hoogbegaafdheid en yoga. Dat maakte
het onderzoek een stuk lastiger maar uiteindelijk wel veel interessanter. In eerste instantie heb ik
mensen benaderd uit de wetenschap, waarvan ik dacht dat ze mij duidelijkheid zouden kunnen
verschaffen over mijn deelvragen maar de deskundigen op dit gebied konden me niet verder helpen.
Ik kwam daarna in contact met deskundigen vanuit de kant van yoga en meditatie, zelf ook
hoogbegaafd. Zij bleken al langere tijd geïnteresseerd in het gebied van mijn onderzoek en hadden
yoga en/of meditatie ingezet bij het begeleiden van hoogbegaafden. Met deze mensen heb ik een
gesprek/interview gehad (zie bijlagen) en gebruik hiervan delen als bron.
Tenslotte heb ik ook mijn eigen ervaringen met hoogbegaafdheid en yoga beschreven.
Na studie en (zelf)onderzoek ben ik uitgekomen bij drie kernbegrippen: ‘Denken’, ‘Voelen’ en ‘Zijn’,
met het uiteindelijke doel: het samenbrengen van deze drie kwaliteiten in het éénzijn.
Zowel gezien vanuit de yogafilosofie als vanuit het Delphi model zijn deze drie innerlijke kernmerken
voor mij de belangrijkste begrippen waarmee ik de verbinding tussen hoogbegaafdheid en yoga
probeer te omschrijven.
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1.

Hoogbegaafdheid
“Waaraan merk ik dat ik hoogbegaafd ben? Ik ben veel aan het denken. Soms is
het moeilijk voor me om dit te stoppen…….. Wat ik ook heel goed kan is scherp
en snel waarnemen. Het is mijn sterkste én mijn zwakste kant. Aan de ene kant
kan ik zeer goed observeren en zien wat er gebeurt, aan de ander kant moet ik
me beter leren afsluiten voor alle prikkels van buitenaf, want anders word ik
overprikkeld en raak ik uitgeput.” i

Hoogbegaafdheid, wat betekent dat?
De afgelopen decennia is er, vanuit de wetenschap en vanuit professionals die zich bezighouden met
de begeleiding van hoogbegaafde kinderen, veel aandacht voor hoogbegaafdheid. De erkenning van
de verschillen in denken, ervaren en leren van hoogbegaafde kinderen geeft een nieuwe kijk op leren
en verandert de begeleiding op scholen. Maar ook in het dagelijkse leven hebben hoogbegaafden,
zowel kinderen als volwassenen, behoefte aan herkenning en erkenning van het “anders denken” ,
“anders voelen” en “anders zijn”.

1.1 Definities en modellen
In de wetenschappelijke wereld is het een lastig thema gebleken en er zijn vele verschillende
definities en modellen ontwikkeld, ieder vanuit zijn eigen invalshoek. Een aantal definities wil ik hier
nader toelichten.
Vanuit biologische definities werd hoogbegaafdheid gezien als een aangeboren eigenschap. Je hebt
het of je hebt het niet. Het valt niet te leren of te ontwikkelen. De definitie van de Poolse
psychiater/psycholoog Dr. K. Dabrowsky (1977) past binnen deze stroming. Hij stelde:
Hoogbegaafdheid is de uiting of resultante van fysieke aanleg, namelijk van een neurologisch systeem
dat zeer prikkelgevoelig is. Andere wetenschappers spreken van een superior nervous system als
voorwaarde voor allerlei verschillende soorten prestaties.
Bij de cognitieve definities spelen informatieverwerking, geheugen en oplossingsvaardigheden een
centrale rol. Training kan dus leiden tot vergroting van de (hoge) begaafdheid. Hoogbegaafdheid
wordt dan vooral gezien als een intellectuele begaafdheid: het denken is tot grote hoogten
ontwikkeld. De Nederlandse hoogleraren Resing en Drenth (2007) waren van mening dat
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hoogbegaafdheid c.q. hoge intelligentie een samenvoeging is van cognitieve vermogens, processen
en vaardigheden te weten: abstract en logisch kunnen redeneren, relaties en patronen kunnen
ontdekken in schijnbaar ongeordend materiaal, gemakkelijk en veel informatie kunnen opslaan en
terughalen uit het geheugen en met bestaande of nieuw gevonden kennis problemen kunnen
oplossen.ii
Een oud model van begaafdheid is dat van de eerste intelligentietests: intelligentie werd beschouwd
als een ééndimensionaal construct, uitgedrukt in punten. Bij een dergelijke test wordt de kennis
getest en vergeleken met wat er op die leeftijd als gewoon wordt ervaren.
Zo wordt de verstandelijke leeftijd gedeeld door de lijfelijke leeftijd en vermenigvuldigd met 100. Het
antwoord is dan een deling (quotiënt) die aangeeft hoeveel procent (per honderd) intelligentie
aanwezig is ten opzichte van een leeftijdsgenoot. 100 IQ-punten (Intelligentie Quotiënt) is
gemiddeld. Een score van 130 is dusdanig ver bovengemiddeld, dat van hoogbegaafdheid gesproken
kan worden. Veel mensen hebben dit in gedachten wanneer ze aan hoogbegaafdheid denken.

Volgens de criteria van het lidmaatschap van Mensa (Vereniging van mensen met een hoge
algemene intelligentie) is iemand hoogbegaafd wanneer zijn of haar IQ in de hoogste 2% van de
bevolking scoort. Sinds de oprichting van de vereniging, is de maatschappelijke betekenis van het
woord hoogbegaafd gaan verschuiven. Daarom spreekt men binnen Mensa liever over hoog
intelligenten of HIQ's. Mensa positioneert zich daarmee ogenschijnlijk in de hoek van de cognitieve
modellen.

Als je hoogbegaafd bent, ben je ook hoogintelligent.
Maar als je hoogintelligent bent, hoef je nog niet hoogbegaafd te zijn. iii
In de meest gangbare moderne opvattingen over hoogbegaafdheid, wordt niet langer uitgegaan van
enkel intelligentie als bepalende factor voor hoogbegaafdheid. Intelligentie is een aspect van het
hoogbegaafd zijn, belangrijk, maar niet het enige. De kenmerken van het individu spelen een rol in
het realiseren van ‘hoogbegaafd gedrag’, maar ook omgevingsfactoren.
Psychologische definities. Volgens de Amerikaan Renzulli moest iemand naast hoge intellectuele
capaciteiten ook over een hoge mate van creativiteit beschikken en daarnaast taakgericht
(gemotiveerd) zijn, om van hoogbegaafdheid te kunnen spreken. Hoogbegaafdheid is weliswaar een
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aangeboren eigenschap, maar zij komt pas tot ontplooiing als daar bepaalde psychische of
persoonlijkheidskenmerken bijkomen. Het drie ringen model (of triadisch model) van Ranzulli (1977)
definieert hoogbegaafdheid als een samenspel tussen hoge intelligentie, creativiteit en motivatie.
In zijn latere jaren past ook Sternberg (2005) met zijn WICS-model in deze stroming. Hij ziet
hoogbegaafdheid als een synthese tussen intelligence, creativity and wisdom.

Drie ringen model van Renzulli

Systemische definities. De Nijmeegse hoogleraar Franz Mönks nam dit model over en breidde dit uit
met sociale factoren. Zijn stelling (1985) is dat niemand opgroeit in een vacuüm en dus bepalen
omgevingsaspecten mede in hoeverre hoogbegaafd gedrag zichtbaar kan worden. Hij definieert
hoogbegaafdheid als een samenspel tussen persoonlijkheidskenmerken en een gunstige omgeving,
te weten: gezin, school en vrienden (of ‘Peers’ in het Engels).
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De Duitse professor Heller ontwikkelde een model dat eveneens aangeeft dat tussen intellectuele
aanleg en intelligent gedrag een aantal factoren staat, die een positieve of negatieve invloed kunnen
uitoefenen. Deze aspecten zijn de niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken en de
omgevingskenmerken. Hij plaatst een aantal termen in een bepaalde verhouding tot elkaar: onder
invloed van bepaalde omgevingsfactoren kan zich uit begaafdheid talent ontwikkelen en uit talent
kunnen (op uiteenlopende gebieden) bijzondere prestaties voortvloeien.
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Het begrip hoogbegaafdheid blijkt moeilijk definieerbaar, er is geen eenduidige definitie van
hoogbegaafdheid. Waar de nadruk op ligt verschilt bij de genoemde definities en modellen. Alle
hedendaagse modellen gaan echter uit van een multidimensionale, dynamische visie: de mate in
hoeverre hoogbegaafdheid tot uitdrukking komt is afhankelijk van aangeboren capaciteiten,
persoonsfactoren en omgevingsfactoren.
Het Delphi-Model
De meeste modellen zijn gericht op het aantonen van hoogbegaafdheid bij kinderen. De ervaringen
van de groep (jong)-volwassenen kwam echter minder aan bod en de definities bleken voor
hoogbegaafden niet altijd geschikt om zichzelf te begrijpen of aan anderen uit te leggen wat
hoogbegaafdheid voor hen betekent in het dagelijkse leven. In 2007 zijn twintig experts op het
gebied van hoogbegaafdheid- zelf eveneens hoogbegaafd- tot een gezamenlijke positieve
omschrijving gekomen, nl. het Delphi-Model:

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe
zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een
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sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier
in creëren.

Er zijn drie aspecten die het Delphi-model- en de daaruit afgeleide definitie van hoogbegaafdheidbijzonder maken.
‘Het eerste aspect is dat het hier gaat om theorievorming 'van binnenuit'. Hoogbegaafden –
ervaringsdeskundigen – hebben zélf onder woorden gebracht wie en wat zij zijn, en op welke punten
zij zichzelf en elkaar als anders zien dan anderen. Het Delphi-model zegt iets over de persoonlijke
beleving van hoogbegaafdheid en de betekenis ervan voor de hoogbegaafde zelf. Hoe het is om
hoogbegaafd te zijn en met welke eigenschappen moet je dan uit de voeten kunnen?
Het tweede bijzondere aspect is dat het hier gaat om een existentieel model. Het beschrijft de
existentie van hoogbegaafden aan de hand van een aantal, onderling samenhangende facetten. Het
Delphi-model zegt iets over het zijn, het denken, het voelen, het willen, het doen en het waarnemen
van hoogbegaafden, alsook over het onderlinge samenspel tussen al deze facetten. Zo'n soort model
over hoogbegaafdheid is niet eerder gecreëerd.
Het derde aspect is dat het Delphi-model een rol kan vervullen in de empowerment van
hoogbegaafden. Het is doelbewust positief van toonzetting, gericht op de positieve kanten van
hoogbegaafdheid en op de mogelijkheden die hoogbegaafdheid biedt. Als positieve kenschets is het
een instrument om hoogbegaafden persoonlijk én als groep te versterken, in hun kracht te zetten.
Het model wijst op kansen – zowel voor de hoogbegaafde zelf, als voor de wereld waarin zij
opereren.’iv
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Het model uitgelegd
Het model wordt in het boek ‘Hoogbegaafd. Dat zie je zó!’, op de volgende manier uitgelegd:
‘Uitgangspunt in de uitleg van het Delphi model is de gedachte dat een mens niet losstaat van zijn
omgeving. Hij of zij neemt een bepaalde plaats in de samenleving in, is onderhevig aan allerlei
invloeden vanuit de samenleving en brengt in die samenleving van alles teweeg.
In de schematische weergave van het model zijn de hoogbegaafde en de samenleving als twee
afzonderlijke groene blokken weergegeven. Op deze manier wordt duidelijk dat er in het innerlijk van
de hoogbegaafde van alles omgaat maar ook hoe de wisselwerking tussen de hoogbegaafde en de
buitenwereld/de samenleving plaatsvindt. Er gaat iets van de hoogbegaafde uit naar zijn of haar
omgeving (een beweging naar buiten) en er komt iets uit die omgeving terug bij de hoogbegaafde
(een beweging naar binnen).
Daaroverheen wordt een existentieel schema geplaatst. Existentieel (het bestaan, zijn, leven). Dit
schema is zo genoemd omdat de existentie van de mens gezien kan worden als een samenspel van
zijn, denken, voelen, willen, doen en waarnemen. En aan de hand van deze meer verfijnde indeling
wordt vervolgens geschetst hoe de existentie van hoogbegaafden gekleurd is in vergelijking met die
van niet-hoogbegaafden. (autonoom, hoogintelligent, rijk geschakeerd gevoelsleven, hoogsensitief,
gedreven, nieuwsgierig en scheppingsgericht).
Het model is een cyclisch model, waarbij zowel in de binnenwereld van de hoogbegaafde, als in de
buitenwereld steeds nieuwe prikkels gegenereerd en aan de cyclus toegevoegd kunnen worden.’v
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Innerlijke kenmerken
Zijn: ‘Een hoogbegaafde is zéér autonoom: hij of zij velt zijn eigen oordeel, maakt eigen afwegingen
en blijft daarbij, totdat zich iets aandient, wat in zijn of haar ogen ook werkelijk beter is. Over het
algemeen zijn hoogbegaafden autonomer dan gewoon of gemiddeld begaafde mensen, niet omdat
ze dat zo graag willen, maar omdat ze niet anders kunnen.’
Denken: ’Het denken van hoogbegaafden is hoogintelligent. In vergelijking met andere, normaal of
gemiddeld begaafde mensen, wordt het denken gekenmerkt doordat het zeer analytisch van aard is.
Er wordt in matrixen gedacht: hoogbegaafden denken op veel sporen, niveaus en tijdstippen
tegelijkertijd en er kan ook nog eens over de matrix (vorm) zélf nagedacht worden. [ ] Patronen
worden snel gezien, de gedachtestroom is gemakkelijk afwisselend divergerend (verbredend) en
convergerend (besluitvormend), er is een groot associatievermogen en er is een goed geheugen dat
daarbij assisteert. Intelligent, slim, schrander noemt men dat in de volksmond. En dat is globaal
genomen ook juist wat een IQ-test meet.’
Voelen: ‘De best passende omschrijving op dit punt is dat het voelen, de emotionele binnenwereld
van hoogbegaafden, rijk geschakeerd is. Er woelen altijd zeer veel emoties rond. Soms zoveel, dat ze
zich ervoor moeten afsluiten om - net als bij het denken overigens - niet gek te worden. Die emoties
zijn heel genuanceerd, heel kleurrijk. En ook - net als alle gedachten bij het denken - onderling sterk
verweven.
Om af te ronden wat er zich binnen in lichaam en geest van een hoogbegaafde afspeelt zijn tenslotte
een aantal pijlen geplaatst. Eén pijl die de wisselwerking tussen het hoogintelligente denken en het
rijkgeschakeerde gevoelsleven aangeeft en één pijl die de invloed van het autonome zijn daarop
weergeeft.’vi
Kenmerken van de wisselwerking met de buitenwereld, de samenleving, met andere mensen
Willen (beweging naar buiten)
‘Hoogbegaafde mensen willen meestal heel veel. Ze willen van alles , en liefst meteen, en liefst
telkens weer iets nieuws. Ze zijn leergierig, willen ontdekken - op hun eigen manier natuurlijk, want
ze zijn autonoom. Ze bijten zich vast in iets, gaan vaak heel ver door. Ze zijn vaak erg gedreven en
bijzonder nieuwsgierig. Hoogbegaafden raken gemakkelijk in een flow.’
Doen (beweging naar buiten)
‘Hoogbegaafden zijn altijd- en met veel plezier- bezig met het maken, het creëren van iets: een
model, een proces, een theorie, een plan, een techniek, een methode, een analyse, een overzicht,
een uitvinding, een verbetering, een spel, een idee, een product, een puzzel, een schilderij, een
muziekstuk en soms zelfs iets waar ze beroemd mee worden. Zelfs als ze niets lijken te doen, dan nog
is het brein aan het scheppen: denkwerelden, structuren, verhalen, beelden.’ Scheppingsgericht
wordt dat in het schema genoemd.
Waarnemen (beweging naar binnen)
‘Er zijn wetenschappers (o.a. Dabrovsky) die zeggen dat het neurologisch systeem, het zenuwstelsel
van hoogbegaafde mensen, verschilt van dat van normaal of gemiddeld begaafde mensen. En dan
niet zo zeer fundamenteel (wezenlijk), als wel gradueel (subtiel, genuanceerd). Hoogbegaafde
mensen zouden meer, dunnere en snellere zenuwen hebben, meer en gevoeliger zenuwuiteinden,
en meer, actievere en snellere synapsen. Bovendien zouden zij een brein hebben dat actiever is, op
meer plaatsen tegelijkertijd actief kan zijn, meer onderlinge verbindingen tussen de betreffende
hersengebieden kent, langer dan gemiddeld ‘rijpt’ en langer dan gemiddeld flexibel blijft.
Het waarnemen van hoogbegaafde mensen wordt zodoende gekenmerkt door scherpte en
genuanceerdheid. Alle zintuigen van hoogbegaafden staan altijd op scherp. Alles komt tegelijkertijd,
in de volle nuance, heel precies en met de volle lading binnen. Dit wordt hoogsensitief genoemd.’
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Kenmerken van het samenspel
In de ovalen binnen het schema staan de kenmerken die iets zeggen over het mechanisme zoals dat
in werking treedt als de hoogbegaafde zijn leven in de samenleving leeft.
Snel. Hoogbegaafden leven op alle fronten snel: prikkels komen snel binnen, een emotionele wereld
daaromheen is gauw geschapen, het denken is snel en ze willen vervolgens snel verder. Het product,
althans de voorstelling ervan, is vaak snel in beeld.
Creatief. Het leven van veel hoogbegaafden is in veel opzichten creatief: ze zijn vaak vindingrijk,
origineel, bedenken ongewone dingen en leggen ongewone verbanden en vinden dat ook een leuke
bezigheid. Het geeft hen iets sprankelends, iets speels. Dat creatieve zien we vooral ten aanzien van
het denken, het willen en het doen.
Intens. Ze leven zeer intens, alles is van een grote heftigheid. Vooral het voelen, het denken en het
willen.
Complex. Een hoogbegaafde zit complex in elkaar, functioneert complex (veelzijdig) en kan grote
complexiteit aan.vii

1.2 Anders denken
“Hoogbegaafdheid zie ik als een vergrootglas over mijn waarnemen en denken
heen. Het zorgt ervoor dat je informatie intenser verwerkt dan anderen, maar
ook intenser beleefd. Het voelt als een extra dimensie. Maar je moet er wel mee
leren omgaan.”.viii
Op de website van Mensa wordt het denken van hoogbegaafden als volgt omschreven: ‘Begaafden
zijn volgens de theorieën in de basis hetzelfde als de rest van de bevolking, maar zijn sneller en beter
in allerlei cognitieve en informatieverwerkende processen. Deze theorieën doen echter geen recht
aan het gevoel dat veel hoogbegaafden hebben: dat zij fundamenteel anders in elkaar zitten dan
gemiddeld begaafde mensen. De manier van denken van mensen met een zeer hoog IQ lijkt
fundamenteel te verschillen van de denkwijze van mensen met een IQ dat dichter bij het gemiddelde
zit. Dit IQ is niet simpelweg méér van de intelligentie die iedereen bezit, maar fundamenteel een
andere manier van denken. Veel hoogbegaafden kunnen niet alleen sneller denken en meer
onthouden, maar hebben een andere manier van leren, een andere manier van problemen
benaderen en zij houden zich bezig met andere ideeën (Sternberg en Davidson, 1985).
Maar wát dan precies het verschil maakt tussen de normale manier van denken en de manier van
denken van hoogbegaafden, dat is niet duidelijk. Sternberg en Horvath identificeren drie ideeën over
het denken van hoogbegaafden. De eerste is de meest eenvoudige en van toepassing op alle
hoogbegaafden: de opvatting dat hoogbegaafden dezelfde denkprocessen gebruiken als iedereen,
maar dan sneller en accurater. De tweede opvatting gaat over de hoeveelheid kennis die een
persoon bezit. Een grote algemene nieuwsgierigheid gecombineerd met een goed geheugen (beide
eigenschappen die veel voorkomen onder hoogbegaafden) leidt tot een grote voorraad informatie in
het hoofd. Dit vormt voor de eigenaar een belangrijk reservoir om uit te putten bij het oplossen van
nieuwe problemen. [ ] De derde opvatting over wat hoogbegaafden onderscheidt van anderen, is de
manier waarop hoogbegaafden kennis organiseren in hun hoofd. [ ] Hoogbegaafden kijken meer naar
de onderliggende structuur van de opgaven. Deze laatste visie op kennis heeft ook buiten het veld
van het onderzoek naar begaafdheid een grote impact gehad, met name op het onderwijs. Waar
vroeger scholieren zoveel mogelijk feiten leerden om een grote hoeveelheid kennis te vergaren,
leren kinderen nu meer om hun denken te ontwikkelen, om zelf problemen te identificeren, te
begrijpen en op te lossen.’
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1.3 Anders voelen
“Hoogbegaafdheid draagt bij aan een gevoel van verwondering, omdat ik
anders naar de dingen kan kijken dan de meeste mensen. Het heeft z’n voors en
tegens, maar als je ermee om leert gaan is het een prachtig instrument.” ix
Hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid
Hoogsensitiviteit (HSP) gaat vaak samen met hoogbegaafdheid. Je bent dan extra gevoelig voor
indrukken: prikkels die via de zintuigen binnenkomen, positieve en negatieve omgevingsfactoren.
HSP zorgt ervoor dat bijv. harde geluiden, agressieve beelden of onrecht je meer dan gemiddeld uit
je psychische evenwicht kunnen halen. (zie ook: blz. 11 onder ‘waarnemen’, Delphi model)
Elaine Aaron bracht de term HSP in 1997 in de wetenschap. Haar definitie van de eigenschap kent
vier aspecten: diepte van verwerking, overprikkeling, emotionele reacties en het zien van veel
details. Dabrowski beschreef vijf terreinen waarop de gevoeligheid plaatsvindt: psychomotorisch,
sensueel, beeldend, intellectueel en emotioneel. In wetenschappelijke onderzoeken waarin
hooggevoeligheid verder werd onderzocht vermeldt men ook een gevoeliger centraal zenuwstelsel
waardoor er eerder gedrag optreedt dat sterk lijkt op stressreacties (fight, flight of freeze).
De eigenschap kan positief worden ingezet, bijv. door het vermogen om goed te kunnen luisteren en
aan te voelen wat anderen nodig hebben. Je kunt echter ook last hebben van de eigenschap en
daardoor de neiging hebben om je af te schermen of je zelfs helemaal terug te trekken. x
Lichaamsintelligentie en lichaamsbewustzijn
In hoofdstuk 2, (2.3) over yoga, ga ik dieper in op de begrippen lichaamsintelligentie en lichaamsbewustzijn. In de literatuur over hoogbegaafdheid komt dit aspect niet direct aan de orde.
Uit een verslag van een thema-avond over hoogbegaafdheid en lichaamsbewustzijn, georganiseerd
door het IHBV, blijkt uit de vragen van de aanwezigen op die avond dat ze echter zeer geïnteresseerd
waren in het ‘brengen van meer verbinding tussen hoofd en lijf’. Verder wilde men weten hoe je
ontspant na teveel inspanning en hoe om te gaan met overprikkeling. De rode draad van de avond
was dan ook bewustwording van de signalen van het lichaam zodat je alert kunt zijn op je
belastbaarheid en op tijd kunt ontspannen, zeker gezien de intensiteit waarmee prikkels binnen
komen. xi

1.4 Anders zijn
“Achterhalen wie je bent is iets dat iedereen moet leren, maar een
hoogbegaafde in het bijzonder.” xii
Hoewel er geen eenduidig beeld geschetst kan worden van de persoonlijkheidskenmerken van de
groep hoogbegaafden zijn er wel een aantal kenmerken die opvallend vaak voorkomen bij
hoogbegaafden, uiteraard in allerlei variaties en combinaties. Ook op de website van Mensa en in het
boek: ‘Hoogbegaafd, nou én?’, vind je zo’n opsomming van kenmerken.
Kooijman – van Thiel waarschuwt in het boek ‘Hoogbegaafd, dat zie je zó!’ tegen de stigmatisering
van dit soort lijstjes: ‘Buiten de wetenschappelijke literatuur circuleren vele lijstjes met kenmerken
van hoogbegaafden. Het gaat dan om kenmerken aan de hand waarvan je kunt bepalen of jezelf
hoogbegaafd bent of dat je met een hoogbegaafde van doen hebt. Meestal gaat het daarbij om een
mix van persoonlijkheidsfactoren en gedragingen. Zo wordt genoemd: - uitstekende fijne motoriek, brede interesse,- uitmuntend geheugen, [ ] - als baby al ‘anders’ reageren, - doorzettingsvermogen, 16

initiatief, - zelfvertrouwen, - flexibiliteit van geest, - vermogen om abstract te redeneren. In deze
lijstjes verschijnen bovendien vaak negatieve kenmerken, zoals eigengereidheid, onderpresteren,
verveling, perfectionisme en onzekerheid. Deze lijstjes zijn echter slechts een samenraapsel van
indrukken, partiële ervaringsfeiten en flarden van verschillende modellen.’
Mensa Nederland geeft op haar site een checklist van ondefinieerbare klachten die mogelijk
verklaard zouden kunnen worden als voortkomend uit hoogbegaafdheid. Ervan uitgaande dat
hoogbegaafdheid leuk kan zijn maar ook vervelende kanten kan hebben.

‘Het is van belang om te weten of je hoogbegaafd bent als verklaring maar ook
om er je voordeel mee te kunnen doen en ervan te genieten.’ xiii
De site geeft de volgende uitleg: ‘Volgens Nancy Alvarado Stone is het anders zijn op zich al een
probleem. Net als alle minderheden en bijzondere groepen, moeten hoogbegaafden zich staande
houden in een maatschappij die niet is afgestemd op hun behoeften en belangen. De dominante
cultuur is niet, of maar deels, de hunne. [ ] Hoogbegaafdheid wordt lang niet altijd op jonge leeftijd
herkend. Wordt het wel herkend, dan is het nog de vraag of opvoeding en onderwijs voldoende op
het kind afgestemd worden. Veel hoogbegaafden kunnen in hun jeugd niet laten zien hoe ze
werkelijk zijn. Hun - voor hen normale - gedrag stuit op weerstand en veroordeling. Zo leren zij dat
bepaalde delen van hun persoonlijkheid niet acceptabel zijn. Dat kan leiden tot onder meer een laag
zelfbeeld, onderpresteren, eenzaamheid, perfectionisme of emotionele overgevoeligheid. Deze
problemen gaan pas over als iemand al die karaktereigenschappen accepteert en een zelfbeeld als
hoogbegaafde ontwikkelt.[ ] Pas als je zelf snapt hoe je in elkaar zit, kun je een passende plek in de
maatschappij vinden (Alvarado, 1990).’
Tot slot wil ik graag opmerken dat de indruk soms bestaat dat hoogbegaafden voornamelijk wetenschappers zijn of worden omschreven als ‘nerds’. Gezien vanuit de definitie van het Delphi model (de
creatieve geest, het anders denken, anders zijn en zich onderscheiden) mag duidelijk zijn dat ook
onder bijvoorbeeld (beroemde) staatslieden, schrijvers, cabaretiers, beeldend kunstenaars, topsporters, (klassieke) componisten en hedendaagse popartiesten onder andere, een groot aantal
hoogbegaafden te vinden zijn. Echter evenzoveel hoogbegaafden zullen door bepaalde persoonsfactoren en/of omgevingsfactoren hun talenten niet tot volle ontplooiing kunnen laten komen of
juist op een heel ander terrein hun kwaliteiten kunnen inzetten naar tevredenheid.

Plato
Cleopatra
Albert Einstein Rembrandt van Rijn
Florence Nightingale Mahatma Ghandi
Leonardo da Vinci Johan Cruijff
Johan Sebastiaan Bach Jane Goodall
Bill Gates Marco Borsato
Charles Darwin
Napoleon
‘Deze mensen wisten veel te bereiken door hun goede verstand, hun talenten,
doorzettingsvermogen én door zichzelf te blijven’. xiv
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2.Yoga
‘Yoga is éénzijn.’
‘Eenheid lichaam, adem en geest.
Een met al wat is.’
Vyāsa

2.1 Omschrijving
In dit hoofdstuk geef ik een korte omschrijving van yoga gevolgd door de visie vanuit yoga op de
begrippen: denken, voelen en zijn.
Sutra 1.1.

‘atha yoga-anuśāsanam’

- En nu wordt yoga uiteengezet. xv
Yoga is een zeer oude leer die deel uitmaakt van de Indiase filosofie.
De letterlijke betekenis van het woord yoga is: juk. Symbolisch: verbinden.
Figuurlijk gezien sta jijzelf in het midden van 2 ‘lasten’ of tegenstellingen die je met elkaar in
evenwicht probeert te brengen en verbindt. Bij de beoefening van yoga heb je bijvoorbeeld te maken
met de tegenstelling tussen de emotionele kant (het gevoel, intuïtie) en de rationele kant (actie,
denken). Je zoekt naar een evenwicht tussen beide kanten, zonder dat één kant wordt onderdrukt of
overheerst. Andere tegenstellingen zijn bijvoorbeeld: willen en kunnen, ziekte en gezondheid,
verleden en toekomst. Het uiteindelijke doel van yoga is éénzijn (innerlijke balans), verbonden met
wat je ten diepste bent (verbonden met jezelf), om zo vrijheid te ervaren.
Om éénheid te bereiken is het nodig om de wervelingen, zoals beschreven in de yoga sutra’s van
Patañjali, stil te leggen. Patañjali (ca. 220 v. Chr.- 300 na Chr.) was een Indiase filosoof die de traditie,
die tot dan toe voornamelijk mondeling werd doorgegeven, heeft vastgelegd in sutra’s (spreuken).
De sutra’s zijn bedoeld als leidraad of richtlijn: hoe bewandel je de weg van yoga, wat kom je tegen
op je pad naar verinnerlijking en verstilling.
Een zeer bruikbare Nederlandse vertaling van Patañjali’s sutra’s is: ‘Zien door Yoga’, van Jogchum
Dijkstra en Salvatore Cantore. Zij voorzien de sutra’s, ter verduidelijking, van commentaar en voegen
relevante achtergrondinformatie toe vanuit de Indiase filosofie.
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In de eerste sutra (1.1) wordt het boek ingeleid en hierna volgt de uiteenzetting van de yoga. ‘Nadat
al het andere zoeken op niets is uitgelopen wordt gezegd: en dan nu… gaan we beginnen met de
yoga.’ ‘Er wordt van de leerling gevraagd zich helemaal aan de yoga over te geven’. Yoga is een heel
persoonlijk pad. Je neemt het besluit het pad te gaan zonder te verlangen naar het uiteindelijke
resultaat, het gaat om de weg ernaar toe.

Sutra 1.2

‘yogaś-citta-vrtti-nirodhah’

- Yoga is het wervelen stilleggen van de geest xvi
Jogchum Dijkstra legt de sutra als volgt uit:

‘Het wervelen is de voortdurende maalstroom van gevoelens en gedachten in
de geest. Wie al mediterend wil inkeren tot zichzelf, moet allereerst proberen om dat wervelen stil
te leggen. Daarbij mag geen geweld worden gebruikt, want dan worden de wervelingen alleen maar
onderdrukt en veroorzaken een nieuwe en nog grotere onrust. Zoals de storm uitwaait en vanuit
zichzelf tot rust komt, zo moeten ook de wervelingen uitwaaien. De yogin verdringt ze niet, hij laat ze
ongehinderd hun gang gaan totdat ze vanzelf stil worden. Hoe verder de yogin komt met het
stilleggen van de wervelingen, hoe intenser wordt het éénzijn. ‘Yoga is stilleggen’, zegt Patañjali, en
hij bedoelt daarmee hetzelfde als Vyāsa in zijn commentaar: ‘Yoga is éénzijn’; het is de kortste
definitie van yoga.’

Sutra 1.3

‘ tadā drastuh svarūpe’vasthānam’

- Dan is het ziende thuis in zichzelf xvii
Jogchum Dijkstra: ‘Wat gebeurt er als het wervelen is stilgelegd? Dan is het ziende thuis in zichzelf!
Het ziende in de mens – misschien het meest boeiende en verrassende van wat yoga ons heeft te
zeggen en te leren. Een voorstelling die wij in ons westerse denken niet of nauwelijks kennen.

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 en
stille toeschouwer. Het wervelen van de geest, hoe sterker hoe meer, verbergt of versluiert
deze toeschouwer. Pas wanneer het wervelen is stilgelegd, kan de aandacht van je geest zich richten
op het ziende in je, kan het thuiskomen in zichzelf. Dan pas kun je de kern van je mens-zijn ervaren.’
Sutra 1.4

‘vrtti-sārūpyam-itaratra’

- anders vereenzelvigt het zich met de wervelingen xviii
Jogchum Dijkstra: ’Zolang het ziende nog niet thuis is in zichzelf, blijft het zich vereenzelvigen met je
innerlijke activiteiten, je voelen en denken, vergeten en herinneren, begeerte en angst. Al deze
processen gaan buiten het ziende om. Ze gebeuren wel in je, maar ze zijn niet het wezenlijke. Leren
zien door yoga betekent, ervaren dat er iets in je 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 de yoga en einde maken.’
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Ik wilde onderzoeken of hoogbegaafdheid inhoudt dat er meer wervelingen zijn, daarom ga ik eerst
nader in op de omschrijving van wervelingen. In de yoga sutra’s van Patañjali worden vijf soorten
wervelingen (vritti’s) besproken, vijf innerlijke processen die het zuivere zien in de weg staan. Al deze
wervelingen moeten stilgelegd worden om dieper door te dringen tot wie je eigenlijk bent.
De wervelingen zijn:
1. Juiste kennis (Bewijzen) Bewijzen wil zeggen: aantonen dat je over de juiste kennis beschikt. Op
drie manieren kan het bewijs/de kennis worden verkregen: door de eigen waarneming, door
gevolgtrekking en door lezen. De zo vergaarde kennis kan feitelijk waar zijn maar hoeft niet
verbonden te zijn met je eigen gevoel of ervaring.
2. Onjuiste kennis (Dwalen) Je kan dwalen, denken dat je over de juiste kennis beschikt. Deze
kennis is verkregen door aannames die niet kloppen, verkeerde conclusies.
3. Fantasie (Inbeelden) Er is geen sprake meer van kennis, alles is illusie. Er is geen relatie meer met
de werkelijkheid.
4. Slapen (Nidra) De algehele toestand van het niet wakker zijn.
In het Boeddhisme: onwetendheid. Er is geen contact meer met de realiteit.
5. Herinneren (Smrti) Opgeslagen feiten: gebeurtenissen, beelden, gevoelens, emoties, gedachten.
Zowel aangenaam als onaangenaam, juist of onjuist. Doordat ze zijn opgeslagen zijn ze nog
steeds aanwezig en geef je continuïteit aan feiten die al voorbij zijn.

2.2 Denken (geest, bewustzijn)
De begrippen denken, geest en bewustzijn hebben in het Oosten en het Westen niet altijd dezelfde
betekenis. In de Indiase filosofie omvat het bewustzijn méér dan alleen de cognitieve intelligentie.
Om de sutra’s beter te begrijpen is het belangrijk om deze denkwijze nader te belichten.

Onder Citta verstaat men: het denken, de geest, het bewustzijn. Tevens bevat
Citta ál het denken én het voelen wat daaruit voortkomt: zoals plannen maken,
overwegen, álle innerlijke processen. Citta is alomvattend en daardoor onbenoembaar.
Citta wordt opgedeeld in drie kwaliteiten of krachten:
Manas: is het herinneringsvermogen.
Alle herinneringen en emoties die opgeslagen zijn. Alle informatie die door middel van de zintuigen
binnenkomt, die je iets leert en die je registreert. Manas behoedt je zo tegen gevaar, het leert je te
continueren van dat wat je fijn vindt of juist het vermijden van pijn. Het maakt je een uniek persoon.
Ahamkara: is het ik-bewustzijn, het ego.
Ahamkara betekent: de ‘ík-maker’, ik ben dit of ik ben dat. Je plaatst jezelf in bepaalde rollen en ook
in de maatschappij vervul je enkele rollen. Daar worden bepaalde kenmerkende eigenschappen aan
verbonden, door jezelf maar ook door de maatschappij. Je vereenzelvigd je met deze rollen: je neemt
bepaalde identiteiten aan om iets als ‘van mij’ of als ‘ík’ te benoemen.
Buddhi: is de intelligentie, het weten. Het individuele intellect of de innerlijke wijsheid.
Buddhi komt van de wortel ‘budh’, vaak vertaalt met ‘verlicht’ of ‘ontwaakt’. Een betere vertaling is
wellicht ‘kennen’ of ‘beseffen’. Buddhi verbindt je met hogere kwaliteiten van het bewustzijn, ‘dat
wat weet’, inzicht, intuïtieve intelligentie.
Buddhi overstijgt Ahamkara: je plaatst jezelf als het ware buiten al deze rollen en omschrijvingen van
het ego. Hierdoor kun je een helder onderscheid ontwikkelen: wat is waar en wat is niet waar. Je
wordt je bewust van wie je diep van binnen bent.
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Sutra 1.4. kunnen we als volgt begrijpen: Je vereenzelvigt je met innerlijke activiteiten, je voelen en
denken, vergeten en herinneren, begeerte en angst. Je houdt jezelf voor iets wat je in wezen niet
bent. Het gevaar bestaat dan dat je verstrikt raakt in je eigen gedachten en/of problemen.
Er ontstaan dus wervelingen. Zodoende kun je geen duidelijk onderscheid meer maken tussen dat
wat écht van jou is of dat waarvan je denkt dat het bij jou hoort.
De toestanden van de geest
Normaal gesproken functioneert de geest in drie verschillende toestanden: het wakende bewustzijn,
het droombewustzijn en de diepe slaap.
Binnen het stelsel van yoga worden de toestanden waarin het denken zich kan bevinden nog in vijf
andere categorieën ingedeeld: xix
1. Verdoofd (verdwaasd, verbijsterd). Door een plotselinge emotionele schok is het denken vaak
niet in staat om een beslissing te nemen, te handelen. Het denken staat stil. Ook het geobsedeerd
zijn door één of andere begeerte valt hieronder.
2. Verward. Door een heftig verdriet of door een vreugdevolle gebeurtenis kan de geest in
verwarring raken en men handelt op een voor de mens zelf ongewone, vaak absurde manier.
3. Verstrooid. De meeste mensen die zich wijden aan een spiritueel leven hebben een dergelijke
geest- een geest die soms kalm en soms in beroering is.
4. Eénpuntig. Geestestoestand waarbij slechts één gedachte in het bewustzijn aanwezig is en
wanneer deze gedachte verdwijnt dezelfde gedachte weer terugkomt. Eénpuntigheid in het denken
kan aanleiding geven tot een samadhi ervaring. (Eénzijn)
5. Stil. In deze toestand zijn er geen gedachten meer. ‘Door de beëindiging van het denken
voortdurend te oefenen gaat men werkelijk begrijpen dat de wereld van namen en vormen slechts
een voortbrengsel is van de geest.’ xx De wervelingen zijn stilgelegd.

“Door middel van Yoga kan men het vermogen ontwikkelen om zich zodanig te
concentreren dat men het denken onder controle kan krijgen. Als het denken tot
rust komt is er rust en stilte in het hoofd zodat men weer helder naar zichzelf
kan kijken.” D. Plenckers OHM radio.
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2.3 Voelen (Lichaam en gevoel)
Lichaamsintelligentie en lichaamsbewustzijn
Het lichaam beschikt over een eigen intelligentiesysteem dat duidelijke signalen afgeeft wanneer je
uit balans raakt of niet gezond bent. Het lichaam signaleert, registreert en reageert op alle
waarnemingen die binnen komen via de zintuigen, op gevoelens en op gedachten. Een goed
ontwikkeld lichaamsbewustzijn stelt je in staat te luisteren naar de signalen die het lichaam geeft en
zo te ervaren hoe het wezenlijk met je is gesteld.

Het lichaam, de adem en de geest beïnvloeden elkaar.
Je merkt bijvoorbeeld aan de adem, de hartslag en de spierspanning (of ontspanning), of iets als
prettig of onprettig wordt ervaren. Gedachten en emoties die corresponderen met bepaalde
gebeurtenissen in je leven, worden niet alleen opgeslagen in de geest maar ook in het lichaam. Bij
een angstige of verdrietige ervaring zal spanning optreden in het lichaam. Komt de herinnering aan
een bepaalde situatie weer naar boven dan zal de spanning opnieuw merkbaar zijn. De emoties
kunnen ook onbewust worden vastgezet in de spieren. Dit kan bijvoorbeeld in je lichaamshouding tot
uitdrukking komen. Het lichaam als uitdrukking van het bewustzijn.
Andersom geldt dat zolang de emotionele herinnering blijft bestaan de opgeslagen spierspanning
aanwezig blijft. Bij de beoefening van yoga ga je niet op zoek naar de feiten die spanning teweeg
hebben gebracht maar naar wat het met jou persoonlijk, op emotioneel niveau, heeft gedaan. Door
te leren hoe de spieren te ontspannen kan de herinnering uiteindelijk losser worden.
Door te bewegen vergroot je het lichaamsbewustzijn. De aandacht neemt hierbij een belangrijke
plaats in. Door aandacht te geven aan het lichaam en aan de adem, word je je bewust van wat zich
onbewust heeft opgeslagen in het lichaam. Door de beoefening van yoga leer je de adem bewust te
ervaren, te gebruiken en te sturen. Door te bewegen leer je te vertrouwen en los te laten, is er
minder spierspanning nodig. Je wordt je bewust van het verschil tussen spanning en ontspanning.
Als het lichaam zich ontspant, wordt de adem kalm en is er ook ruimte voor meer rust in de geest.
Bij de beoefening van de asana’s (yogahoudingen) leer je ontzettend veel over jezelf: het is
bijvoorbeeld minder belangrijk om de houding zo perfect mogelijk uit te voeren maar om te voelen
hoe je lichaam reageert op bepaalde houdingen, waar zich spanning heeft vast gezet, waar er meer
toegang is of mogelijk kan ontstaan. Het wordt dan een totale ervaring, jouw persoonlijke ervaring.

De adem is de verbinding tussen lichaam en geest, tussen voelen en denken.
‘Wie de adem beheerst, beheerst zijn denken. Wie zijn denken beheerst, beheerst de adem.’ xxi
De beginnende yogi zal eerst gaan oefenen met asana’s, om zo het lichaam en de adem te ervaren.
Pas later volgt de adembeheersing (prānāyāma). Adembeheersing en denkbeheersing (Dharāna,
Dhyana) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de aandacht te richten op de adem en
geconcentreerd en gelijkmatig te ademen blijft het denken stil. En andersom: blijft het denken rustig
geconcentreerd op de adem dan blijft het ademritme gelijk. Een onrustige adem maakt de
concentratie onmogelijk.
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2.4 Zijn (éénzijn)
Het achtvoudige pad, of de achtledige yoga, is het bekendste gedeelte van de yogasutra’s. Hierin
wordt de complete yogabeoefening beschreven. Het bewandelen van het achtvoudige pad leidt tot
het stilleggen van de wervelingen van de geest. De wervelingen moeten stil worden uit zichzelf,
zonder druk maar met geduldig oefenen. Via het achtvoudige pad kan de vereniging tot stand komen
van ‘het stille principe’ (het bewustzijn, Shiva) met ‘het dynamische principe’. (het energetische,
Shakti). Als de wervelingen zijn stilgelegd is de weg vrijgemaakt naar een staat van éénzijn en
tenslotte naar vrijheid.

Het wiel, symbool van het achtvoudige pad

Het achtvoudige pad van Patañjali:
1. Yama (tucht). Zuiveren van betrekkingen met de buitenwereld.
De vijf Yama's: niet beschadigen, waarachtigheid, niet stelen, kuisheid, niet begeren.
2. Nyama (zelftucht). Zuiveren van betrekkingen met jezelf, innerlijk.
De vijf Nyama's: reinheid, tevredenheid, discipline, zelfstudie, volledige overgave aan
het spirituele pad.
3. Ᾱsana (houdingen). Om te komen tot het juiste zitten. De fysieke ingang tot yoga.
4. Prānāyāma (adembeheersing). Beheersen van de levenskracht, de adem.
5. Pratyāhāra (terugtrekken van de zintuigen). Naar binnen keren.
6. Dhāranā (Concentratie). Het richten van de aandacht op één punt of object.
7. Dhyāna (Meditatie). De concentratie op één punt gaat over in een nog diepere concentratie.
8. Samādhi (Eénzijn). Samenvallen, contemplatie.

Samādhi: gelijk gemaakt, éénwording, éénzijn.
Het begrip samādhi wordt op velerlei manieren omschreven.
Jogchum Dijkstra geeft de volgende omschrijving: ‘Samādhi is de voleinding van het proces, dat,
beginnend bij de concentratie en via de meditatie, uitmondt in de spontane vereniging van de
denker, de yogin, met het voorwerp van meditatie. In het hoogste stadium zal het voorwerp van
meditatie het Zelf zijn, zodat in de samadhi de yogin de eenheid met zichzelf beleeft. Hij komt weer
thuis bij zichzelf.’

‘ Waarnaar de yoga streeft, de verbinding met zichzelf,
heeft hij tot stand gebracht.’ xxii
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Harish Johari beschrijft samādhi als volgt: ‘Wanneer de toestand van volledig evenwicht is bereikt
spreekt men van samādhi. Voor het individuele bewustzijn is samādhi zelfverwezenlijking – vrij van
de bewustheid van het zelf, van tijd en ruimte.’ En: ‘Het bewustzijn is oneindig, maar de geest zorgt
ervoor dat het eindig lijkt. Door toedoen van de geest raakt het bewustzijn gevangen in het
individuele bewustzijn van ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’. Pratyāhāra draagt ertoe bij dat het individuele
bewustzijn een centrale geestestoestand verwezenlijkt, omdat terugtrekking uit de wereld van
uiterlijke verschijnselen tot een gewoonte wordt. Dhāranā fixeert de geest en brengt hem tot
zwijgen. Dhyāna brengt de geest in een toestand van volkomen rust. Wanneer deze rust tot een
gewoonte wordt, betreedt de geest de koker van gelukzaligheid en zinkt weg in de oceaan van
vormloze gelukzaligheid en kennis.’ xxiii
Het is van groot belang ‘het zelf’, ‘het ziende’, niet te verwarren met ‘het ego’. Samādhi gaat daaraan
voorbij. Ook het verschil tussen individuele bewustzijn en het kosmische bewustzijn wordt hierbij
duidelijk. Je bent niet afgezonderd maar een deel van het geheel.

Eén met al wat is.

Sri Yantra, door Harish Johari
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3. Hoogbegaafdheid en Yoga
“De intuïtieve geest is een godsgeschenk, het rationele verstand een dienaar.
We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het
geschenk is vergeten.”
Albert Einstein (1879-1955)

“De hoogste vorm van menselijke intelligentie is het vermogen om jezelf te
observeren zonder over jezelf te oordelen.” xxiv
Krishnamurti (1895-1986)

3.1 Verbinding
In dit hoofdstuk ga ik op zoek naar de verbinding tussen hoogbegaafdheid, uitgaande van de definitie
zoals geformuleerd in het Delphi model enerzijds en de essentie van Yoga, zoals omschreven in
hoofdstuk 2 anderzijds. Het uitgangspunt blijft: Denken, Voelen en Zijn met het uiteindelijke doel het
samenbrengen van deze drie kwaliteiten in het éénzijn.
Als bron gebruik ik o.a. de interviews/gesprekken met E. van den Berg (Zenboeddhist, mindfulnesstrainer) en I. Otten (loopbaancoach, yogadocente) beide tevens hoogbegaafd en mijn eigen
ervaringen als hoogbegaafde, yogabeoefenaar en -docente.
Uit voorgaande hoofdstukken blijkt dat de zienswijzen in het Oosten en in het Westen op begrippen
als ‘Denken’ of ‘Geest’ heel verschillend zijn. In het Westen krijgt kennis die vergaard is door
objectieve waarneming vaak meer waarde toegeschreven. Kennis die getoetst is, feitelijk juist,
universeel. In het Oosten wordt er meer waarde gehecht aan subjectieve kennis: dat wat voor jou
geldt, individueel. Bijvoorbeeld kennis die is verkregen door het voelen van liefde of door intuïtie.
Uit het boek: ‘Mandala’ van R. Hartzema :
‘Wij hebben in het Westen de neiging om het intellect een hogere status te geven dan al het andere.
Vandaar dat we de uitleg via het denken veel hoger inschatten dan het inzicht via het ervaren, of via
oefeningen. Het is weliswaar belangrijk dat je deze inzichten intellectueel begrijpt, maar het
begrijpen zelf is niet de bevrijding. Het denken moet juist gedeprogrammeerd worden.’ xxv

3.2 Denken
Het denken van hoogbegaafden is hoogintelligent.

Delphi model

Citta omvat al het denken én het voelen wat daaruit voortkomt. Yoga
Bij aanvang van de scriptie stelde ik mijzelf de vraag: Is het zo dat hoogbegaafdheid inhoudt dat er
meer wervelingen zijn en is het zodoende lastiger voor hoogbegaafden om het daadwerkelijk stil te
laten worden? Uit het eerste hoofdstuk blijkt dat de hersenen van hoogbegaafden op een andere
manier zouden kunnen werken. (zie blz. 11, ‘Waarnemen’.) Hoogbegaafde mensen zouden een brein
hebben dat o.a. actiever is en meer onderlinge verbindingen kent tussen de betreffende hersengebieden. Bovendien staan alle zintuigen altijd op scherp. Het waarnemen van hoogbegaafde
mensen wordt gekenmerkt door scherpte en genuanceerdheid.
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Mevrouw I. Otten omschrijft het als volgt: “ Vanuit de hooggevoeligheid (HSP) hebben
hoogbegaafden meer prikkels te verwerken en hebben er vaak meer last van. Je bent je er niet altijd
bewust van maar je kunt er wel veel energie aan verliezen. De verwerking van de binnengekomen
prikkels gaat bovendien anders. De hersenen van hoogbegaafden werken sneller op synaptisch gebied
(onderlinge contact tussen zenuwcellen): er worden sneller verbindingen aangelegd en meer
tussenverbindingen aangemaakt. Daardoor zijn hoogbegaafden sneller met associëren. Er gebeurt
dus veel meer in de hersenen en daarom is er m.i. ook sprake van meer wervelingen in de mind.”
In November 2015 heeft Irani Otten een avond verzorgd in het HB café te Delft met als thema:
“Wegen naar geluk”. Hoe yoga en meditatie tot geluk kunnen leiden. HB café wordt georganiseerd
door het IHBV, Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen. Uit de aankondiging:
‘Hoe kunnen yoga en meditatie leiden tot geluk?
Binnen de wetenschap wordt al jaren erkend dat stressreductie en emotie-regulering leiden tot een
hogere gelukservaring. De totale hoeveelheid prikkels die op mensen afkomt, is de afgelopen jaren
toegenomen door de ontwikkeling van de technologie, denk aan continue bereikbaarheid (mobiele
telefoon) en activiteit op sociale media (sociale druk).Hoogbegaafden kunnen sneller overprikkeld
raken, door hun sensorische gevoeligheid. Daarom is het enorm belangrijk om manieren te ontdekken
die ervoor zorgen dat je subtiele signalen van het lichaam leert erkennen en de mentale denkdruk
kunt verlagen.

Yoga is een vorm van persoonlijke ontwikkeling die kan leiden tot een groter
lichaamsbewustzijn en mentale rust.’
Op de vraag of dat dan ook inhoudt dat het lastiger is om de wervelingen stil te leggen antwoordt zij
het volgende: “We hebben over deze vraag gebrainstormd tijden het HB café en kwamen daar wel op
uit. Ik vroeg, bij aanvang van de lezing, welke vragen en verwachtingen men had. Men vroeg o.a.:
Hoe krijg ik meer rust in mijn (drukke) hoofd, rust in mijn denken? En: Hoe bescherm ik mijn
sensiviteit? Ook wilde men weten of hoogbegaafden meer profijt zouden kunnen hebben van yoga en
meditatie. We hebben vervolgens een aantal zaken besproken waar hoogbegaafden tegenaan lopen
en waar yoga en meditatie behulpzaam bij kunnen zijn: concentratieproblemen omdat het denken zo
overheerst, moeite met loslaten, slecht slapen en een laag zelfbeeld.
Yoga is een proces van jaren. Dat is moeilijk voor hoogbegaafden, zij willen graag snel resultaat. Ik
ben van mening dat yoga heel goed bij hoogbegaafden kan werken, juist omdat zij snel nieuwe
verbindingen kunnen aanmaken in de hersenen. Oefenen met yoga en meditatie zou dus wellicht ook
sneller kunnen werken.”
De Heer E. van den Berg is vanaf zijn jeugd vertrouwd met meditatie en boeddhisme. Hij is een
gecertificeerd trainer Mindfulness, volgde opleidingen tot coach en breintrainer bij Be More Yourself
en bij het Neurotherapiecentrum Hilversum. Hij geeft onder andere mindfulness training aan
hoogbegaafde kinderen. E. van den Berg: “Als hoogbegaafde kun je je vermogen gebruiken om jezelf
te helpen. Zie het niet als een handicap maar als een kwaliteit. Kwaliteiten die je als negatief ervaart
zijn uiteindelijk positieve kwaliteiten! Hoogbegaafden hebben het vermogen om er doorheen te
prikken, de valkuilen te herkennen, maar vanuit welke optiek doe je dat: vanuit het denken!
Oplossingen zoeken, kan heel hardnekkig zijn. Meditatie leert dat te veranderen, yoga ook! Het
beoefenen van Yoga, puur om het lichaamsgevoel weer te versterken, is mijn inziens niet voor iedere
hoogbegaafde nodig. Hoogbegaafdheid houdt niet direct in dat je het contact met het lichaam kwijt
bent. Mijn specialisatie ligt echter bij meditatie en niet bij yoga. Door middel van meditatie leer je te
doorzien dat je probeert de wereld kloppend te krijgen. Maar: wie oordeelt dat de wereld niet klopt?
Jijzelf! En…moet die dan kloppen?
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Tijl Koenderink, van Novilo.(Talentonderwijs in de praktijk) omschrijft het als volgt: “Als je je IQ

kunt gebruiken om een probleem op te lossen kun je het ook inzetten om het
weg te zetten, te negeren.” T. Koenderink
E. van den Berg: “Met meditatie ga je het aan! Je kan niet weglopen. Meditatie draait de richting om,
i.p.v. voortdurend naar buiten te kijken leer je om nu de gedachten met rust laten. Iedereen wil liever
niet naar bepaalde gevoelens toe. Hoogbegaafden kunnen dat perfect rationaliseren, dus de rem
erbij! Je krijgt het niet door, door het denken!”
In hoofdstuk 1 (blz. 11) wordt het denken van hoogbegaafden omschreven: het is hoogintelligent,
hoogbegaafden denken op veel sporen, niveaus en tijdstippen tegelijkertijd. Patronen worden snel
gezien, de gedachtestroom is gemakkelijk afwisselend divergerend en convergerend, er is een groot
associatievermogen en er is een goed geheugen dat daarbij assisteert. Het is dus aannemelijk dat de
hersenen van hoogbegaafden op een andere manier werken; actiever en intenser. Bovendien is een
hoogbegaafde vaak gedreven, nieuwsgierig en creatief en zal dus steeds op zoek zijn naar nieuwe
kennis. Vandaaruit zou je kunnen concluderen dat er ook meer wervelingen ontstaan.
In hoofdstuk 2 (blz. 17) wordt beschreven dat in de Indiase filosofie het bewustzijn méér omvat dan
alleen de cognitieve intelligentie. Citta bevat ál het denken én het voelen wat daaruit voortkomt, álle
innerlijke processen. Vanuit deze filosofie wordt er geen onderscheid gemaakt tussen denken, voelen
en zijn maar is het één geheel.

3.3 Voelen
De emotionele binnenwereld van hoogbegaafden is rijk geschakeerd. Delphi model
Het lichaam, de adem en de geest beïnvloeden elkaar. Yoga
In het boek ‘Boeddhisme voor denkers’ vond ik de volgende alinea:
‘Boeddhisten verrichten onderzoek naar de menselijke geest en ervaring, maar zij gebruiken
daarvoor de methode van meditatie, een werkwijze die ongebruikelijk is in de westerse psychologie.
Het boeddhisme kent geen filosofische traditie, maar vergeleken met de westerse filosofie ligt er een
minder sterke nadruk op de ratio, het heldere denken. Minstens even belangrijk is de oefening van
het heldere ervaren.’ xxvi
I. Otten: “Vaak merk ik dat hoogbegaafden als kind al een soort muurtje om zichzelf heen hebben
gebouwd om prikkels minder binnen te laten komen. Als je het gevoel hebt als kind dat je niet mag
zijn zoals je bent wordt er een beschermingsmechanisme of overlevingsmechanisme in gang gezet.
(vlucht/vecht systeem). Als kind ben je nog niet goed toegerust om ermee om te gaan. Het gevolg is
dat je een stuk gevoel a.h.w. uit zet. Door yoga kom je weer in contact met dat deel van

jezelf. Je wordt je weer bewust van je lichaam, welke processen er zich afspelen
in het lichaam en je gaat de signalen beter herkennen die het lichaam je geeft.”
In het Delphi model wordt het voelen als volgt omschreven: de emotionele binnenwereld van
hoogbegaafden is rijk geschakeerd. Er woelen altijd zeer veel emoties rond. Soms zoveel, dat ze zich
ervoor moeten afsluiten. (zie hoofdstuk 1, blz. 11). Hoogsensitiviteit gaat vaak samen met
hoogbegaafdheid. Hoogbegaafden kunnen daardoor meer dan gemiddeld uit hun psychische
evenwicht raken. Daarom is het enorm belangrijk om manieren te ontdekken die ervoor zorgen dat
je subtiele signalen van het lichaam leert erkennen. Vanuit de yogafilosofie gezien worden gedachten
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en emoties niet alleen opgeslagen in de geest maar ook in het lichaam. (Hoofdstuk 2, blz.19). Door
yoga leer je de signalen te herkennen die het lichaam je geeft. Yoga kan je behoeden voor
overprikkeling doordat je je er eerder van bewust bent en zo uitputting kunt voorkomen. Door te
bewegen vergroot je het lichaamsbewustzijn en word je je bewust van het verschil tussen spanning
en ontspanning.

3.4 Zijn
Een hoogbegaafde is zéér autonoom. Delphi model.
Zijn wie je ten diepste bent. Yoga.
E. v.d. Berg: “In het boek: ‘Hoogbegaafd, dat zie je zó!’(Het Delphi model), wordt beschreven dat het
contact met de samenleving soms niet helemaal vlekkeloos verloopt. Dat kan op verschillende fronten
zijn, op hele andere gebieden plaatsvinden. Hierbij zijn veel verschillen waar te nemen bij hoogbegaafden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je erg gedreven bent en te snel gaat voor anderen of door
hoge intelligentie (HIQ) snellere stappen maakt in het denken. Ook door hooggevoeligheid (HSP) kan
de aansluiting met je omgeving moeilijker verlopen en daar gaat het botsen. [..] Hoogbegaafdheid
kan soms heel eenzijdig zijn, er zitten heel veel verschillen tussen. Bij sommige hoogbegaafden is de
linkerhersenhelft meer actief (autistisch-achtig, logisch denken), bij anderen is de rechterhersenhelft
meer actief (heel gevoelig, niet met beide benen op de grond).
Ik zie heel duidelijk wat meditatie kan doen. Door meditatie onderzoek je wat je geest aan het doen
is. Je ziet het leven vaak als een puzzel en probeert het kloppend te krijgen. Dat doet het brein. Als je
dat kunt loslaten gaat er een wereld voor je open! Doorzie de fratsen van je eigen geest. Dat is voor
iedereen lastig. Men legt de oorzaak van bepaalde gevoelens zoals angst en boosheid meestal buiten
zichzelf, bij de ander. Iedere emotie veroorzaakt gedachten. Het brein maakt er hele slimme
gedachten van, draait het zo dat je de oorzaak bij de ander legt. Je kunt leren om de valkuilen te zien.
Je houdt jezelf namelijk voor het lapje. Door meditatie kom je bij de bron van de emoties, de bron van
licht in jezelf.”
In het Delphi model wordt een hoogbegaafde zéér autonoom genoemd: hij of zij velt zijn eigen
oordeel, maakt eigen afwegingen en blijft daarbij, totdat zich iets aandient, wat in zijn of haar ogen
ook werkelijk beter is. Volgens Nancy Stone moeten hoogbegaafden zich staande houden in een
maatschappij die niet is afgestemd op hun behoeften en belangen en kunnen niet altijd laten zien
hoe ze werkelijk zijn. (Hoofdstuk 1, blz. 14)
Juist omdat een hoogbegaafde anders denkt, anders voelt en anders is is het belangrijk om te weten
wat hoogbegaafdheid inhoudt, als verklaring én om er je voordeel mee te doen. Je leert jezelf beter
kennen en begrijpen. Yoga beoogt ditzelfde doel: de verbinding met jezelf tot stand brengen, thuis
komen bij jezelf.
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3.5 Persoonlijke verbinding
Yoga betekent voor mij bewustwording
van de éénheid van lichaam, adem en geest.
Mijn eigen ervaring is dat ik meestal na het fysieke beoefenen van yoga veel meer rust heb om mij te
concentreren op de adem. De gedachten zijn, zonder eerst te oefenen met asana’s, veel onrustiger.
Tijdens het oefenen wordt de adem steeds kalmer en de aandacht gerichter. De aandacht gaat naar
binnen en er treedt rust op in de houding. Als de houding meer moeite kost kan ik toch een zekere
mate van ontspanning vinden door de adem te richten en steeds iets meer los te laten. Zo kan
uiteindelijk ook een minder comfortabele houding iets beter aanvoelen. De houding wordt stabieler,
je valt samen met de oefening. Dat voelt als 'thuiskomen'.
Door het beoefenen van yoga kom ik makkelijker uit het denken en meer in het voelen. Ik ben
bewuster geworden van de signalen van mijn lichaam. Door tijdens het oefenen meer te voelen en
waar te nemen ben ik gaan herkennen waar spanning zich vastzet en hoe ik dit door yoga beter los
kan laten. Daardoor kan er ruimte en ontspanning ontstaan in het lichaam én in de geest.

Yoga verbindt mijn denken, voelen en zijn tot een eenheid.
Voor mij persoonlijk was het observeren van emoties en gevoelens die opkomen tijdens de
oefeningen en tijdens de meditatie zeker in het begin een lastige opgave. Er was bijvoorbeeld een
verdrietig gevoel of ik voelde me kwetsbaar. Het ligt dan in mijn aard om dat te onderzoeken door
middel van analyse; ik ging op zoek naar een verklaring vanuit het denken. Yoga heeft mij geleerd het
zo te laten, te observeren en te ervaren wat het met me doet zonder er een reden aan te plakken,
zonder het te willen veranderen. Door de emoties en gevoelens toe te laten kan er juist ruimte
ontstaan. Ik ben me bewust geworden dat alle ervaringen die binnenkomen via de zintuigen
bepalend zijn voor ons gedrag. En dat je een keuze hebt in hoeverre je laat leiden door deze
ervaringen. Ik heb begrepen dat de boeddhistische filosofie ook het denken onder de zintuigen
schaart en je gedachten dus ook met je aan de haal kunnen gaan en bepalend kunnen zijn voor je
gedrag. Het is de dagelijkse oefening, herkenning en bewustwording die zoveel meerwaarde heeft,
steeds opnieuw. Herkenning helpt om een positieve draai aan een bepaalde situatie te geven in
plaats van je te laten meeslepen in allerlei negatieve gedachtenspinsels en de neiging om door
middel van denken tot oplossingen te komen. Juist door het oplossingsgericht denken los te laten en
te vertrouwen op je intuïtie (zesde chakra) komt het antwoord.
Tijdens meditatie ervaar ik vaak licht in zesde chakra. Alsof de zon op mijn voorhoofd schijnt, zelfs bij
somber weer, en van daaruit naar binnen. Het verwarmt ook het hart en er ontstaat als vanzelf een
glimlach. Ik voel me deel van het geheel, het kosmisch bewustzijn is ook in mij aanwezig. Én ik kan er
altijd naar toe. Meditatie heeft me inzicht gegeven in het feit dat er diep van binnen rust is. Door te
zijn zoals ik ben en me niet verplicht te voelen om me aan te passen aan het meest gangbare. Om,
door te “Zijn wie je ten diepste bent”, juist mogelijkheden te realiseren en levensgeluk te
bevorderen. Zowel door yogabeoefening als door begrip van hoogbegaafdheid heb ik meer inzicht
gekregen in wie ik werkelijk ben.
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4. Conclusie
Bij aanvang van deze scriptie heb ik mijzelf de volgende vraag gesteld:

Wat kan het beoefenen van yoga betekenen voor hoogbegaafden?
Om deze vraag te beantwoorden heb ik onderzocht hoe hoogbegaafdheid wordt omschreven. De
definitie van het Delphi model vond ik het meest compleet en daardoor het meest geschikt voor
hoogbegaafden om zichzelf te begrijpen én om aan anderen uit te leggen wat hoogbegaafdheid
betekent in het dagelijkse leven. Uit het Delphi model heb ik de drie innerlijke kenmerken: denken,
voelen en zijn, als leidraad genomen bij mijn verdere onderzoek.
Bij de beschrijving van yoga ben ik uitgegaan van de definitie van yoga vanuit de sutra’s van Patañjali:
‘Yoga is stilleggen van de wervelingen van de geest’ en van Vyāsa: ‘Yoga is éénzijn’. De weg naar
éénwording wordt beschreven in het achtvoudige pad van Patañjali. Het uiteindelijke doel van yoga
is de verbinding met jezelf tot stand te brengen, thuis komen bij jezelf. Vanuit de Indiase filosofie
wordt er juist geen onderscheid gemaakt tussen denken, voelen en zijn maar is het één geheel.
Uit het eerste hoofdstuk blijkt dat de hersenen van hoogbegaafden inderdaad op een andere manier
werken: het brein is actiever en kent meer onderlinge verbindingen tussen de hersengebieden.
Bovendien is een hoogbegaafde vaak gedreven, nieuwsgierig en creatief en zal dus steeds op zoek
zijn naar nieuwe kennis. Hieruit zou je kunnen concluderen dat er ook meer wervelingen zijn.
De vraag of het lastiger is voor hoogbegaafden om het daadwerkelijk stil te laten worden kan zowel
met ja als met nee beantwoord worden. Het is lastiger omdat een hoogbegaafde de neiging heeft om
het rationele verstand in te zetten en te beredeneren hoe het stil kan worden. Daarentegen kan een
hoogbegaafde zijn kwaliteiten ook juist inzetten om tot stilte te komen. Door de beoefening van yoga
en meditatie leer je de gedachten tot rust te brengen. Yoga leert je dat het bewustzijn méér omvat
dan alleen de cognitieve intelligentie. Door yoga vergroot het lichaamsbewustzijn doordat je leert
het verschil te ervaren tussen spanning en ontspanning en hoe je overprikkeling kan voorkomen. Je
ervaart dat de adem de verbinding vormt tussen lichaam en geest.

Mijn conclusie is dat yoga een belangrijke bijdrage kan leveren aan het welzijn
van hoogbegaafden.
Omdat je als hoogbegaafde anders denkt, anders voelt en anders bent, is het belangrijk om jezelf te
begrijpen. Door de beoefening van yoga word je je bewuster van wie je bent en breng je de
verbinding met jezelf tot stand.

Yoga verbindt
denken, voelen en zijn
tot éénheid.
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Nawoord
Persoonlijke zoektocht
Vanaf mijn eerste kennismaking met yoga voel ik mij thuis bij de wijze van oefenen: het respectvolle
omgaan met lichaam en geest, het onderzoeken naar hoe het met je is, op dit moment, steeds weer
opnieuw ervaren, heel intens. Vanaf het moment dat ik weet dat ik hoogbegaafd ben en álles
intenser beleef, kan ik mezelf beter begrijpen en plaatsen. Zowel door yogabeoefening als door
begrip van hoogbegaafdheid heb ik meer inzicht gekregen in wie ik werkelijk ben, waarom ik de
dingen doe zoals ik ze doe, waarom ik bepaalde keuzes maak in het leven, kortom bewustwording
van een intens leven!
In de voorgaande jaren heeft de nadruk omtrent hoogbegaafdheid gelegen in het begeleiden van
mijn zoon. Alle kennis die ik vergaarde was daarop gericht. Hij heeft die begeleiding nu minder nodig.
Hij zal zijn eigen weg gaan zoeken in het leven en ik heb er vertrouwen in dat hij dat op zijn
eigen(wijze) manier zal doen. Ik ben hem dankbaar voor de spiegel die hij voor mij is geweest.
Tijdens het schrijfproces ging het ineens heel uitdrukkelijk om mijn eigen ervaringen. Zodoende is het
een heel persoonlijk proces geworden. Door het schrijven van de scriptie heb ik ook voor mijzelf de
verbinding kunnen leggen tussen hoogbegaafdheid en yoga.
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Bijlagen:
Hoogbegaafdheid en Meditatie
Gesprek met Eric Kogen van den Berg. 29-09-2014
Hoogbegaafd, Zenboeddhist, Mindfulnesstrainer, breintrainer, neurofeedback.
www.flowingmountains.nl
Van de site: Vanaf zijn jeugd is Eric Kogen (弘元) van den Berg vertrouwd met meditatie en
boeddhisme. Tijdens zijn studie kunstgeschiedenis en filosofie maakte hij in 1983 kennis met het
zenboeddhisme, hij is nu leerling van zenmeester Tenkei Roshi (Zen River, Uithuizen). Hij is een
gecertificeerd trainer Mindfulness en aangesloten bij de Vereniging Voor Mindfulness (VVM) en de
Vereniging Mindfulnes Based Trainers in Nederland en Vlaanderen (VMBN). Van 2011 tot 2014
volgde hij zijn opleidingen tot coach en breintrainer bij Be More Yourself. In 2014 rondde hij zijn
opleiding af bij het Neurotherapiecentrum Hilversum.
Eric geeft o.a. mindfulness training aan hoogbegaafde kinderen. ( zie artikel Talent, bijlage..) n.a.v. dit
artikel heb ik contact gezocht met hem.
MK: Wat zijn jouw ervaringen als coach, trainer op het gebied van hoogbegaafdheid?
Eric: “In het boek: ‘Hoogbegaafd, dat zie je zó!’, wordt beschreven dat het contact met de
samenleving soms niet helemaal vlekkeloos verloopt. Dat kan op verschillende fronten zijn, op
andere gebieden plaatsvinden. Hierbij zijn veel verschillen waar te nemen bij hoogbegaafden. Het
kan bijvoorbeeld zijn dat je erg gedreven bent en te snel gaat voor anderen of door hoge intelligentie
(HIQ) snellere stappen maakt in het denken. Ook door hooggevoeligheid (HSP) kan de aansluiting
met je omgeving moeilijker verlopen en daar gaat het botsen. Dat kom ik tegen in de praktijk. Als
coach kun je iemand helpen de valkuilen te zien. Om vooruit te kunnen is het nodig om andere
hoogbegaafden op te zoeken. Zeker bij hulpverlening is het beter om door een hoogbegaafde te
worden bijgestaan. Dat praat makkelijker, een half woord is meestal al genoeg. Je bent een deel van
dezelfde weg gegaan.
Hoogbegaafdheid kan soms heel eenzijdig zijn, er zitten heel veel verschillen tussen. Bij sommige
hoogbegaafden is de linkerhersenhelft meer actief (autistisch achtig, logisch denken), bij anderen is
de rechterhersenhelft meer actief (heel gevoelig, niet met beide benen op de grond).”
MK: Wat zijn jouw ervaringen op het gebied van meditatie?
Eric: “Ik zie heel duidelijk wat meditatie kan doen. Door meditatie onderzoek je wat je geest aan het
doen is. Je ziet het leven vaak als een puzzel en probeert het kloppend te krijgen. Dat doet het brein.
Als je dat kunt loslaten gaat er een wereld voor je open! Doorzie de fratsen van je eigen geest. Dat is
voor iedereen lastig. Men legt de oorzaak van bepaalde gevoelens zoals angst en boosheid meestal
buiten zichzelf, bij de ander. Iedere emotie veroorzaakt gedachten. Het brein maakt er hele slimme
gedachten van, draait het zo dat je de oorzaak bij de ander legt. Je kunt leren om de valkuilen te zien.
Je houdt jezelf namelijk voor het lapje. Door meditatie kom je bij de bron van de emoties, de bron
van licht in jezelf.”
MK: Wat kunnen yoga en meditatie volgens jou betekenen voor hoogbegaafden?
Eric: “Als hoogbegaafde kun je je vermogen gebruiken om jezelf te helpen. Zie het niet als een
handicap maar als een kwaliteit. Kwaliteiten die je als negatief ervaart zijn uiteindelijk positieve
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kwaliteiten! Hoogbegaafden hebben het vermogen om er doorheen te prikken, de valkuilen te
herkennen, maar vanuit welke optiek doe je dat: vanuit het denken! Oplossingen zoeken, kan heel
hardnekkig zijn. Meditatie leert dat te veranderen, yoga ook! Het beoefenen van Yoga, puur om het
lichaamsgevoel weer te versterken, is mijn inziens niet voor iedere hoogbegaafde nodig.
Hoogbegaafdheid houd niet direct in dat je het contact met het lichaam kwijt bent. Mijn specialisatie
ligt echter bij meditatie en niet bij yoga.
Door middel van meditatie leer je te doorzien dat je probeert de wereld kloppend te krijgen. Maar:
wie oordeelt dat de wereld niet klopt? Jijzelf! En…moet die dan kloppen? Tijl Koenderink, van
Novilo.(Talentonderwijs in de praktijk) omschrijft het als volgt: Als je je IQ kunt gebruiken om een
probleem op te lossen kun je het ook inzetten om het weg te zetten, te negeren.
Met meditatie ga je het aan! Je kan niet weglopen. Meditatie draait de richting om, i.p.v.
voortdurend naar buiten te kijken leer je om nu de gedachten met rust laten. Iedereen wil liever niet
naar bepaalde gevoelens toe. Hoogbegaafden kunnen dat perfect rationaliseren, dus de rem erbij! Je
krijgt het niet door, door het denken!”
MK: Wat zijn je ervaringen met hoogbegaafde kinderen en meditatie?
Eric: “ Voor kinderen kan het keurslijf waar hij/zij in moet belemmerend werken. De wereld om je
heen en hoe men reageert op jou, sluit niet helemaal aan bij jouw gevoelens en ervaringen. Maar je
zult het ermee moeten doen. Draai het om! Bijv.: als je erg muzikaal bent hoor je alle valse noten, dat
doet pijn. Dat is naar, vervelend en daar kun je in blijven hangen, de wereld als tranendal, samsara.
Maar wat zegt dit nou eigenlijk? Dat je kennelijk de gave hebt om muzikaal te zijn. En wat ga je nou
doen met die gave? Jij neemt iets waar wat een ander niet waarneemt. Dit kan in meditatie een rol
spelen. Van samsara naar Nirwana!
De rijping van het brein bij hoogbegaafden vindt later plaats dan bij het kind met gemiddelde
intelligentie. Intelligentie houdt in dat je kunt spelen, het plannen komt veel later. Erop hameren
maakt het nog erger, bouwt juist weerstand op. Dus probeer het niet te forceren.” (Zie: Het
puberende brein. Eveline Crone)

Gesprek met Irani Otten, 11 december 2015
Irani Otten is eigenaar van Zinzijn, een NOLOC erkend loopbaan professional. In haar praktijk
begeleid zij regelmatig hoogbegaafde volwassenen. In haar trajecten integreert zij vaak yoga en
meditatie. Irani is namelijk ook yogadocente.
Op 13-11-2015 heeft Irani Otten een avond verzorgt in het HB café te Delft met als thema: “Wegen
naar geluk”. Hoe yoga en meditatie tot geluk kunnen leiden. HB café wordt georganiseerd door het
IHBV, Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen.
Uit de aankondiging:
‘Hoe kunnen yoga en meditatie leiden tot geluk?
Binnen de wetenschap wordt al jaren erkend dat stressreductie en emotie-regulering leiden tot een
hogere gelukservaring. De totale hoeveelheid prikkels die op mensen afkomt, is de afgelopen jaren
toegenomen door de ontwikkeling van de technologie, denk aan continue bereikbaarheid (mobiele
telefoon) en activiteit op sociale media (sociale druk).
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Hoogbegaafden kunnen sneller overprikkeld raken, door hun sensorische gevoeligheid. Daarom is het
enorm belangrijk om manieren te ontdekken die ervoor zorgen dat je subtiele signalen van het lichaam
leert erkennen en de mentale denkdruk kunt verlagen. Yoga is een vorm van persoonlijke ontwikkeling die
kan leiden tot een groter lichaamsbewustzijn en mentale rust.’
MK: Wat is voor jou het verband tussen hoogbegaafdheid en Yoga/meditatie? Heb je het idee dat
yoga /meditatie iets extra’s kunnen betekenen voor de groep hoogbegaafden?
Irani: “ Vanuit de hooggevoeligheid (HSP) hebben hoogbegaafden meer prikkels te verwerken en
hebben er vaak meer last van. Je bent je er niet altijd bewust van maar je kunt er wel veel energie
aan verliezen. De verwerking van de binnengekomen prikkels gaat bovendien anders. De hersenen
van hoogbegaafden werken sneller op synaptisch gebied (onderlinge contact tussen zenuwcellen); er
worden sneller verbindingen aangelegd en meer tussenverbindingen aangemaakt. Daardoor zijn
hoogbegaafden sneller met associëren. Er gebeurt dus veel meer in de hersenen en daarom is er m.i.
ook sprake van meer wervelingen in de mind.
Vaak merk ik dat hoogbegaafden als kind al een soort muurtje om zichzelf heen hebben gebouwd om
prikkels minder binnen te laten komen. Als je het gevoel hebt als kind dat je niet mag zijn zoals je
bent wordt er een beschermingsmechanisme of overlevingsmechanisme in gang gezet. (vlucht/vecht
systeem). Als kind ben je nog niet goed toegerust om ermee om te gaan. Het gevolg is dat je een stuk
gevoel a.h.w. uit zet. Door yoga kom je weer in contact met dat deel van jezelf. Je wordt je weer
bewust van je lichaam, welke processen er zich af spelen in het lichaam en je gaat de signalen beter
herkennen die het lichaam je geeft. (Lichaamsbewustzijn)
MK: Denk je dat het lastiger is voor een hoogbegaafde om het denken stil te leggen?
Irani: “We hebben over deze vraag gebrainstormd tijden het HB café en kwamen daar wel op uit. Ik
vroeg, bij aanvang van de lezing, welke vragen en verwachtingen men had. Men vroeg o.a.: Hoe krijg
ik meer rust in mijn (drukke) hoofd, rust in mijn denken? En: Hoe bescherm ik mijn sensiviteit? Ook
wilde men weten of hoogbegaafden meer profijt zouden kunnen hebben van yoga en meditatie.
We hebben vervolgens een aantal zaken besproken waar hoogbegaafden tegen aan lopen en waar
yoga en meditatie behulpzaam bij kunnen zijn:
• Concentratieproblemen omdat het denken zo overheerst.
• Moeite met loslaten.
• Slecht slapen
• Laag zelfbeeld
Yoga is een proces van jaren. Dat is moeilijk voor Hoogbegaafden, zij willen graag snel resultaat. Ik
ben van mening dat yoga heel goed bij Hoogbegaafden kan werken, juist omdat zij snel nieuwe
verbindingen kunnen aanmaken in de hersenen. Oefenen met yoga en meditatie zou dus wellicht
ook sneller kunnen werken.”
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