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Zen: Op les bij yoga- enmeditatiedocent Els Krop (rechts) leert Dominique
Prins onverstoorbaar te zijn, ook als er een knetterende brommer langsrijdt.

Hoofddorp. Die hartelijk begint te

lachen als ze hoort wat mijn doel

is: stoppen met denken. ,,Dat is vrij

onhaalbaar. Zodra je denkt (daar ga

je al weer): ik moet niet meer den-

ken, worden je gedachten als een

bal die je onder water probeert te

duwen. Die schiet links en rechts

van je toch weer omhoog.”

Herkenbaar. Ik ben blij dat dit

niet aan mij blijkt te liggen, maar

ook een beetje teleurgesteld. Ik

kom hier toch voor een spoedcur-

sus stoppen-met-denken?

Thuis lukt dat niet. Natuurlijk,

tijdens het jaarlijkse wellness-uitje

met mijn moeder dobber ik volko-

men ontspannen rond in water met

Dode Zeezout en gaat er even niets

om in mijn hoofd gedurende de tra-

ditionele, bijbehorende massage.

Maar die rust is over het alge-

meen van korte duur; in de file op

de terugweg van het paradijs luis-

ter ik gehaast alle voicemailberich-

ten af, bedenk hoe vol mijn agenda

is, dat zoon S morgen rijles heeft én

moet werken (niet vergeten op tijd

te eten) en dat ik mijn vader al een

de rust wordt verstoord door spon-

taan opkomende boodschappen-

lijstjes, mogelijke artikelideeën,

nog uit te voeren taken, nutteloze

gedachten in het algemeen.

Soms ben ik blij met die nimmer

aflatende stroom van ideeën, plan-

nen, herinneringen, flarden van

zinnen, gekke woorden, delen van

songteksten en to do-lijstjes, want

het helpt me bij het bedenken van

goede invalshoeken voor de artike-

len waar ik mee bezig ben. Het

helpt me eraan herinneren dat er

geen droge boterham meer in huis

is en er dus dringend boodschap-

pen moeten worden gedaan. Dat ik

vriendin B nog moet bellen voor

een afspraak. Dat...

ZEEZOUT
Maar op andere momenten kan ik

die kermis in mijn hoofd missen als

kiespijn. Dat zijn vooral de momen-

ten dat ik even niets wil, of toch

niets kan met al die gedachten.

Dan wil ik rust in mijn hoofd.

En daarom ben ik nu dus bij Els

Krop, yoga- en meditatiedocent in

‘S
tilte in verband

met meditatie-

les’ staat op het

briefje dat in de

gang hangt. Dat

belooft wat. Vol

verwachting

loop ik naar de ruimte waar ik zo

mijn eerste meditatieles krijg. Zal

het helpen? Zal ik na vandaag kun-

nen stoppen met denken wanneer

ik dat wil? Mijn gedachten aan- en

uitzetten op commando? Lijkt me

heerlijk...

Soms ben ik zo jaloers op man

D. Die kan ontspannen in zijn fa-

voriete stoel zitten, uit het raam

staren en nergens aan denken.

Dat weet ik, omdat ik het wel

eens vraag als hij zo zit: ‘Waar

denk je aan?’ Dan kijkt hij me

oprecht verwonderd aan. Ner-

gens aan, hoezo? Waarom zou

hij ergens aan denken? Hij zit

toch prima zo?

Dát zou ik ook wel eens

willen, nergens aan denken.

Gewoon een beetje voor

me uit staren zonder dat

Dominique Prins wil die kermis van gedachten
soms ook even kunnen uitzetten. Ze gaat op
meditatiecursus. ‘Ai, mijn rechterbeen prikt.’

Tekst: Dominique Prins Foto: Pim Ras

‘Eindelijk rust
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■ Draag comfortabele kle-
ding. Een oranje jurk is niet
nodig, als jemaarmakkelijk
kunt ademen en het niet te
koud of te warmhebt.

■ Kies een vaste plek. Tan-
denpoetsen doe je toch
ook altijd in de badkamer,
en niet de ene avond in de
woonkamer, en de andere

avond op zolder?
■ Kies vastemeditatie-
momenten.Wees niet te
ambitieus; liever twee keer
in deweek een kwartier
daadwerkelijkmediteren,
dan je voornemen iedere
dag een uur te gaan zitten

en daar niet aan toe te
komen.
■ Zoek een leraar of begin
eerstmet lessen.Medite-
ren kan confronterend zijn;
het is prettig daarmet ie-
mand over te kunnen pra-
ten.

■ Gebruik eenmeditatie-
kussen of -bankje (een
stoelmag ook) omgoed
rechtop te kunnen zitten.
■ Lezen:Headspace - voor
een hoofd vol leegtedoor
Andy Puddicombe, uitge-
verij Spectrum.

Tips voor thuismeditatie

week niet heb gebeld. Om structu-
reel rustiger van geest te worden is
meer nodig dan een keer per jaar
een dagje ontspannen, daar was ik
al achter. Dat meditatie een handig
instrument kan zijn om een kal-
mere geest te bereiken, weet ik ook
al langer. Alleen het dóen, dat is
iets anders. De halfslachtige pogin-
gen die ik zelf thuis heb onderno-
men, liepen meestal op niets uit.
Ook dat is vrij normaal, zegt Els
Krop: ,,Mensen verzinnen van alles
om maar niet stil te hoeven zitten.
Dat kan namelijk heel confronte-
rend zijn. Je kunt allerlei gewaar-
wordingen tegenkomen, waardoor
je alleen maar onrustiger lijkt te
worden.”
In het pas verschenen boek

Headspace - voor een hoofd vol
leegte legt auteur Andy Puddi-
combe uit hoe dit werkt. Het lijkt
erop alsof je hoofd alleen maar
drukker wordt wanneer je stil gaat
zitten, maar in feite zie je dan pas
de drukte die altijd al gaande is:
,,Stel je voor dat je langs de kant
van een drukke weg zit met een
blinddoek voor je ogen. Je hoort al-
lerlei geluiden, maar ziet geen
auto’s, want je bent geblinddoekt.
Als je die blinddoek na een tijd af-
doet, zie je voor het eerst helder de
weg. Je ziet de auto’s voorbij razen.”
Zo is het dus ook met mediteren;
zodra je stil gaat zitten (en dus de
blinddoek van de afleiding verwij-
dert), zie je pas de hoeveelheid au-
to’s die continu door je geest racet.

Het worden er niet meer, je zíet ze
alleen duidelijker. Gewaarzijn, heet
dat in vaktermen.
Ook nu, tijdens mijn eerste medi-

tatieles, ervaar ik het weer. Zodra
ik stil zit (Els: ,,Het is heel eenvou-
dig uitgelegd, je hoeft alleen maar
ontspannen rechtop te gaan zitten
en je op je ademhaling te richten”)
transformeert de gebruikelijke
drukte in een regelrecht gekken-
huis. Mijn hart bonkt in mijn lijf,
en ik krijg het een beetje benauwd
omdat ik zo bezig ben met mijn
ademhaling. Eenvóudig? Els ziet
mijn worsteling: ,,Wat gebeurt er
nu?” Ik vertel van het benauwde
gevoel en ze zegt: ,,Dat kun je be-
noemen: een gevoel. Daarna keer je
terug naar je ademhaling. Je hoeft
er niets aan te veranderen, alleen
maar te registreren. Alles wat zich
voordoet, daar ga je mee zitten. Dat
is meditatie. We zijn van human
beings human doings geworden,
we zijn gewend overal direct op te
reageren. Nu doe je dat niet, je gaat
gewoon zitten. De instructie is een-
voudig, wat je allemaal kunt tegen-
komen, dat is een ander verhaal.”

VLIEGTUIG
Ik word al iets rustiger van het idee
niet overal direct op te hoeven rea-
geren. Alhoewel, mijn rechterbeen
begint een beetje te prikken... ,,Wat
is je neiging?” vraagt Els. Mijn been
verschuiven natuurlijk. Maar dat is
niet de bedoeling. Gevoel benoe-
men (been prikt) en terug naar de

ademhaling: ,,Zie maar wat er ge-
beurt.’’
Opnieuw een hartelijke lach bij

mijn volgende vraag: na hoeveel
lessen kan ik resultaat verwachten?
,,Zolang je die vraag blijft stellen,
ben je nog niet met de essentie van
mediteren bezig. Dan ben je nog
bezig te presteren, doelen na te
streven. Je kunt het de eerste keer
al, en de honderdste keer nog niet.
Het enige wat je doet, is oefenen in
het hier en nu zijn. Daarin blijf je
je altijd ontwikkelen.”
Best een rustgevend idee; ik kan

het niet fout doen en hoef geen re-
sultaten te behalen. Ik voel mijn
geest kalmer worden, maar op het
moment dat ik dat constateer, komt
er ineens weer een keten van ge-
dachten op gang: yes, het lukt, dit
ga ik morgen meteen weer doen,
zie je wel dat ik het kan? En weg
is de kalmte.
,,Geeft niks, gewoon weer terug

naar de ademhaling”, tipt Els
onverstoorbaar. Een tip die
opgaat voor iedere mogelijke
afleiding tijdens het stilzit-
ten. Knetterende brommer die
langs rijdt? Constateren:
knetterende brommer, hard
geluid, terug naar ademha-
ling. Overkomend vliegtuig?
Idem.
Aan het eind van de les

vraagt Els: ,,Hoe is het nu
met je been?” Grappig,
geen moment meer aan ge-
dacht... ■

inmijn hoofd’


