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Meditatie: stil zijn
scherpt de zintuigen
Mediteren is in. Het lijkt hét medicijn
tegen onze onrust. Maar hoe werkt het in
de praktijk? Nels Fahner nam de proef op
de som en volgde een week lang de
aanwijzingen van het boek Het ritme van de
tijden. Gids voor christelijke meditatie.

H
Nels Fahner

Hetis vrijdagmorgen, ne-
gen uur. Mijn partner is
naar haar werk en ik heb

vandaag thuis een aantal klussen op
het programma staan. Het is een
thuiswerkdag.

Vandaag begint de dag met iets
anders dan werken: ik heb twintig
minuten ingeruimd voor de Gids
voor christelijke meditatie. Als één van
de protestanten die met een zekere
gretigheid af en toe een klooster
bezoekt, pas ik precies in de doel-
groep.

Advent is een tijd van inkeer – en
ik hoop dat dit boek me helpt om, al
is het maar voor een paar dagen,
even pas op de plaats te maken.

Ik pak de meditatie van de week
erbij en lees een tekstje van tien
regels, over negen goede vruchten
die de mens volgens de apostel
Paulus kan voortbrengen. ‘In de late
herfst mediteren we over de laatste
drie: trouw, zachtmoedigheid en nu
zelfbeheersing’.

De meditatietijd duurt vijftien

minuten. Ik zet een kookwekker, in
de keuken, een tip uit het boek.

Ik denk aan het postpakket in
mijn blikveld dat nog verzonden
moet. Misschien de volgende keer in
de werkkamer proberen. Dat zou
ook een mooie plek zijn om een
meditatiehoek in te richten, maar
vooreerst probeer ik het hier.

‘Steek met aandacht een kaars
aan.’ Dat doe ik, en ik lees een tekst
van de mystica Hildegard von Bin-
gen. Het gaat over het verzorgen
van je ‘eigen kleine tuin’, wat dat
ook moge zijn. ‘Zorg ervoor dat de
groeikracht van kruiden en aromati-
sche planten niet verdwijnt’, schrijft
ze. ‘Probeer te komen tot een
woord, een kernzin’, is de opdracht,
en dit wordt hem.

‘Zorg ervoor dat de groeikracht
van kruiden en aromatische planten
niet verdwijnt’. Het klinkt wat vaag,
de stilte ingaan met een zin, maar
op dit moment is dat helemaal niet
zo moeilijk. De zin wordt, hoe meer
ik hem in gedachten houd, geladen
met betekenis.

Ik weet donders goed wat voor
mij die ‘kruiden’ zijn, ik kan me er
in ieder geval van alles bij voorstel-
len: ik kijk naar de piano en besef
hoe ik ervan geniet op een stuk te
studeren. Lang niet meer gedaan.
Dacht dat er belangrijkere dingen
waren.

De aanduiding ‘kruiden en aro-
matische planten’ geeft me het
besef, dat ik zuinig moet zijn op dat
wat mijn specifieke leven kleur
geeft.

Het stil zijn scherpt de zintuigen.
Het is niet alleen stil, maar de stilte
lijkt eerder een geruis te zijn, maar
dat kan ook komen omdat we hier

vlakbij de snelweg zitten.
Ik voel me een beetje schuldig

tegenover mijn partner die hard aan
het werk is vandaag. Vreemd, dit is
toch maar een kwartier van mijn
tijd. Ik heb zin om even een wande-
ling te maken, straks. Maar dat
stond eigenlijk niet op het program-
ma.

Ik hoor het belletje van de kook-
wekker, dus de tijd is om. ‘Open je
ogen en word je bewust van de
omgeving’, lees ik in het boekje. O,
dus ik had mijn ogen dicht moeten
hebben. Ik sta op, wil meteen snel
naar de kaars toe lopen, maar houd
me een beetje in, nu niet meteen
haasten.

Schilderij
Zo probeer ik het boek een paar
dagen uit. Soms sla ik een dag over.
Op een middag staat een beeldmedi-
tatie op het programma. In het
‘kleurenkatern’ in het boek is een
impressionistisch schilderij van een
vijver (geen Monet, maar wel duide-
lijk hierop geïnspireerd) afgedrukt.

In het midden van het schilderij,

De zin wordt, hoe
meer ik hem in
gedachten houd,
geladen met
betekenis

op het wateroppervlak is een kleuri-
ge rode punt, een bloem te zien,
terwijl de rest van de kleuren grauw
gehouden zijn. ‘Vergankelijkheid’ is
het thema. Het raakt me eerlijk
gezegd minder dan het nadenken,
mediteren bij een tekst. Misschien
ben ik teveel gewend om beoorde-
lend, met een kritisch oog naar
kunst te kijken.

Op zondag nodig ik mijn partner
uit om eens samen een meditatieoe-
fening te doen. We steken allebei
een kaars aan. Ze leest de inleidende

tekst. Terwijl ik stil word, proest zij
het uit. ,,Dit is niks voor mij”, zegt
ze. ,,Zo’n ongemakkelijke stoel. En
ik heb het koud. Sorry.”

Het is dus niet per se een verbin-
dende bezigheid, mediteren. Anders
dan zingen bijvoorbeeld, of bidden
of Bijbellezen op zichzelf, is het
meer iets van het individu. Vandaar
dat het goed past bij onze navel-
staarderige tijdgeest, waar mijn
nuchtere partner toch al weinig
mee op heeft.

De laatste dag met dit boek be-

steed ik aan een adventsmeditatie.
Het is een beeldmeditatie, bij een
Russisch-orthodoxe kerstikoon. De
bedoeling is om in gedachten zo’n
ikoon binnen te stappen, je naast de
Mariafiguur neer te zetten, en te
kijken wat er in je opkomt. Maria,
moederfiguur, geeft mij een besef
van geborgenheid. Ik sta langzaam
op en blaas de kaars uit.

Sport
De balans na een week: mediteren is
nog niet zo gemakkelijk. Het is

zoals een vriend het uitdrukte, als
een taal die je leert spreken. Of een
sport. Ik heb nog maar voor het
eerst een paar toetsen op de piano
aangeraakt.

Wie down to earth wil beginnen,
heeft aan Het ritme van de tijden een
prima gids. Waarschijnlijk worden
de oefeningen op een gegeven mo-
ment wat voor de hand liggend.
Maar als je weet hoe het gaat, kun je
ook zelf teksten lezen die je medite-
rend leest.

Mediteren met dit boek is een

Er ontstaat ruimte,
maar ook frictie
met oude
gewoontes

prettige, maar op een bepaalde
manier ook dwingende ervaring.
Het gaat niet samen met haastig
leven.

Er ontstaat ruimte, maar ook
frictie met oude gewoontes. Dat is
prikkelend en uitdagend. Het heeft
mij in ieder geval op een spoor
gezet waarop ik graag verder wil.

Lex Boot en Alberte van Ess. Het
ritme van de tijden. Gids voor
christelijke meditatie. Uitgeverij
Boekencentrum, 19,95 euro
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