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Misschien is het leven niet gemakkelijk, maar dat had ook niemand beloofd. En wie 
maakt het moeilijk? Dat zijn we gewoonlijk zelf. We kunnen niet terug naar de 

simpele leefwijze van holbewoners, maar als we diep loslaten en ons dóór 
ontwikkelen kunnen we wel opnieuw een man of vrouw uit één stuk zijn: helemaal 

hier en nu aanwezig. 

 

In haar laatste boek, Meditatie, energie en bewustzijn, schreef mijn onlangs overleden leraar Hetty 
Draayer: ‘Zouden we de kosmische energie zo nemen als ze komt, dan zouden we geen therapie 
nodig hebben. Jammer genoeg hebben we echter grote moeite met dit allereenvoudigste gegeven, 
zodat we vaak gerichte therapeutische hulp nodig hebben om weer een eenheid te kunnen zijn. 
We hebben onze energie veelal zó lang teruggehouden dat het ons zwaar valt, haar los te laten.’ 
Toch zit er niets anders op dan precies dàt te doen: loslaten, ook het loslaten van weerstanden, 
zodat we weer kunnen toelaten - kortom: onze energie laten stromen zoals van nature bedoeld. 

We zijn, zou je kunnen zeggen, in-gewikkeld geraakt – gecompliceerde wezens geworden, dankzij 
– paradoxaal genoeg - alle ont-wikkeling die we hebben doorgemaakt. De bedoeling van het 
‘werken aan jezelf’, het gaan van het spirituele pad oftewel de innerlijke weg - het hele proces van 
loslaten, bewust worden, opengaan en transformeren – is, eenvoudig gezegd: een vrij mens 
worden. En wie vrij is, geniet. Wie niet geniet is niet vrij, zo simpel ligt het. De oude Indiase 
wijzen wisten dat ook al en omschreven onze wezenlijke kwaliteiten als Sat, Chit en Ananda : Zijn, 
Bewustzijn en Gelukzaligheid. Daar is niets ingewikkelds aan, dat is eenvoudig wat wij zijn – ook 
als mens op aarde. 



Eén zijn  met je lijf 

Sommige mensen willen geen vrij mens zijn maar ook vrij zijn vàn het mens-zijn. Daar wordt het 
leven moeilijk van. In spirituele kringen, of wat daarvoor doorgaat, kom je bijvoorbeeld wel 
mensen tegen die deze wereld afwijzen en hopen dat ze, via het werken aan zichzelf door therapie 
en meditatie, nooit meer hoeven te incarneren. Dan moet je wezen dus tot opstanding komen, 
daarvoor moet je echt je Zelf zijn, doen wat je te doen staat en gedane zaken achter je laten. Maar 
deze mensen willen van de aarde af en zijn dus op de vlucht. Meestal zijn ze ook niet blij met hun 
eigen lichamelijk bestaan. Ze willen wel één zijn met al wat is, zeggen ze; maar kennelijk niet met 
hun eigen lijf.  

Dat vrij zijn van het aardse, lichamelijke bestaan kunnen we gerust bewaren tot na dit leven. Die 
vrijheid komt vroeg of laat vanzelf. Het is wel ironisch dat de kandidaten voor (re-)incarnatie 
intussen rijen dik staan te wachten; blijkbaar is er toch iets heel aantrekkelijks aan belichaming op 
aarde. Maar misschien besef je dat vooral in een periode waarin je geen fysiek lichaam hebt. Het 
kan natuurlijk ook een kwestie zijn van het gras aan de andere kant van het hek, dat zoals bekend 
altijd groener is. En zo zou – juist omgekeerd - voor mensen wie het leven hier niet bevalt of die 
hier onmiskenbaar fysiek lijden, bijvoorbeeld door ziekte, fysiek of ander ongemak, het gras in 
het hiernamaals kunnen lokken. 

Aanvaarding van lijden 

Vrij zijn van lijden is tijdens ons leven hier alleen in een relatieve zin mogelijk. En we lijden alleen 
maar méér als we een soort ‘absolute’ vrijheid zoeken. Je wordt niet vrij door vrijheid te willen, 
want in zekere zin gaat het nou juist om vrij zijn van die willerigheid. Behulpzamer is het 
aanvaarden van een zeker onvermijdelijk leed, de acceptatie van wat je in misschien eerste 
instantie niet bevalt, zodat je er niet onder verkrampt, je er niet tegen verzet en je er tenminste 
niet ook nog eens het ‘lijden onder het lijden’ aan toevoegt. Daar wordt het leven eenvoudiger 
van. In het boeddhisme maakt men in dit verband wel een onderscheid tussen pijn en lijden. Pijn 
doet zich nu eenmaal voor, vanaf de geboorte of voordien al. Maar wie lijdt onder de pijn maakt 
het erger, voegt er nog een portie aan toe, zoals iets in je beleving letterlijk erger wordt als je je 
eraan ergert. Wie pijn afwijst kan haar moeilijker verdragen, en laat haar waarschijnlijk ook 
moeilijker los. Er ontstaan stremmingen in de energiedoorstroming van je lichaam (maar 
waarschijnlijk lagen die al aan de pijn ten grondslag) en al gauw voel je je daar ongelukkig onder. 

Mijn meditatieleraar, Hetty Draayer, wist hier alles van. Bijvoorbeeld door de ellende die ze in het 
jappenkamp doormaakte, later door de borstkanker die ze kreeg, vervolgens door alles waar ze 
oefenend en mediterend doorheen moest, daarnaast door alles wat ze van anderen meevoelde en 
in zich toeliet (maar ook weer losliet) en uiteindelijk door het te hard werken, zoals ze zelf zei, 
hetgeen een moeizame oude dag betekende voordat ze op 94-jarige leeftijd overleed. Nu is ze dan 
bevrijd van het mens-zijn, maar eerst is ze optimaal, van ganser harte, onverdeeld en volledig 
mens geweest. 

Zelferkenning 

En dat is volgens haar de sleutel: jezelf, je Zelf, geheel aanvaarden, inclusief je leven zoals dat tot 
nu toe is verlopen en ook met inbegrip van je omstandigheden van nu. Hetty sprak in dit verband 



van ‘Zelferkenning’. Deze Zelferkenning bevrijdt ons, niet van pijn op zich of van het aardse 
bestaan als zodanig, maar van de afdeling in onszelf die het leven zo ingewikkeld en moeilijk 
maakt, de ‘instantie’ die ons onvrij maakt. Verreweg de meeste Prana-lezers hebben natuurlijk 
meteen door dat hier het ego wordt bedoeld; Hetty verwees hier meestal naar als ‘het denkende, 
willende en emotionele ik’. Dit ego is niet alleen maar een zelfbeeld of een psychologische 
constructie en identificatie, zoals de Amerikaanse voorman van de transpersoonlijke psychologie, 
Ken Wilber, meent. Hij omschreef het ego als ‘alles wat we denken te zijn’. Hetty Draayer wees 
erop dat dit ‘ik’ ook een energie-rest bevat, een verandering in onze energiehuishouding die bij een 
vorig moment hoort en niet is losgelaten maar tot patroon is verstard.  

 

Hetty Draayer  

Het ego is dus niet alleen mentaal of denkbeeldig van aard maar vormt een (grotendeels 
onbewust geworden) verkramping in lichaam en energiehuishouding; en om vrij te worden moet 
die verkramping eruit. Alleen dan kan onze energie weer vrijelijk stromen en kunnen we weer 
‘meebewegen met het vloeiende heden’ - een prachtige uitdrukking die Hetty introduceerde om 
aan te geven dat het roemruchte ‘hier en nu’ niet statisch is maar wisselend, veranderlijk, variabel, 
en dat we open en vrij kunnen zijn als we daarin meegaan. Een kwestie van al het oude telkens 
weer loslaten – ook alle emotionele en dus energetische reacties op oude gebeurtenissen - en het 
nieuwe in ons toelaten, frank en vrij. Bijna zoals Jantje lacht en Jantje huilt; als kind konden we 
dat. Deze vrijheid vinden we niet terug door in een ivoren toren, hutje op de hei of ashram in het 
Verre Oosten te gaan zitten, of door te mediteren tot we een ons wegen. 

Helemaal aanwezig zijn 

De ik-verkramping gaat er evenmin uit door dat ego te bestrijden; strijd maakt de innerlijke 
verdeeldheid maar erger en voedt het ego terwijl het er nou juist om gaat, alle strijd in en met 
jezelf te beëindigen. Daar zijn al bibliotheken over vol geschreven, maar erover lezen en er anders 
over denken, dat helpt ook niet. Het enige wat helpt is leren loslaten, echt ontspannen; zo diep 
dat het overgave wordt. Het lijkt gemakkelijk gezegd maar de kern van de zaak is altijd eenvoudig; 
wat zich daaromheen beweegt of vastzet maakt het ingewikkeld – alle vermijding, alle 
afleidingsstrategieën en alles wat we vasthouden. Als we eenmaal inzien dat de ik-verstarring het 
kernprobleem is, kan er een nieuwe fase in je proces aanbreken: de fase waarin, zoals de 
jungiaanse psychiater C.J. Schuurman zei, ‘het wezen vrij komt uit de greep van het ik’. 



Vatten we meditatie op als een aangelegenheid van de geest alléén, iets mentaals, dan wordt niet 
alleen het ego maar ook het lichaam onze tegenstander. Zenleraar Karlfried Graf Dürckheim, bij 
wie zowel Hetty Draayer als Kees Schuurman ooit hun licht opstaken, beschouwde meditatie als 
een zinvolle oefening in loslaten, ontspannen, verstillen en transparant worden voor ‘het boven 
tijd-ruimtelijke’, maar raadde in zijn boek Meditatie – doel en weg aan, het ‘welslagen’ van de 
oefening soms maar even te vergeten en te trachten, ‘alleen maar heel eenvoudig aanwezig te 
zijn’. Een hoogst ironische aanbeveling, want wie daarin slaagt… Zo zijn we weer bij de kern van 
de zaak: de vrijheid die we zoeken, de bevrijding uit de greep van het ‘ik’, is niets anders dan 
‘alleen maar heel eenvoudig aanwezig zijn’. Bijna elk woordje in deze omschrijving raakt op zich 
al des poedels kern. Vrij zijn is eenvoudig zijn. Heel. Eenvoudig. Aanwezig. Zijn. 

Jezelf erin werpen 

Kunnen we dat nog? Hoe worden wij opnieuw eenvoudig? Alle complicaties, al onze 
verwikkelingen en verstrikkingen lijken een heel proces van bewustwording nodig te maken, met 
name bewustwording van onze schaduw: verdrongen bewustzijnsinhoud die letterlijk donkere 
plekken in onze energiehuishouding vormt  - en eventueel spanning, pijn en ziekte, als weerslag 
van wat we niet van onszelf accepteren, niet willen beleven maar verdonkeremanen. Alleen door 
dat donker in onze zelfbeleving te reïntegreren kunnen we weer een eenheid van lichaam, ziel en 
geest worden, en lichter, stralend zelfs; zonder innerlijke verdeeldheid, zonder verscheurd te zijn.  

 

Het chi-punt (c.q. ‘kosmisch oog’) als top van een driehoekige pyramide in het bekken 

 

Vandaar dat er zo vaak op wordt gewezen dat we alle tegenstellingen in onszelf met elkaar 
moeten verzoenen. Het is niet eens zo erg dat we ons niet totaal bewust zijn van alles wat er in 
onszelf meespeelt, als er maar geen tegenstelling is tussen een gedeelte van onszelf waarvan we 
ons bewust zijn en een ander deel waarvan we ons niet bewust (willen) zijn terwijl die beide delen 
op gespannen voet met elkaar staan. ‘Heel eenvoudig aanwezig zijn’ betekent dat we hier, nu, als 
onverdeelde eenheid waarnemen wat er gebeurt en daarop onze respons geven, met 
tegenwoordigheid van geest. 

Die tegenwoordigheid van geest houdt uiteraard in dat we echt helemaal aanwezig zijn, totaal hier 
zijn in dit moment, met ons ‘hele hebben en houen’ – enkelvoudig dus, en niet half-half, 
gespleten, met onze gedachten elders en terwijl we een toneelstukje opvoeren door ons anders 
voor te doen dan zoals we ons van binnen voelen. Eenvoudig zijn betekent dus ook: zonder 
poeha, zonder strategie, zonder masker en zonder ergens op uit te zijn. Kortom: authentiek en 
integer. Jezelf geven, je erin werpen, en in die zin ‘ervoor gáán’. Voor alle duidelijkheid: niet door 
iets te willen maar door echt te zijn. 



Bewustzijn en ruimte 

Die authenticiteit en integriteit, deze eenduidigheid, onverdeeldheid, dit heel zijn – deze eenvoud - 
is niet te bereiken door op een soort Rousseau-achtige manier terug te gaan naar de natuur. 
Daarvoor zijn we te ver heen. Tenminste, als we ‘de natuur’ opvatten als de oorspronkelijke 
stoffering van deze planeet of de leefwijze van holbewoners. Maar als we de slogan ‘terug naar de 
natuur’ interpreteren als ‘terug naar je eigen echte natuur, je ware aard, je boeddha-natuur’, dan is 
er een heel ander perspectief mogelijk. Dan zien we in dat we niet zozeer terug maar juist verder 
moeten, ons dóór-ontwikkelen: dieper in onszelf komen, ons bewustzijn verruimen, zowel naar 
binnen als naar buiten toe. 

We stuiten dan op een merkwaardige paradox. Het gaan van de innerlijke weg brengt een zekere 
inkeer met zich mee, een bewustwording van wat er diep in ons leeft en de impact die dat heeft 
op ons dagelijks doen en laten; maar naarmate we dieper naar binnen keren gaan we ook naar 
buiten toe meer open – we gaan steeds meer van binnenuit leven, grenzen onszelf steeds minder 
af, kruipen niet meer in onze schulp maar worden doorlaatbaar voor de helende krachten van 
aarde en hemel. Zo ontdekken we onszelf als deelnemer en waarnemer tegelijk - en vervolgens 
kan blijken dat er helemaal geen ‘buiten’ is, dat alles al lang binnen is. Ons oorspronkelijke en ook 
uiteindelijke bewustzijn, datgene wat vooraf gaat- maar ook voorbij ligt aan alles, datgene wat 
alles in zichzelf waarneemt, is één en hetzelfde als datgene waarin alles gebeurt: het bewustzijn is 
de ruimte. ‘Bewustzijn’ en ‘ruimte’ zijn niet twee verschillende ‘dingen’. Dat is eenvoud. 

Het bundelen van al je dimensies 

Het opheffen van innerlijke verdeeldheid, het opnieuw integreren van onze schaduw is een 
belangrijke stap om weer tot die eenvoud te komen. Maar het proces gaat dimensies verder dan 
men gewoonlijk beseft. Opnieuw eenvoudig zijn betekent voor de mens, als multidimensionaal 
wezen, dat alle lagen van bewustzijn-en-energie in het hier en nu samenkomen, alle dimensies van 
onszelf. Om het fysieke lichaam heen bevinden zich nog op z’n minst zes andere lichamen, die 
uit energie bestaan: het etherisch lichaam, het astrale, mentale, spirituele (of causale), het 
kosmische en het nirwanische lichaam, zoals Hetty Draayer ze benoemde.  

 

De genezende leidraad verbindt het 8e chakra boven ons hoofd met het 9e onder onze voeten 

Daarnaast onderscheidde zij bij de volledig ontwikkelde mens nog twee extra lichamen of 
stralingsvelden, het 8ste lichaam (om en door ons heen stralend vanuit ‘de hemel’) en het 9de 
(opstralend vanuit de aarde onder onze voeten). Zij nam al deze lichamen waar, inclusief alles wat 



daar nog aan disharmonie in kan hangen en losgelaten dient. Zo’n 35 jaar lang heeft Hetty 
oefeningen aangereikt om deze dimensies van onszelf te zuiveren en tot één gebundeld geheel te 
transformeren.  

Het gegeven dat we als mens een multidimensionaal wezen zijn betekent dat het bij het 
terugvinden van eenvoud gaat om eenheid in verscheidenheid – om hereniging van die verscheidene 
lichamen tot één gebundeld en stralend geheel. Het zou geen zin hebben om die andere lagen te 
ontkennen; ze maken deel uit van ons Zijn. We kunnen ze leren kennen, in onszelf beleven, 
zuiveren en transformeren, en dan wordt het mogelijk om zowel volledig als eenvoudig te zijn. 
Een ‘nieuwe mens’ - iemand die, in de woorden van Graf Dürckheim,  ‘bewust in zijn Wezen is 
verankerd en in staat is hieraan in vrijheid uitdrukking te geven in de wereld, door de wijze 
waarop hij van binnenuit weet, vorm geeft en liefheeft’. 
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