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Panta Rhei. 

Rust, wat is rust? Bestaat er eigenlijk wel rust? 
Is rust gelijk aan inactief oftewel niets? 
Is rust gewoon lekker lui en stilstaan? 
Stel, als die oude Grieken het eens bij het rechte eind hadden met 
hun Panta Rhei, alles is in beweging, alles stroomt. Dan is er niets 
in rust. 
Nou dat is ook zo, het hele universum is beweging, materie is 
beweging, leven is beweging, alles is in beweging, dus Panta Rhei ! 
Maar wat is dan rust? 
Rust is activiteit in harmonie. 
Of de activiteit nu groot of klein is, als het maar in harmonie is dan 
is er rust. 
Zoals «Cherchez la femme !» de basis is voor de oplossing van het 
mysterie in een misdaadroman, zo is « zoek de disharmonie » de 
weg naar de oplossing van veel problemen. Zodra iets uit evenwicht 
is wordt de harmonie verstoord, dit kan zowel door teveel als te 
weinig worden veroorzaakt. 
In iedere cultuur zijn er mensen in disbalans en in onze 
maatschappij is dat zeker niet minder het geval. Zo is er door het 
vele zittende werk en al het hangen op de bank te weinig 
lichaamsbeweging. Uit deze disbalans komen veel ziekten voort 
zoals hart- en vaatziekten, type 2 diabetes, obesitas etc. Hier moet 
de harmonie worden hersteld door extra bewegen en zodra dat 
gebeurt verandert bijna alles in het lichaam. Hierdoor kan het 
verkeerde gebruik van lichaamsfuncties weer hersteld worden. 
Een andere grote bron van de verstoring van onze harmonie is 
chronische stress. 
Hierbij heeft meditatie een belangrijke plaats als helende activiteit. 
Men maakt snel de fout om mediteren als iets passiefs te zien en 
niet zo gauw als een activiteit, maar niets is minder waar. 
Zowel meditatie, yoga en sport kunnen een disbalans weer 
terugbrengen naar harmonie. 
Wat er tijdens deze processen gebeurt is haast onwaarschijnlijk. 
Bijna alles in ons lichaam verandert erdoor. Van hersenfuncties, 
hormonen, stofwisseling, tot zelfs het gebruik van onze genen. 
Hoe je het ook noemt, lifestyle, wellness, gezond leven of wat dan 
ook, we hebben veel meer mogelijkheden om die harmonie terug te 
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vinden dan we denken. Maar zo gemakkelijk als het is om even 
ergens een pilletje voor te slikken, zo moeilijk is het als we er zelf 
iets "gezonds" voor moeten doen. Hoe komt het toch dat we daar 
zoveel moeite mee hebben? Dit heeft te maken met het feit dat al 
die "gezonde" dingen vaak van buitenaf worden opgelegd en snel 
gekoppeld worden aan schuldgevoelens, en veroordelingen van ons 
slappe gedrag. Iemand die veel te dik is weet dat zelf zeer goed en 
heeft al die "goede raad" van buitenaf niet nodig. Inzicht en kennis 
rond de mechanismen die tot dat overgewicht hebben geleid zijn 
heel wat nuttiger dan al die zogenaamd goedbedoelde 
opmerkingen. 

Het punt in zo'n geval is niet een dieet, maar inzicht in het hoe en 
waarom je zo geworden bent. Zo kan chronische stress de hele 
stofwisseling ontregelen, wat het metabool syndroom genoemd 
wordt. Het analyseren en begrijpen waar je spanningen vandaan 
komen en hoe je die kan verminderen is in zo'n geval heel wat 
nuttiger dan het zoveelste dieet. 
Veel problemen worden afgedaan met " het zit tussen de oren" 
waarmee zoiets bedoeld wordt als we kunnen er niets aan doen. 
Inderdaad begint iets vaak "tussen de oren" maar daar kunnen we 
juist erg veel aan doen. 
Een beetje kennis van het hersengebied helpt om te begrijpen wat 
er gebeurt, hoe dat op alles doorwerkt, en kennis is macht. 
Daarom "een kijkje tussen de oren" en daarna verder. 
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Meditatie 
Vaak wordt over meditatie wollig en zwevend gesproken, maar je 
kunt tegenwoordig degelijke plaatjes maken van een brein voor en 
tijdens meditatie. De verschillen zijn meer dan overduidelijk. De 
precieze interpretatie van het verschil is echter nog niet mogelijk. 
Om de relatie meditatie en hersenen beter te begrijpen moet je 
eerst weten hoe hersenen werken. 
Via zintuigen worden waarnemingen gedaan die via de 
aanvoerende zenuwbanen naar het centraal zenuwstelsel gaan, de 
hersenen. Deze waarnemingen worden daar beoordeeld in termen 
van gunstig of ongunstig en afhankelijk van dit waarde-oordeel 
wordt een besluit genomen hoe te reageren. Dit resulteert in een 
signaal via de uitvoerende zenuwbanen, waardoor een juiste reactie 
wordt aangestuurd. 
Het waarnemen via onze zintuigen is een zeer complex gebeuren en 
het tegendeel van objectiviteit. 
Waardevrij en objectief waarnemen is biologisch niet mogelijk. 
Tijdens een lezing van Leo Vrooman, een Nederlandse dichter en 
bioloog, een geweldig boeiende man, liet hij een door hem 
gemaakte dia zien waar wat artistieke cirkels en lijnen een patroon 
vormden. Met deze dia begon hij zijn verhaal. Hij begon met een 
biologisch onderwerp en de vormen op de dia begonnen helemaal te 
leven. Ze vertelden het verhaal van de spannende gebeurtenissen 
binnen een cel van het menselijk lichaam. Daarna kondigde hij zijn 
volgende onderwerp aan over de psychologische interacties tussen 
mensen. De dia die hij gebruikte was precies dezelfde en de vormen 
begonnen weer helemaal te leven en verduidelijkten alles wat hij 
zeggen wilde. 
Daarna kondigde hij aan dat het volgende onderwerp een wat 
grotere schaal zou hebben, en begon over het heelal. De dia was, 
inderdaad, dezelfde en klopte weer helemaal. Vervolgens zei hij te 
zullen afdalen naar de wereld van de atomen en de dia verhelderde 
ook hier deze onmetelijk kleine, wereld. Toen volgde de uitsmijter. 
De mens wil, om een onderwerp te kunnen begrijpen, ieder 
onderwerp tot één formaat terugbrengen, en wel tot de grootte 
van een A4-tje, onafhankelijk van de schaal van het probleem. 
Hoe vreemd is deze A4-tjes drang? 
Het is heel natuurlijk en het berust op het mechanisme dat we 
graag iets willen visualiseren en in een beeld willen vatten om het 
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beter te begrijpen. Zo werken onze hersenen nu eenmaal. Een 
goede politieke prent vertelt meer dan een lang gedegen verhaal. 
De echte afmetingen van atomen en sterrenstelsels zijn niet te 
verbeelden en dus gebruiken we maar een dagelijks formaat als we 
ons een beeld willen vormen, en op die manier wordt de melkweg 
bijna gelijk aan een lekker dik atoom. 
Behalve dat we graag een beeld willen vormen, willen we ook graag 
een vergelijking trekken met onze ervaringen. Zo hebben we een 
idee gevormd van wat tijd is. Als we het over de evolutie hebben 
zijn al die miljarden jaren niet te vatten. Een beeld dat vaak 
gebruikt wordt is om het hele proces de lengte van een jaar te 
geven. Als het heelal bij het begin van het jaar begon, verschijnt 
de mens pas op oudjaar helemaal aan het eind van de dag op 
aarde; namelijk ongeveer een half uurtje voordat de champagne 
wordt ontkurkt. 
Dit is al een redelijk indrukwekkend beeld, maar met het beleven 
van tijd in een dagelijkse vorm, maken we deze constant en eeuwig 
durend. En hier gaan dingen helemaal mis. Een continue 
voortgaande tijd met een constante snelheid, gemeten in minuten, 
uren of jaren is voor ons gewoon en dus waar. Helaas, het beeld 
van een constant voortgaande tijd is volstrekt buiten de 
werkelijkheid. Dat tijd relatief is en sterk kan worden vervormd, is 
nu meer dan honderd jaar bekend. Dat hij ophoudt te bestaan,. 
zoals in zwarte gaten, valt buiten ons dagelijkse plaatje. Dit 
vergelijken met onze dagelijkse wereld kan soms leiden tot een 
volkomen onjuist beeld. 
Bij het kijken naar de verschijnselen in de natuur is nog een aspect 
van belang om onze beeldvorming te bepalen. 
Dingen kunnen gemakkelijk een waardeoordeel krijgen. Sommige 
dingen zijn waar of onwaar, of krijgen het predicaat goed of kwaad 
onafhankelijk van de realiteit. Deze oordelen zijn vaak cultureel of 
religieus bepaald en wekken sterke gevoelens op. 
Bij het bestuderen van de natuur komen we vaak in conflict met ons 
voorstellingsvermogen of waardeoordeel. Door de scheiding die we 
hebben aangebracht tussen lichaam en geest stoppen we nogal snel 
iets ofwel in het hokje psychisch of geestelijk, dan wel in het hokje 
lichamelijk. Een compleet holistische verklaring is vaak erg moeilijk 
omdat we in de ziel- lichaamdualiteit gevangen zijn. 
Dat we de dingen willen terugbrengen tot een begrijpelijk formaat, 
het A4-tje, ervaren wij niet als probleem en we zijn ons bewust 
dat we de werkelijkheid hiermee een beetje vervormen. 
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Dat de dingen totaal anders zijn dan wij ons ook maar kunnen 
voorstellen en geen vergelijking hebben met wat wij dagelijks 
gewend zijn, is vaak erg moeilijk. 
Zo is er rond meditatie een gangbaar beeld gevormd in onze 
maatschappij. Dit beeld is opgebouwd uit twee eetlepels mystiek, 
een halve liter transcendent gedoe en een paar Hindoe goden, op 
smaak gemaakt met geitenwollen sokken. 
Dat meditatie direct grote veranderingen geeft in onze hersenen, 
die niet alleen ons bewustzijn en welbehagen beïnvloeden maar ook 
hormoonsystemen, orgaan- en celfuncties, biochemische reacties 
tot aan het gebruik van onze genen toe, wordt niet zo gauw 
geaccepteerd. 
Het kan geen kwaad om bij het waarnemen van de effectiviteit van 
meditatie van de huidige wetenschappelijke kennis uit te gaan en 
het gevestigde waardeoordeel te verlaten 

Hersenen en Meditatie 
Vraag: Beïnvloedt meditatie de hersenactiviteit ? 
Antwoord: Ja, het heeft een enorme invloed. 

Vraag: Wat gebeurt er precies tijdens meditatie en welk effect heeft 
het? 
Antwoord: In nederigheid erkennen dat, hoewel wij al een redelijke 
kennis hebben waardoor wij de contouren van processen kennen, 
nog een lange weg te gaan is voordat wij alles begrijpen 

De laatste decennia is er een enorme doorbraak gekomen in het 
inzicht hoe hersenen functioneren dankzij een geweldige nieuwe 
techniek, de Positronemissietomografie ofwel PET Scan. Hiermee 
kan men in de hersenen de gebieden lokaliseren die bij een 
bepaalde gedachte of handeling actief zijn. 
Hier is een voorbeeld van een resultaat dat men met deze techniek 
kan verkrijgen. 
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Om de werking van de hersenen te begrijpen is het goed om naar 
de evolutionaire ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel te gaan. 
Op zoek naar de oorsprong van onze hersenpan kom je de 
bijzondere naam tegen van Cnirdarian. Dit is een prikkelende naam 
want het komt van Cnidos, dat prikkende naald betekent. Achter 
deze naam zitten o.a. zee-anemonen en kwallen. Dit zijn de 
schepsels met het eerste centraal zenuwstelsel en een hoop 
vervelende prikkende naalden. 
Wat wil het geval. Deze wezens hebben een opening waardoor zij 
voedsel naar binnen halen, dit heet de mond. Het afval komt ook uit 
dat zelfde gat en dan heet het de anus. 
Rond deze mond/anus zit een krans zenuwen die in verbinding staat 
met een heel netwerk aan zenuwen die door het hele beestje lopen. 
In deze orale/anale krans zitten zenuwcellen die de buitenwereld 
kunnen waarnemen. De originele opbouw is weliswaar simpel maar 
in principe geheel vergelijkbaar met de manier waarop bij ons 
hersenen worden gevormd. 
Als je erover nadenkt is het heel begrijpelijk. Deze mond/anus is 
het contact met de buitenwereld. Als zij iets ongunstigs tegenkomen 
moeten ze weten dat ze dat niet naar binnen moeten slobberen, of 
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als ze het toch doen, snel weer uitspugen. Dus wat zij waarnemen 
moet worden voorzien van een waardeoordeel, gevaarlijk of nuttig. 
Na dit waardeoordeel volgt een reactie en die wordt door het 
zenuwstelsel doorgegeven aan de spieren. Het dier reageert direct 
op het waardeoordeel; goed of kwaad. Ziehier, het eerste centrale 
zenuwstelsel. 
Kwallen en zeeanemonen hebben dus een hersenfunctie die berust 
op het waarnemen tussen nuttig en gevaarlijk ofwel tussen goed en 
kwaad. Hoe simpel die wezens ook lijken het wordt nog 
indrukwekkender. Zeeanemonen hebben niet alleen een directe 
reactie op een prikkel via hun zenuwstelsel maar zij vertalen dit ook 
in een sociale reactie. Zeeanemonen leven namelijk in een sociale 
structuur. Er is een werkverdeling in de kolonie. Aan de buitenkant 
zitten de scouts. De kleine maar dappere padvindertjes. Als er iets 
bedreigends in de buurt komt reageren ze direct, maar als deel van 
hun reactie geven deze scouts een signaal door aan de tweede ring. 
Dit zijn de krijgers. Met lange tentakels vol gif gaan zij de strijd aan 
terwijl de kleine scouts jammerlijk in het gewoel omkomen. In het 
binnengebied zit nog een derde soort anemonen, die voor de 
voortplanting zorgen. De verdeling van arbeid en het vormen van 
een sociale structuur zijn reacties op het gevaar vanuit de 
buitenwereld. Dit gevaar wordt door het zenuwstelsel waargenomen 
en geeft zowel een individuele- als een groepsreactie. 
In de evolutie zijn later in de hogere organismen de mond en de 
anus gescheiden en er ontstond een spijsverteringsbuis met een 
aparte in- en uitgang met een hoop zenuwen in beide gebieden. Die 
twee zenuwgebieden hebben zich in de evolutie verplaatst en 
vormden samen een centraal zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel heeft 
zich vanuit deze basisvorm verder gespecialiseerd. In zijn meest 
primitieve vorm bij de zeeanemoon is echter al een vorm van 
gedragsmatig reageren, dat zowel het reageren van het individu als 
van de groep stuurt. 
Lang leve Freud. 

Het orale en anale stadium als de oergrond van ons gedragsmatig 
bestaan. 

Het proces van zenuwvorming en het waarnemen van gevaar 
alsmede het reageren daarop, is een proces dat honderden 
miljoenen jaren oud is. Nu komt er een evolutionaire eigenschap 
naar voren die we nog veel zullen zien. Evolutie is zowel behoud als 
verandering. Het principe om in een organisme van een cel een 
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zenuwcel te maken is zeer oud en deze eigenschap is door alle 
tijden heen bewaard gebleven. Het basisprincipe, hoe een zenuw 
eruit moet zien, hoe hij een elektrische lading transporteert is niet 
veranderd en zeer goed geconserveerd gedurende al die miljoenen 
jaren. Dat is het behoudende element van de evolutie. Daarnaast is 
er in de tijd veel veranderd, waarbij veel complexe functies zijn 
ontwikkeld. Door de tijd heen zijn er veel gespecialiseerde 
zintuigfuncties bijgekomen en een simpel goed- of foutoordeel was 
niet meer toereikend. Bij ons bestaat nu een groot aantal 
hersengebiedjes waar de signalen van onze zintuigen heen gaan. 
Die hele verzameling hersengebieden wordt het limbisch systeem 
genoemd. Daar zitten al onze gevoelens zoals angst, geborgenheid, 
depressie, lust, verslaving etc. Alles wat we zien, horen, ruiken of 
voelen gaat eerst naar dit limbisch systeem en daar wordt het 
gelabeld als prettig, angstig en alle andere mogelijke 
waardeoordelen. Onmiddellijk daarop stuurt dit deel van de 
hersenen de noodzakelijke directe reacties. Al deze gevoelens en 
reacties zijn onbewust en kunnen we niet controleren. 
Pas heel laat in de evolutie is ons bewustzijn ontwikkeld en dat zit 
in een ander veel nieuwer deel van de hersenen. 
Je kunt een hele ruwe, maar nuttige indeling van onze hersenen 
maken in drie grote gebieden. 

In het oudste deel van onze hersenen, zoals de hersenstam en het 
cerebellum, zijn allerlei autonome functies als hartslag ademhaling 
etc. gehuisvest. Het instinctmatige en het onbewust emotioneel 
reageren van dit gebied zijn gericht op primitief zelfbehoud. 
In het limbisch systeem komen alle waarnemingen vanuit onze 
zintuigen binnen. Aan deze waarnemingen worden direct 
waardeoordelen gekoppeld en wij reageren direct en onbewust op 
deze prikkels. Dit reageren noemen wij gevoelsmatig. In het 
limbisch systeem zitten onze gevoelens. Zowel angst en depressie 
als welbehagen en vertrouwdheid worden hier gevormd en al deze 
gevoelens worden gekoppeld aan de originele waarnemingen, 
opgeslagen in het geheugen. 
Ons bewust denken zit in de cortex en die zit bovenin aan de 
buitenkant en is dus "de bovenkamer".Onze gevoelens worden 
gevormd door het limbisch systeem en dat zit in het midden, of 
anders, dan wel nauwkeuriger gezegd, "tussen de oren" . 
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Cerebellum Limbisch systeem 
Primitief zelfbehoud emoties 

Denken en bewustzijn 

Hoe is de relatie tussen "de bovenkamer" ,het bewuste denken, en 
"tussen de oren" , het voelen, en welke is de sterkste? 
Door de anatomie van de hersenen is er een keiharde volgorde. 
Eerst voelen en dan pas denken,. 
Al onze waarnemingen gaan eerst naar het limbisch systeem, 
krijgen daar een waardeoordeel en sturen directe en onbewuste 
reacties. Ons primair reageren is vanuit onze gevoelens. Pas in 
tweede instantie worden we ons gedeeltelijk bewust wat we 
waarnemen. Doordat echter al een waardeoordeel is toegevoegd 
voordat we ons iets bewust kunnen worden, wordt ons denken sterk 
beïnvloed door onze gevoelens. 
Omdat het bewustzijn een zeer jonge tak van sport is, is er relatief 
nog weinig bedrading vanuit ons bewustzijn terug naar het limbisch 
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systeem. Daarom is er vanuit ons bewust denken relatief weinig 
invloed op het limbisch systeem, waardoor het tamelijk moeilijk is 
om vanuit ons denken onze gevoelens te sturen, maar het is niet 
onmogelijk 
Echt onbevangen denken kunnen we niet. Als we denken dat we 
objectief kunnen redeneren is dat alleen maar in het geval dat het 
limbisch systeem een neutrale label heeft gegeven 
Waarom is deze volgorde zodanig, en domineert het limbisch 
systeem ons handelen? De natuur is te complex en te gevaarlijk 
om onbevangen te zijn en eerst eens rustig over van alles na te 
denken. Wij, met al onze voorgangers tot en met de zee-anernoon 
toe, moeten snel onderscheid maken of iets goed of gevaarlijk voor 
ons is. In de natuur kan niets of niemand het zich veroorloven om 
dingen eerst rustig te overwegen, maar moet snel en adequaat 
gehandeld worden. 

Limbic System 

Parahippocampal 
gyrus 

De structuur van het limbisch systeem. 
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Een zeer schematische en ietwat populaire kijk op de bouw van de 
hersenen. 

Hoe is de verhouding tussen rationeel en gevoelsmatig reageren? 
Hoewel dit moeilijk in een getal is uit te drukken domineren in grote 
mate alle oude hersensystemen ons handelen en is ons rationele 
aandeel redelijk gering. Het is bijna onmogelijk om vanuit het 
bewustzijn onze gevoelens aan te sturen. Angst, onbehagen, 
depressieve gevoelens of wat dan ook, zijn niet vanuit onze ratio bij 
te sturen of te veranderen. 
Kort samenvattend kan men zeggen dat, bepaald door de anatomie 
van onze hersenen, alle zintuiglijke waarnemingen eerst in het 
limbisch systeem met een waarde oordeel worden voorzien en 
hierna meestal direct in een door deze gevoelens gestuurde reactie 
worden omgezet. Van een deel van deze waarnemingen wordt een 
afschrift doorgestuurd naar de cortex, waar wij het ons bewust 
worden. Een andere manier van reageren is vanuit de cortex en via 
deze route kunnen rationele bewuste reacties en gedachten worden 
gestuurd. 
Als vuistregel kan men zeggen: Het gevoelsmatige overheerst het 
rationele en onze ratio heeft weinig grip op onze gevoelens. 
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De complexiteit van waarnemen 

Als we iets via onze zintuigen waarnemen treedt er een enorm 
complexe waaier aan activiteiten op. Allerlei delen van onze 
hersenen worden gelijktijdig actief en enorme hoeveelheden 
gevoelens, geheugenfragmenten en associaties worden gewogen en 
gecombineerd, voordat er uiteindelijk, via de productie van allerlei 
neurotransmitters, in een fractie van een seconde een resultaat is. 
Zeg nu eens appel. 
Dit woord wordt gevormd door een combinatie van klinkers en 
medeklinkers. Maar de klinkers zitten in een geheel ander 
hersengebied dan de medeklinkers. Het is ook nog verschillend of 
dit door een man of een vrouw gezegd wordt. Mannen gebruiken 
het taaicentrum van maar een hersenhelft terwijl vrouwen beide 
hersenhelften gebruiken. 

Naast het uitspreken krijg je meteen een beeld van een appel, de 
smaak ervan, hoe het bijten voelt, of je er wel of geen trek in hebt. 
Herinneringen aan situaties met appels etc. 
Associeer nu eens het begrip appel met het woord karel. Meteen is 
het geen vrucht meer, maar zie je felle kleuren, schilderijen, 
discussies van het niveau "dat kan mijn kleine broertje ook " etc. 
Dit is nog maar de combinatie van twee woorden, maar neem nu 
gewoon het dagelijks leven. Als je iemand aankijkt scan je in 
milliseconden het hele gezicht en vooral de ogen en deze scan 
wordt direct vertaald in een fysiologische reactie. De reactie is wel 
of geen angst/vertrouwen en dit gebeurt in het gedeelte van het 
limbisch systeem dat de amygdala heet. 
Als de amygdala negatief wordt gestimuleerd wordt je angstig. Als 
een ander hersendeel positief wordt gestimuleerd, produceer je 
daar oxytocine waardoor je de persoon vertrouwt. 
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Verschillen in hersenvormen 
Behalve dat iedereen een iets andere aanleg van hersenfuncties 
heeft, dat genetisch bepaald is, wordt het grootste verschil 
veroorzaakt door het leerproces en de ervaringen van de eerste drie 
jaar, die zeer belangrijk zijn voor de vorming van de hersenen. 
Behalve grote individuele verschillen zijn mannelijke en vrouwelijke 
hersenen ook enorm verschillend. 
In aanleg heeft ieder mens als embryo een vrouwelijke 
hersenstructuur, maar onder invloed van de geslachtshormonen kan 
dit patroon veranderen in een mannelijke vorm. 
Omdat vrouwen ook mannelijke hormonen hebben, bestaan geen 
pure vrouwen en ook geen pure mannen. Een van de vele 
voorbeelden van dit man- vrouwverschil is merkbaar wanneer er 
angst wordt waargenomen. Afhankelijk van je seksuele geaardheid, 
ervaar je angst meer in de linker of rechter amygdala. Hier is een 
PET scan waarbij angst wordt gemeten bij mannen en vrouwen. 

Hersenactiviteit bij het beleven van angst. Bij mannen is de rechter 
amygdala actief en bij vrouwen de linker. 
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Als deze test wordt gedaan bij homo- of heterosexuele mannen en 
vrouwen krijgt men het volgende resultaat. 

Het rood - gele gebied is de angstactiviteit in de linker of rechter 
amygdala (HoM en HeM staat voor homo/hetero man en HoW en 
HeW is homo/hetero vrouw. 
Even terzijde, de seksuele geaardheid van de mens wordt bepaald 
door de ontwikkeling van de hersenen in de embryonale fase vanaf 
week 7 t/m week 23. ( hoezo eigen schuld?) 
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Metingen bij Meditatie 
Hoe je ook tegen meditatie aankijkt, alle definities gaan dezelfde 
kant op, het beïnvloeden van onze gevoelens om ongewenste 
onrust, angst of stress kwijt te raken en daarvoor in de plaats rust, 
harmonie en vrede te verkrijgen. 
In onze maatschappij wordt stress zwaar onderschat. Het is zoals 
het roken in de jaren vijftig. Het werd gepropageerd en niemand 
vermoedde dat het zo slecht was. Zo is nu de kreet "druk, druk, 
druk" een teken van zeer gewaardeerde activiteit, terwijl een 
chronische stress onmetelijk slecht is. 
Maar verkrijgen van harmonie en rust, hoe doe je dat? 
Deze gevoelens worden gevormd in het limbisch systeem. 
Onze ratio, het bewust denken en analyseren komen allemaal uit de 
cortex. Vanwege de hersenanatomie bestaat echter weinig invloed 
vanuit deze cortex om de limbische gevoelens te sturen. 

De enige weg om onze gevoelens bewust te sturen is via zintuiglijke 
waarnemingen 
Iedere waarneming genereert een scala aan associaties en reacties 
die weer verbonden is aan angst, lust, vertrouwen, agressie, 
depressie en ga zo maar door. Behalve elektrische prikkels in de 
neuronale netwerken van de hersenen worden er ook heel veel 
chemische verbindingen gevormd en uitgescheiden. Zo geeft de 
productie van oxytocine een veilig en vertrouwd gevoel. Dopamine 
is erg actief in het " reward centrum" van de hersenen en geeft je 
een prettig gevoel maar kan snel tot verslaving leiden. Heb je een 
lage productie van serotonine dan ben je erg bevattelijk voor 
depressieve gevoelens, terwijl adrenaline je actief maakt en 
endorfine verdovend werkt en de pijn wegneemt. 
Prikkels van buitenaf geven zo een caleidoscoop aan hersenreacties, 
zowel in het bewuste corticale als in het onbewuste limbische 
gebied en kunnen resulteren in rust of stress. 
Hoe moet je dan toch grip krijgen op een beetje harmonie in je 
leven? 
Om die vraag te beantwoorden moeten we kijken hoe gevoelens 
kunnen worden beïnvloed. 
Het is duidelijk dat dit niet direct vanuit de ratio kan komen. Maar 
hoe kunnen we dan wel bewust harmonie aanbrengen? 
Via zintuiglijke prikkels! 

21 



Als je een omgeving creëert waarin je bij voorbeeld als resultaat je 
oxytocine verhoogt of je adrenaline verlaagt, krijg je meer rust en 
vrede. 
Associaties met prettige herinneringen geven de daarbij behorende 
neurotransmitters in de juiste hersengebieden. 
Het enige wat je kunt doen is het bewust sturen van je zintuiglijke 
input. Een van de manieren om dit te bereiken is meditatie. 
We begonnen met de vraag of meditatie een effect heeft op de 
hersenen. 
Men heeft veel neurologisch onderzoek bij boeddhistische monniken 
uitgevoerd op het niveau van elektro-encefalogrammen en PET 
scans. Het resultaat is verbluffend. 

Deze onderzoeken tonen aan dat er iets bijzonders aan de hand is 
in de hersenen van mediterende monniken. Vooral de linker 
prefrontale kwab is bij de boeddhistische monniken actief, niet 
alleen tijdens het mediteren, maar ook daarbuiten. Dat is 
opmerkelijk, want activiteit in dat gedeelte van het brein wordt 
doorgaans geassocieerd met positieve emoties en een goede 
stemming. Activiteit in het gelijknamige gebied in de 
rechterhersenhelft duidt daarentegen op negatieve emoties. 
Niet alleen bij getrainde monniken maar in het algemeen verschuift 
bij mediteren de activiteit in de prefontale cortex van het rechter 
naar het linker deel. Daarmee verandert een reactie van het "fight 
or flight" type in een rustiger vorm van reageren. 
Op meerdere manieren kan het directe resultaat van mediteren 
worden gemeten. 

Hersenactiviteit tijdens meditatie 

controle personen monniken tijdens meditatie 
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Hieronder is een ander voorbeeld van hersenactiviteit voor en 
tijdens meditatie 

0 50 100 150 
< • ^ • 
Resting state Meditative state Time (s) 

EEG bij Boeddhistische monniken voor en tijdens meditatie 

Tijdens meditatie wordt de gamma-hersenactiviteit duidelijk 
verhoogd. Deze activiteit is geassocieerd met alertheid, concentratie 
en emotionele balans. 

Door meditatie treedt er een gestuurde verandering van 
binnenkomende zintuiglijke prikkels op, waardoor verschillende 
nevenactiviteiten worden gestimuleerd. 
Tijdens meditatie verandert ook de doorbloeding van de hersenen. 
De doorbloeding wordt overal minder, behalve in het limbisch 
systeem, waar hij juist toeneemt. 
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Een andere belangrijke verandering is dat de activiteit van de 
pariëtale kwab afneemt, waarbij de informatiestroom van en naar 
dit gebied wordt geblokkeerd. In dit deel van de hersenen worden 
waarnemingen geïntegreerd met het ruimtelijk denken, waardoor 
men zich van ruimte en tijd gewaar wordt. Door het remmen van de 
pariëtale kwab gaat het gevoel van ruimtelijke begrenzing 
verlorenen en wordt de verbondenheid met het universum groter. 
Meditatie geeft geen bewustzijn op hoger niveau, als men met 
hoger niveau meer bewustzijn en hogere cortexactiviteit bedoelt. 
Meditatie vermindert juist de cortexactiviteit en daarmee de ratio en 
ook het ruimte- tijd bewustzijn. Hierdoor komt de emotionele 
hersenactiviteit meer i n harmonie. 

Omdat al die processen zo onwaarschijnlijk complex zijn, kan men 
geen eenduidige simpele uitspraak doen over hoe meditatie werkt in 
de hersenen. 
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Stress en Meditatie 
Psychisch? Lichamelijk? Of Holistisch? 
Het begon allemaal met Plato die de ziel beschreef als een 
onafhankelijke eenheid, gescheiden van het lichaam. 
Volgens Plato bestaat de ziel uit drie elementen. 
Logos, de Rede 
Thymos, de mannelijke emotie die o.a. leidt tot dapperheid en 
glorie. 
Eros, de vrouwelijke emotie die o.a. leidt tot passie. 
Deze drie-eenheid kan volgens hem los van het lichaam bestaan en 
hiermee begon het gedonder. 
Als de ziel in disbalans wordt het een psychische ziekte genoemd en 
een disbalans in het lichaam werd een somatische ziekte. Tot op de 
dag van vandaag verstoort deze tweedeling ons denken en 
misvormt onze medische, sociale en religieuze cultuur. 
Waar huist de ziel van Plato? Heel simpel, in onze hersenen. De 
logos heeft zijn hoofdkantoor in de cortex en Thymos en Eros 
hebben zich in het limbisch systeem genesteld. En zo is de ziel van 
Plato een integraal deel van het lichaam en zijn lichaam en geest 
niet te scheiden. Als het menselijk functioneren niet holistisch 
benaderd wordt gaat het fout. 

Een belangrijke factor om te kunnen overleven is het reageren op 
gevaar en deze reactie wordt de stressrespons genoemd. 
Men moet de stressrespons dan ook holistisch bezien om hem te 
kunnen doorgronden, want behalve psychisch is deze respons ook 
sterk lichamelijk en is er zo'n sterke interactie tussen die twee dat 
ze niet te scheiden zijn. 
Laten we dat dan maar eens doen. Bekijk de reactie op stress eens 
holistisch, verbaas je nergens over, het is meer bizar dan je ooit 
zou kunnen vermoeden. 
Als er gevaar wordt waargenomen komt het limbisch systeem in 
actie. Er wordt van alles geactiveerd en geproduceerd. Om een 
indruk te krijgen van de complexiteit noemen we hier slechts een 
gering aantal van de processen die op gang komen bij een stress 
respons. In het limbisch systeem worden eerst emoties en angst 
aangemaakt in de amygdala. Behalve een intensieve communicatie 
tussen amygdala, hippocampus en prefrontale cortex produceren de 
amygdala en de nucleus paraventricularis in de hypothalamus een 
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reeks hormonen en neurotransmitters waaronder het belangrijke 
corticotropine releasing hormoon. Dit hormoon stimuleert de 
hypofyse tot het maken van het pro-opiomelanocortine waaruit 
opiumachtige verbindingen zoals endorfines worden gemaakt en 
ook het adrenocorticotroophormoon. Dit laatste stimuleert de bijnier 
tot het uitscheiden van adrenaline en cortisol. Deze stressreactie 
wordt de Hypothaiamus- Hypofyse- Bijnieras genoemd. Naast de 
hier genoemde hormonen en neurotransmitters worden nog 
vasopressine en een groot aantal andere verbindingen gevormd. 
Adrenaline en cortisol samen met al die andere stoffen werken op 
het hele lichaam in en veranderen bijna alles. De ademhaling, de 
hartslag ( je hart klopt in je keel), de bloeddruk, het zweten 
(angstzweet, omdat je in je vluchtreactie veel warmte produceert 
en dus moet koelen). De blaas trekt samen ( In je broek doen van 
angst, als je een liter urine kwijt bent ben je een kilo lichter en ren 
je sneller). Maar ook insuline, waardoor je metabolisme verandert, 
alsmede de afweer en ontstekingsreacties. Normaal gedrag 
verandert in agressie of verstarring. Eenvoudiger gezegd, een 
stressreactie verandert alle lichaamsfuncties. 

Cortisol en adrenaline geven in eerste instantie een 
verdedigingsreactie, waarbij het inschatten van het risico belangrijk 
is om de actie te sturen. Maar deze stoffen zorgen in tweede 
instantie ook weer voor herstel en het opslaan van het resultaat in 
het geheugen. 
De stressreactie is zeer heftig, maar herstelt snel weer als het 
gevaar geweken is. Hoe heftig ook, torenhoge bloeddruk, 
hyperventileren en een absurd hoge hartslag, als het maar even is, 
kan dit totaal geen kwaad. Al miljoenen jaren werkt deze reactie 
perfect voor alles wat pootjes heeft op aarde. Zelfs planten hebben 
een stressreactie, maar die zit wat anders in elkaar. Als een boom 
in een bos een virusinfectie heeft, scheidt hij vanuit zijn bladeren 
vluchtige verbindingen uit. Deze worden opgevangen door de 
andere bomen in het bos, die als stressresponse hierop hun hele 
eiwitsynthese en andere cellulaire processen veranderen. Hierdoor 
ontstaat een "anti-virale" toestand, waardoor zij goed tegen de 
virusinfectie beschermd zijn. 
De stressreactie is, al die miljarden jaren dat er leven bestaat, 
gekoppeld aan het waarnemen van gevaar, maar stopt weer als het 
gevaar geweken is. Totdat er een stap in de evolutie kwam, 
waardoor Plato wel een beetje gelijk kreeg. Weliswaar niet 
gehuisvest in de ziel, maar in de hersenen hebben we onze Logos, 
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de Rede. Door deze recente verdere ontwikkeling van de cortex 
hebben wij een bewustzijn, niet alleen van onszelf maar ook van de 
tijd gekregen. 
Het bewustzijn van tijd heeft ook een effect op de stressrespons. 
Waar vroeger alleen het directe gevaar de reactie startte, kwam er 
nu een tweede startpunt bij, vanuit ons denken, voor het stress 
mechanisme. De zorgen voor morgen genereren nu al stress, 
zonder dat het probleem zich heeft voorgedaan. Maar na morgen is 
er weer morgen en zo ontstaat de chronische stress. 
Naast de directe stressor hebben wij er een imaginaire, maar wel 
functionele, stressor bij gekregen. 
Naast de korte, geheel gezonde stresspieken die met reëel gevaar 
verbonden zijn, hebben wij er nu de chronische stress bij gekregen 
die gestuurd wordt door al dan niet reëele zorgen en gedachten. 
Met een stressreactie verandert er ongeveer alles in ons lichaam, 
maar dat is kortdurend. Met chronische stress is die verandering er 
ook, maar hij stopt niet meer. Wij zijn dan niet meer in rust maar 
chronisch in een alerte, verdedigende toestand. Bloeddruk, 
ademhaling, afweersysteem, metabolisme alles is en blijft anders. 
Is dat Gezond? 
Je mag het zelf zeggen. 
Er zijn heel veel studies over de effecten van chronische stress en 
die geven zeer te denken. Stress verhoogt cortisol en dit remt de 
afweer. Zo wordt een verbinding uit de familie van cortisol, 
Prednison, klinisch gebruikt om na transplantatie de afweer te 
onderdrukken of allerlei ontstekingen te remmen. De immuniteit, 
zoals de antistofvorming onder stress, is geremd. Ook sociale stress 
heeft een effect op de immuniteit. Dit werd bij ratten getest. Ratten 
hebben een sterke sociale rangorde. Alle dieren kregen een dosis 
virus die net op het randje was van wel of niet ziek worden. De 
dieren aan de top werden niet ziek, evenals de laagste in rangorde. 
Maar het middenkader werd wel ziek. De laagste in rangorde 
hadden geen stress want ze weten dat ze altijd de klos zijn en zij 
hebben niet de zorgen van het middenkader die nooit weten of zij 
vandaag wel of niet geaccepteerd worden. Behalve een directe 
werking van cortisol en adrenaline die al aardig complex is, zie je 
een enorme lijst aandoeningen die gerelateerd zijn aan chronische 
stress. Niet alleen sterke veranderingen in de afweer maar ook 
slaapstoornissen, depressie, obesitas, cardiovasculaire ziekten, 
hoge bloeddruk, neurologische aandoeningen, chronische pijnen, 
paniekaanvallen etc etc. Deze lijst is zo belachelijk lang, dat het 
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haast onwaarschijnlijk en niet meer geloofwaardig is en zeker totaal 
onbegrijpelijk. Om een tipje van de sluier op te lichten gaan we 
kijken naar NF-KappaB en zijn relatie met DNA. 
In iedere cel zit alle informatie op het DNA, dat verpakt is in de 
chromosomen. Iedere cel kan in wezen alles maken, maar in de 
praktijk gebruikt de cel slechts een gespecialiseerd deel van de 
genetische informatie. Haren groeien slechts op bepaalde plaatsen, 
maar in theorie zou overal in je lichaam haar kunnen groeien, wat 
gelukkig niet gebeurt. Dus zijn er aan- en uitknoppen op het 
chromosoom die bepalen wat een cel wel of niet doet. 
Er zijn factoren die de informatie op stukjes DNA aan en uit kunnen 
zetten. Deze schakelaars heten transcriptiefactoren en NF-KappaB 
is zo'n regelaar. Deze factor heeft de regie over een groot aantal 
van onze eigenschappen. Behalve aan of uit regelt hij ook de 
sterkte van een activiteit. 
Bij een chronische stressrespons, zoals bij een burn out, komen 
factoren vrij die aantoonbaar verhoogd in het bloed circuleren en 
die o.a. de NF-KappaBactiviteit van cellen kan veranderen. Hierdoor 
verandert de balans van honderden genen in een klap. Deze 
veranderingen hebben effecten zowel op korte als lange termijn. 
Behalve al deze ingrijpende veranderingen bij chronische stress zit 
er nog een andere fikse adder onder het gras. 
De reactie op een stresssituatie wordt in het limbisch geheugen 
opgeslagen. Niet alleen de reactie op spanning, maar ook de 
associaties met de omgeving waarin die spanning werd beleefd, 
wordt opgeslagen. Heb je een chronische stress dan worden alle 
beelden in jouw leefomgeving geassocieerd met deze onprettige 
spanning. Hierdoor krijgen normale beelden uit je dagelijks leven 
een negatieve lading. Stel, op je werk heb je spanningen, maar als 
je op zondag voor de lol naar je werkplek gaat, waar op dat 
moment niets aan de hand is, kun je toch een negatieve associatie 
met die omgeving krijgen en start een stressrespons. 
Bij chronische stress ga je langzamerhand je hele leefomgeving 
hiermee negatief associëren en ook al valt de oorzaak van de stress 
weg, dan blijft de stress toch bestaan door de associatie met de 
beelden uitje dagelijks leven, die je nu een negatief gevoel geven. 
Daarom duurt het ook jaren om van een burn out af te komen. 
Onze maatschappij met zijn Druk, Druk, Druk cultuur is dan ook 
niet zo fantastisch gezond. 

Hoe trots we ook op onze Logos mogen zijn, het heeft zijn 
schaduwzijde. 
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Meditatie, Luxe of Noodzaak? 

Meditatie heeft een zeer oude oorsprong en wordt in alle culturen 
op een of andere manier beoefend. In de oosterse culturen heeft 
het een grote ontwikkeling doorgemaakt en is daar geïntegreerd in 
de gangbare levensbeschouwing. Omdat meditatie een duidelijke 
verandering in bewustzijn bewerkstelligt, die ervaren wordt als 
verlichting of als een hoger bewustzijn, wordt er snel een mystiek 
dan wel religieus aspect aan verbonden. Door de oosterse 
dominantie op dit gebied worden Boeddhistische of Hindoeïstische 
waarden gekoppeld aan meditatie. Zonder Goeroe of Krishna wordt 
het gauw een kale boel. Maar is meditatie wei zo mystiek of 
religieus? 
Is het een verheven esoterisch gebeuren of gewoon een hele goede 
en noodzakelijke bezigheid? 
In onze cultuur is Zen, hoe mooi ook, geen alledaagse ingang als 
keuze voor een levenshouding en bron van begrijpen. Wij hebben 
een andere ingang van beschouwen en verklaren. Maar ook al 
benaderen we het verschillend, het wezen van meditatie blijft 
hetzelfde. Zo leggen de Indianen als wondbehandeling berkenbast 
op de wond. Wij doen er een pleister op en geven een aspirine. Het 
lijkt een andere aanpak maar het is precies hetzelfde. In berkenbast 
zit aspirine en het werkt als pleister. 
Waar de Boeddhistische monnik geheel tevreden is met de twaalf 
stadia van het pad van Boeddha om zijn begrip te vormen, zo 
hebben wij een andere manier van begrijpen. De meetbare 
verandering in hersenactiviteit wordt in onze cultuur gewaardeerd 
en in andere culturen niet zo relevant gevonden. 
Meditatie heeft zijn kracht, onafhankelijk van mystiek of het type 
sokken dat men draagt, transcendente geitenwol is niet 
noodzakelijk. 

Het is duidelijk geworden dat meditatie een sterk en positief effect 
heeft. 
De ene persoon ervaart het resultaat en heeft geen verdere 
verklaring nodig, de ander kan er vrijer tegenoverstaan als het 
enigszins te begrijpen is. 
In het westerse denkmodel wil men graag begrijpen. 
Bij meditatie ziet men een verandering in hersenactiviteit optreden 
met een vermindering van de rationele activiteit in de cortex en een 
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toename in het limbisch gebied en de prefontale cortex waar 
gevoelens en cognitie worden gecombineerd. 
Uit al onze ervaringen weten we dat onze sterke gevoelens haast 
niet door denken of redeneren te beïnvloeden zijn. Sta maar eens 
aan de rand van een diep ravijn en probeer je hoogtevrees weg te 
kletsen. 
Vanuit de evolutie van de hersenen gezien is de ratio, de Logos, een 
nieuwkomer en deze kan het oneindig veel oudere limbisch systeem 
nauwelijks beïnvloeden. 
Om bij onze gevoelens te komen moeten we niet denken, maar de 
enige juiste weg naar het limbisch systeem bewandelen. Deze weg 
is via onze zintuigen. 
Neem nu een visueel beeld. Dat kan vrede of angst opwekken. 
Kijk eens naar de schreeuw van Edvard Munch. 

Kijk daarna eens naar de kus van Gustav Klimt 

Kunst kan sterke emoties opwekken of dat nu schilderkunst, muziek 
of wat dan ook is. 
Onze zintuigen kunnen positieve maar ook negatieve 
gevoelsreacties oproepen. Maar er zijn ook waarnemingen die juist 
neutrale, rustige gevoelens geven. 
Bij meditatie wil je buiten de extremen blijven en je zintuigen een 
zodanige prikkel geven dat harmonie en rust kunnen ontstaan. 
Steeds nieuwe krachtige prikkels geven een activatie van het 
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rationele bewustzijn. Door de eindeloze herhaling van een rustige 
prikkel verliest deze zijn nieuwigheid en neemt de rationele 
alertheid sterk af. 
Men gebruikt bij meditatie zijn zintuigen om de emoties te sturen. 
Kijken naar een blinde, witte muur of luisteren naar de stilte zijn 
zintuiglijke waarnemingen, ook al zie of hoor je niet zo veel. Je kunt 
ook minder "lege" waarnemingen gebruiken, als het maar een 
rustige en herhalende context oplevert. 
Onafhankelijk hoe en welke zintuigen gebruikt worden bij meditatie, 
het resultaat is het afzwakken van de rationele activiteit en rust 
creëren in het limbisch systeem en hiermee negatieve gevoelens 
reduceren. 
Omdat onze hersenen nog steeds in beweging zijn en nieuwe 
netwerken maken als leerproces, heeft het herhaaldelijk mediteren 
een invloed op de structuur van de hersenen. Zoals eerder is 
besproken kunnen Boeddhistische monniken direct door meditatie 
een hersenactiviteit opwekken in gebieden die welbehagen sturen. 
Dit is iets dat de ongetrainde leek niet voor elkaar krijgt. 
Behalve het sturen van gemoedstoestanden heeft meditatie ook een 
sterk effect op onze gezondheid. Tijdens meditatie daalt het cortisol 
gehalte en stijgen beschermende neurotrope factoren in de 
hersenen. Het belangrijkste effect is dat de chronische stress, die 
vanuit de cortex wordt aangestuurd, afneemt. De hele lijst van 
aandoeningen die door chronische stress worden versterkt is dus 
ook gevoelig voor meditatie. Zo kunnen hart- en vaatziekten 
worden beïnvloed. Dit is geen zweverige opmerking, maar berust op 
het feit dat, als MCP-1 in het bloed omlaag gaat door de afname 
van stress, heel veel goeds gebeurt. Deze factor trekt bepaalde 
witte bloedcellen aan, die in een bloedvatwand gaan zitten en daar 
cholesterol gaan oxideren. Het geoxideerde cholesterol blijft daar 
zitten en dit is het mechanisme van aderverkalking. Je hoeft je 
helemaal geen zorgen over je cholesterol te maken, zolang je je 
bloedvaten maar niet prikkelt, waardoor die witte cellen in de 
bloedvatwand gaan zitten, wat gebeurt door stress en roken. 
Chronische stress en levensduur zijn ook met elkaar verbonden. 
De Nobelprijs voor geneeskunde 2009 is gegeven voor de 
ontdekking van telomeren. 

Een telomeer is het uiteinde van het chromosoom. Bij iedere 
celdeling gaat er een stukje van dat uiteinde af en na een aantal 
keer is het telomeer te kort geworden, waardoor een cel niet meer 
kan delen en dood gaat. Nu kun je met een enzym dat telomerase 
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heet weer stukjes aan het telomeer zetten. Is telomerase hoog, dan 
kan een cel eindeloos blijven delen (helaas ook bij kanker), is 
telomerase laag, dan ligt de dood op de loer. Het is aangetoond dat 
chronische stress ( via al die tanscriptiefactoren zoals NF-KappaB) 
het gehalte aan telomerase in de cel verlaagt. Bij mensen met 
langdurige chronische stress zie je het effect daarvan en zij hebben 
inderdaad significant kortere telomeren, waardoor de levensduur 
van hun cellen korter is. Of meditatie het telomerase weer verhoogt 
is nog niet als zodanig aangetoond, maar indien men dit zou meten 
zou het niet verbazend zijn als dat wel het geval zou zijn. Dus 
levensduur en meditatie zouden wel eens nauw met elkaar 
verbonden kunnen zijn. 

Meditatie heeft een enorm breed effect zowel op ons welbehagen als 
op onze gezondheid. 
De vraag: Meditatie, luxe of noodzaak? 
Het antwoord: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Bewust of Onbewust? 

Een veel gebruikte omschrijving van meditatie is "de techniek tot 
het verkrijgen van bewustzijn op hoger niveau". In andere 
omschrijvingen verschijnt vaak het begrip "verlicht zijn". Maar wat 
is dat hogere niveau, dat helder zien etc? 
Als we aan al deze omschrijvingen nu eens geen impliciet 
waardeoordeel koppelen zoals onderbewustzijn of hoger 
bewustzijn, maar gewoon de termen bewust en onbewust 
gebruiken. 

Via onze zintuigen staan wij in contact met de buitenwereld, wij 
nemen waar en reageren daarop. Dit waarnemen en reageren is 
deels onbewust en deels bewust. 
Laten we als voorbeeld onze ogen nemen en analyseren wat we 
bewust en onbewust zien. Om dit te doen moeten we eerst weten 
wat zien is en hoe dat proces verloopt. 
In de laatste decennia is er een enorme explosie van nieuwe kennis 
aan de gang. Helaas zijn deze ontdekkingen geschreven in een voor 
de leek niet te lezen vorm en worden ze gepubliceerd in totaal 
onbekende tijdschriften. Wanneer was de laatste keer dat bij u de 
Journal of Neuroscience op de mat viel? 

We zien met onze ogen. Is dat wel zo? 
Nee, onze ogen vangen alleen maar licht op en produceren een hele 
hoop kleine elektrische pulsjes, meer doen ze niet maar het is wel 
erg knap. Het zien zit heel ergens anders. Hoe vangen de ogen het 
licht op en maken daar elektriciteit van? 
Iedereen kent de kreten onverzadigde vetzuren en omega 3 maar 
wat betekent dat? 
Vetzuren zijn lange ketens van koolstofatomen, vaak zo'n twintig in 
getal. Aan de ene kant zit wat zuurstof en dit wordt het begin van 
de keten genoemd, de alphakant. Omdat ons klassieke alfabet 
begint bij alpha en eindigt bij omega wordt het einde van zo'n 
vetketen omega genoemd. Het hele molecuul wordt verzadigd met 
waterstof en heet dan een verzadigd vet. Soms is er in de keten te 
weinig waterstof en wordt die plaats onverzadigd genoemd. Omega 
3 of 6 is dus onverzadigd op het derde of zesde koolstofatoom 
vanaf het eind geteld. 
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Wij zien met een omega 11 structuur met de naam 11-cis-retinal, 
beter bekend als Vitamine A. Dit molecuul is gebogen van vorm en 
is vergelijkbaar met als je met je handen je voeten aanraakt. Valt 
er in de ogen licht op dit molecuul, dan strekt het molecuul zich, 
vergelijkbaar met als je je handen in de lucht steekt. De energie om 
dit te doen is de energie van het opgevangen licht. Hierna buigt het 
molecuul zich weer terug en geeft de energie af in de vorm van een 
elektrische puls. 
Het oog is dus een super Mega-pixelcamera. 

Via de zenuwen gaan al die miljarden prikkels naar de hersenen en 
daar maken we er een beeld van. Hoe dat gaat is uitermate 
complex, want op allerlei niveaus wordt de informatie bewerkt en 
gecombineerd. Kijk eens naar iemands gezicht, niet alleen in 
minstens 17 verschillende stappen wordt het beeld opgebouwd, 
maar het gaat ook nog eens naar het archief om met alle daar 
opgeslagen gezichten vergeleken te worden, waardoor je weet of 
het wel of niet Pietje is. Daarnaast zie je ook de hele 
gemoedsuitdrukking en weetje of je Pietje kunt vertrouwen of bang 
voor hem moet zijn. Ook zie je hoe hij zich voelt en of hij er gezond 
uitziet, misschien wel of niet een beetje gespannen is en of hij liegt 
als hij wat zegt. 
Kortom uitermate complex. Om nu geen 300 pagina's te gebruiken 
om het geheel een beetje te omschrijven, vatten we het maar 
samen in twee begrippen. Ten eerste, de visuele prikkels gaan eerst 
naar het limbisch systeem en krijgen daar alle essentiële labels 
zoals angst versus vertrouwen, gezond versus ongezond, 
gespannen versus ontspannen etc etc. Na al deze waardeoordelen 
bepaalt het limbisch systeem wat de beste reactie is en voert deze 
dan ook uit. Dit hele uitgebreide pakket is voornamelijk onbewust 
en sterk emotioneel. 
Ten tweede, na deze ingewikkelde analyse en besluitvorming, gaat 
er een deel naar de visuele cortex om daar bewust te worden. 
Wij zien dus veel meer dan we bewust denken te zien. ! ! ! ! ! ! 

Er zijn geweldig leuke experimenten gedaan om het bewuste zien 
versus het onbewuste zien te meten. Het bewuste zien is 
gelokaliseerd in de visuele cortex. Mensen die daar een 
beschadiging hebben vertonen het zogenaamde "Blindsight". Zij zijn 
blind maar reageren toch op visuele prikkels. Om dit na te bootsen 
kan men een sterk magnetisch veld op het achterhoofd aanbrengen 
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en daarmee de visuele cortex uitschakelen waardoor men dan niet 
meer bewust is van wat men ziet. 
In zo'n situatie liet men proefpersonen een viertal emoticons 
(smilies) zien. 

Drie zijn neutraal en eentje lacht of huilt. De plaats van de lachende 
of huilende is steeds anders. Dit beeld wordt een paar milliseconden 
getoond op een beeldscherm. Dit is zo kort dat men niet bewust is 
wat men ziet. Deze onbewuste score is adembenemend hoog, 85 
tot 90% raak. Schakelt men in die situatie de visuele cortex met 
een magneetveld uit, verandert er niets in de score. Conclusie het 
onbewust waarnemen is prima en onafhankelijk van het bewustzijn. 
Deze situatie is vergelijkbaar met het luisteren naar een internet 
muziekje op je computer. Als je het scherm uitzet hoor je nog even 
vrolijk de muziek, maar je heb wel een zwart scherm. 
In plaats van een paar milliseconden laatje nu dit beeld langer zien 
waardoor je het je bewust wordt en de score wordt slechter. De 
conclusie is dat de bewuste waarneming de onbewuste informatie 
onderdrukt. 
Kort door de bocht; onze bewuste ratio vervormt of onderdrukt de 
veel directere en bredere emotionele onbewuste waarneming. Het 
Freudiaans verdringen is hier een goed voorbeeld van. 

Bij het mediteren probeert men de wervelende stroom aan rationele 
gedachten en waarnemingen te temperen, en meer ruimte te geven 
aan het gevoelsmatige limbisch waarnemen. Hierdoor wordt de 
remmende werking van de ratio op het directe en overwegend 

36 

onbewuste waarnemen minder. Men ervaart dit als een hoger of 
zuiverder bewustzijn, maar het is in feite het temperen van de 
rationele corticale hersenactiviteit. 

Met dergelijke experimenten kan men het bewuste en onbewuste 
aandeel van een waarneming in kaart brengen. Nu zijn er ook van 
die "experiments of nature" waarbij door ongelukken of ziektes 
specifieke hersengebieden uitvallen waardoor men de functie van 
dat hersendeel kan bestuderen. Zo is er onlangs een boek 
verschenen van Jill Bolte Taylor getiteld "Onverwacht Inzicht". De 
auteur is neuroloog en een zeer goede wetenschapper en zij werkte 
als neuro-anatoom, totdat zij op een dag een zware hersenbloeding 
kreeg die een groot deel van de linker hersenhelft beschadigde. De 
toestand waarin zij hierdoor kwam beschrijft zij als "mijn tot 
zwijgen gebrachte geest" . Na het stabiliseren van de toestand en 
het verdwijnen van verlammingen kwam zij in een geestestoestand 
terecht waarbij een deel van de bewuste, rationele invloed van de 
linker hersenhelft verdwenen was. 
Zij omschrijft dit als volgt. "Mijn iinkerhersenheift had mij geleerd 
om me te zien als een vast lichaam, gescheiden van de anderen. 
Maar nu ik verlost was van die beperkende netwerkverbindingen, 
genoot mijn rechterhelft van zijn verbondenheid met de eeuwige 
kringloop. Ik was niet meer geïsoleerd en alleen. Mijn ziel omspande 
het universum en dartelde vol blijdschap in een eindeloze zee." 
De weg terug naar een weer deels functionerende linker hersenhelft 
was lang maar vereiste een moeilijke keuze. "De beslissing om te 
willen herstellen was een moeilijke en cognitieve keuze voor me". 
"Vervoerd door een allesoverheersende gelukzaligheid moest ik me 
afvragen wat genezing eigenlijk betekende/' Door het herstel van 
de linkerhersenhelft zou het vermogen weer terugkeren om met de 
buitenwereld te communiceren maar de prijs hiervan was het 
verliezen van die gelukzaligheid. 

Dergelijke voorvallen en ervaringen en het vele onderzoek naar het 
functioneren van de hersenen geven allemaal inzichten die in 
dezelfde richting wijzen. 
Men moet het mediteren zien als een techniek om de rationele 
inbreng te verminderen waardoor men meer tijdloos wordt en 
dichter bij een Zijnsfunctie komt, dan wanneer men vastzit in de 
doefunctie die gestuurd wordt door de hectiek van onze 
maatschappij. 
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De Oervorm van Meditatie 

Het begrip meditatie wordt meestal direct geassocieerd met 
Boeddhisme en vooral het Zen Boeddhisme. Bij meditatie zou men 
door verstilling en concentratie een verlichte toestand kunnen 
bereiken en hiermee een soort hoger bewustzijn verwerven. 
Behalve door verstilling kan men ook mediteren door het eindeloos 
herhalen van een Mantra. Het woord mantra bestaat uit twee delen, 
yMan -' betekent: 'de geest', en *-tra' betekent: 'verlossing' , 
waardoor het zeggen of chanten van een mantra de geest verlost of 

verruimt. 
Binnen het Boeddhisme is het mediteren zeer sterk ontwikkeld en er 
wordt een enorm belang aan gehecht. Door deze intense 
verbondenheid van meditatie met Boeddhisme lijkt het mediteren 
haast selectief aan het Boeddhisme toe te behoren. Niet alleen de 
manier van mediteren maar ook het te bereiken doel zou dus 
Boeddhistisch moeten zijn. Even terzijde, het uiteindelijke doel 
wordt in het Boeddhisme nooit direct verwoord, maar in paradoxen 
uitgedrukt. Bij Zen is het doel een spiritueel inzicht van het leven 
zelf, maar geen tijd, noch zin of doel. Men kan niet het doel hebben 
doelloos te zijn. Daarom spreken zenmeesters in paradoxen over 
het doel en zeggen altijd met nadruk dat je niets moet willen. 
Hoe waar is deze veronderstelling? Hoe Boeddhistisch is het 
mediteren? 
Dat de Boeddhisten in de eredivisie spelen is onbetwist, maar zijn 
zij de oorsprong en de enige vorm van het geheel? 
De vraag is: Is er een oervorm van meditatie die overal en door alle 
tijden wordt toegepast? Op zoek naar dit archetype van de 
meditatie zal men uiteraard verschillende vormen vinden, die echter 
alle, ondanks hun verschillen, de oervorm van meditatie bevatten. 

Laten we op zoek naar het meditatieve archetype eens uitgaan van 
de Padmasambhava mantra. Deze mantra wordt als volgt 
geschreven; 
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Deze mantra is Tibetaans Boeddhistisch. De inhoud van de tekst 
zijn twaalf lettergrepen en deze tekst heeft qua inhoud voor de 
Boeddhisten een sterke kracht. 
De vorm is de eindeloze herhaling en de uitvoering is een ingetogen 
gezang met sonore kleine toonovergangen. Als men het over 
eindeloze herhalingen heeft dan is dat ook echt eindeloos. Op 1 juli 
2007 is men in een groep begonnen met deze mantra en de stand 
op 15 augustus 2009, was 30.261.400 herhalingen. 

Kunnen wij in andere culturen gelijke meditatieve elementen 
vinden, die ondanks hun verschillen eenzelfde oervorm bezitten? 
Vanuit een andere cultuur zullen dus de inhoud, de betekenis, de 
vorm, de toonsoort en het schrift verschillend zijn. Kijkt men door 
deze verschillen heen dan zou een oervorm zichtbaar moeten 
worden van herhaling, een voor die cultuur krachtige tekst en 
ingetogen kleine toonovergangen 
Op zoek naar de mondiale oervorm van meditatie gaan we eens 
binnen de volgende culturen of religies kijken. 
HET SHINTOÏSME. Shinto betekent : "De weg der Goden" Shinto is 
een van de moeilijkst te classificeren religies. Het is aan de ene kant 
een sterk ontwikkelde natuurgodsdienst, het animisme, en aan de 
andere kant heeft het sterke Boeddhistische invloeden. In Shinto 
worden zogeheten Kami oftewel natuurgeesten aanbeden. 
Sommige Kami zijn plaatselijk, dat wil zeggen geesten die bij een 
bepaalde plek horen, terwijl anderen vereenzelvigd worden met 
grotere objecten en verschijnselen in de natuur. In deze gebeden 
worden teksten gebruikt, die ook in de Japanse Noh vorm worden 
gevonden. De gebeden worden met kleine toonovergangen 
gezongen en qua klankbeleving zijn zij zeer vergelijkbaar met de 
Boeddhistische mantra's. 
DE ISLAM: In de islam wordt in een strak ritme vijf keer per dag 
gebeden. De gelovigen bidden al luisterend naar het recitatief van 
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de Muezzin. Dit recitatief is behalve de eindeloze herhaling met 
kleine toonovergangen gericht op een spirituele betekenis achter de 
tekst, "it is not the material utility that determines the value of 
things or acts in Islam but their spiritual significance - thus 
salvation in Islam lies in the purification of the soul which can be 
achieved only by willing and conscious obedience to the Commands 
of Allah, and prayer is the most important of that obedience." 
DE INDIAANSE CULTUUR: In de cultuur van de indianen bestaat het 
begrip religie niet als een aparte eenheid. Voor alle indiaanse 
stammen is het geloof en hun dagelijkse handelen een integraal 
geheel en gaat naadloos in elkaar over. In deze cultuur zijn er 
daarom geen losse gebeden maar een van de expressievormen is 
de dans. Deze vorm van spiritualiteit kent dan ook geen geschreven 
tekst maar wordt van generatie op generatie doorgegeven. Bij deze 
dansen wordt gezongen of gechant, waarbij ritmische herhalingen 
zeer belangrijk zijn en men in een soort meditatieve trans raakt 
DE JOODSE CULTUUR: Het joods gebed ( rf?«Mi - Tefilla - gebed) 
speelt een centrale rol in de joodse religie. Zo zijn er bijvoorbeeld 
aangepaste gebeden voor verschillende uren van de dag, 
verschillende dagen van het jaar en verschillende gebeurtenissen in 
het mensenleven en de natuur rondom. De dagelijkse, wekelijkse 
en speciaal voor feestdagen bestemde gebeden volgen de 
beschrijving van de offerdienst voor die dag zoals die destijds in de 
Eerste en Tweede Joodse Tempel in Jeruzalem werd verricht. Het 
ochtendgebed, sjachariet, is veruit de langste dienst. Men draagt 
tijdens sjachariet een talliet. De talliet is een gebedskleed met aan 
de vier hoeken draadjes, tsitsiot, over hun kleding. Daarnaast 
draagt men gebedsriemen (tefilin) aan de linkerarm en op het 
hoofd. De rol van de voorzanger is erg groot en deze gezangen 
hebben een vorm die sterk op andere meditatieve uitingen lijkt. 

DE KATHOLIEKE CULTUUR. In de katholieke cultuur wordt het 
officiële gebed het Goddelijk Officie (officium divinum) genoemd. 
Het wordt dagelijks in naam van de kerkgemeenschap gebeden 
door kloosterlingen en priesters. Er is een algemene ordening van 
het gebed door het jaar, het zogenaamde jaarofficie, en een 
structuur voor iedere dag, het dagofficie. 

Het dagofficie is beter bekend onder de naam 'getijden'. Van 
oudsher zijn er in de katholieke kerk iedere dag acht tijden waarop 
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gelovigen zich in gebed tot God richten. De getijden geven een 
eigen ritme aan de dag en de nacht. In de nacht worden de metten 
gebeden, bij de dageraad de lauden, bij de aanvang van het werk 
de prime of priem, om negen uur de terts, om twaalf uur de sext, 
om drie uur de none, bij zonsondergang de vespers, en voor het 
slapen gaan de completen. 
In kloostergemeenschappen worden de getijden volledig gebeden. 
De volledige gebeden zijn in het latijn en de zangvorm is 
gregoriaans, waarbij slechts kleine toonovergangen worden 
gebruikt. 
Zo worden de metten rond half vier in de ochtend gezongen en deze 
duren anderhalf uur. Daar ook monniken iets van nachtrust willen 
hebben was er soms de verleiding om "korte metten" te maken. 
Een andere katholieke meditatie vorm die een soort mantra is, is de 
rozenkrans. 

Bij al deze culturen en religies is er een archetypische vorm waarbij 
ritmisch in de dag aandacht wordt besteed aan gebeden of andere 
uitingsvormen zoals de dans. Als men de gezangen of recitatieven 
vergelijkt dan vondt men ondanks de verschillen ook grote 
overeenkomsten. 
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Mediteren in de praktijk. 

Voordat je met meditatie begint, is het prettig het lichaam een 
beetje soepeler te maken. Vaak zijn de rug, de nek en de 
schouders wat gespannen en daar is - met onderstaande 
oefeningen -gemakkelijk iets aan te doen. Deze oefeningen kunnen 
zowel op de grond als op de stoel gedaan worden. 
Schouders draaien: zitten, beide schouders hoog optrekken, naar 
voren draaien en ontspannen, daarna een voor een. 
Beide schouders naar achteren draaien, dan een voor een. (8x) 
Schouders lostrekken: linker arm boven het hoofd, met rechter 
hand linkerpols pakken en aantrekken, kin een beetje naar je borst, 
arm zover mogelijk achter je hoofd langstrekken. Dan de andere 
kant. Ongeveer een halve minuut vasthouden. 
Nek rekken: rechtop zitten, kin een beetje naar je borst, linker oor 
naar linker schouder laten hangen, andere kant. Daarna hoofd 
naar achteren laten hangen en als laatste naar voren. Alles 10 
tellen. 
Torsi: Zitten op de grond in kleermakerszit, rechter hand op 
linkerknie, linker arm op de rug, lichaam naar links trekken, daarna 
naar rechts. Halve minuut per kant. Rug zo lang mogelijk houden. 
Op de stoel: zelfde manier, of rechter hand op linker leuning van 
de stoel zetten, linkerarm op de rug en lichaam naar links trekken. 

Zeker in het begin is het belangrijk een rustige, vaste plek te 
hebben. Je eigen meditatieruimte, waar het lekker warm is en waar 
je niet gestoord wordt. Ga zo gemakkelijk mogelijk zitten. Het hoeft 
niet perse op de grond. Je kunt ook een meditatiebankje (klein 
bankje waar je op zit met je benen naar achteren) gebruiken, of 
gewoon op een - liefst rechte - stoel gaan zitten. Het is beter om 
niet te leunen, omdat je dan in slaap kunt vallen. Rechte rug, kruin 
tets hoger dan je voorhoofd, ontspannen schouders en je handen op 
je benen, of in elkaar. Je kunt hele zachte, rustige meditatiemuziek 
opzetten, waardoor je de geluiden van buitenaf minder hoort. 
Ogen gesloten en dan kun je beginnen. Als je denkt: "ik mag niet 
denken", denk je daar de hele tijd aan, dus dat werkt niet. 
Het is de bedoeling je gedachten tot rust te brengen en alles rustig 
te laten gebeuren en te observeren. Je gedachten komen omhoog 
en je laat ze gewoon weer los, zonder je eraan te verbinden. Je ziet 
ze als het ware komen en gaan. Je denkt op die manier niet actief, 
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zoals bijvoorbeeld: "wat zal ik vanavond eten, of wat moet ik 
morgen allemaal doen" 
MEDITEREN OP DE ADEMHALING, deze vorm van meditatie wordt 
heel veel gebruikt en de ademhaling is een hulpmiddel om het 
denken onder controle te krijgen. 
Begin met een paar keer heel diep door te ademen. Dan rustig in de 
gekozen meditatiehouding gaan zitten, buik los en concentreer je op 
het bewegen van de buik. Dus met de inademing zet de buik uit en 
met de uitademing zakt deze weer terug. Probeer zoveel mogelijk 
met je gedachten bij de ademhaling te blijven. 
Je kunt er ook bij tellen, bij voorbeeld 2 tellen in en 4 tellen uit. 
NEUSADEMHALING, ook een heel goede meditatietechniek. Je 
concentreren op hoe de adem de neus inkomt en weer verlaat, dus 
alleen maar op dat kleine stukje. Hierbij kun je tellen, 2 in, 4 uit. 
MEDITEREN OP EEN MANTRA, een mantra is een zin die steeds 
herhaald wordt. Er zijn bekende mantra's die al duizenden jaren 
gebruikt worden en je al het goede van de aarde en de kosmos 
toewensen. Maar uiteindelijk gaat het om de herhaling, als je steeds 
iets herhaalt, wordt de geest rustig en stop je langzamerhand met 
denken. 
LOOPMEDITATIE, kan ook met hardlopen en is heel geschikt als je 
bij voorbeeld dagelijks naar het station moet lopen of zo. Je lichaam 
even goed losschudden, je rug rechthouden, kijken naar de grond 
iets voor je voeten. Een ademritme is hier heel belangrijk, bij 
voorbeeld in als je je linker voet op de grond zet en uit bij de 
rechter. Focussen op je adem en op je voeten (hoe ze de grond 
raken). 
Er zijn nog heel veel vormen van meditatie, zowel passieve als 
actieve. Bovenstaande zijn echter de meest gangbare en 
toegankelijke. Als je op je ademhaling mediteert kun je gewoon je 
ademhaling volgen, dus niet dieper of anders gaan ademen, 
eigenlijk alleen naar je ademhaling kijken. Deze wordt dan wel 
vanzelf iets dieper. Ook als je telt, zorg dan dat je in je eigen 
ademritme blijft, dus niet te diep. Je kunt je ogen gesloten houden 
(behalve bij het lopen) maar je kunt ook je ogen open houden en 
dan zo'n beetje voor je naar beneden kijken en proberen geen 
waardeoordeel te geven aan de dingen die je ziet. Keusloos 
observeren, noemt men dat. 
Hoe lang duurt zo'n sessie? 
Als je nooit gemediteerd hebt kun je beginnen met bij voorbeeld 10 
of 15 minuten per dag. Als het goed gaat kun je daar na een een 
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paar weken 30 minuten van maken of nog langer als je dat prettig 
vindt. Natuurlijk kan het ook om de dag, maar om erin te komen is 
een beetje regelmaat wel belangrijk. 
Na enige tijd zul je merken dat het steeds gemakkelijker gaat en zul 
je de hulpmiddeltjes zoals bewust ademen, tellen en mantra's 
waarschijnlijk niet meer nodig hebben. 

Mediteren op een Mantra 
Bij het mediteren moet men via de zintuigen een zodanige stroom 
indrukken opwekken dat er in de hersenen een toestand ontstaat 
waarbij doorbloeding en activiteit van verschillende hersengebieden 
verandert. Deze impressies moeten een rustig karakter hebben en 
vele malen worden herhaald. De ultieme rustige impressie is 
langdurig met gesloten ogen de stilte beleven. Deze totale leegte in 
het waarnemen is niet de enige manier, men kan ook een of meer 
zintuigen actief gebruiken bij het mediteren. 
Zo kan men mediteren door het luisteren naar een repeterende 
muziek waarbij rustige toonintervallen worden gebruikt bijvoorbeeld 
een Mantra. 
In alle culturen kan men een dergelijke muziek vinden maar omdat, 
binnen het Boeddhisme, meditatie zeer sterk tot ontwikkeling is 
gekomen, zal men ook vele goede Mantra's vinden met een 
Boeddhistische oorsprong. Een hele bekende veel gebruikte Mantra 
is de Padmasambhava mantra. Deze eeuwen oude Mantra is 
geschreven door Padmasambhava. Dit was de oprichter van de 
Tibetaanse of Tantrisch Boeddhistische school in de 8e eeuw. In 
Bhutan en Tibet is hij beter bekend als Goeroe Rinpoche "De 
kostbare meester" en binnen het Tibetaanse boeddhisme wordt hij 
beschouwd als de tweede Boeddha. 
Padmasambhava was extreem goed in het onthouden en begrijpen 
van esoterische teksten. Hij verzorgde de tantra vertalingen van 
het Sanskriet naar het Tibetaans. In het Sanscriet betekent tantra, 
expanderende bevrijding, tan = expansie; tra = bevrijdig. 
Een van de vele Mantra's die hij heeft gemaakt is door zijn 
bijzondere aard een zeer veel gebruikte Mantra geworden. De tekst 
van de Padmasambhava mantra is: 
Om Ah Hürn Vajra Guru Padma Siddhi Hüm. 
Deze tekst is niet direct te vertalen in een enkele zin, omdat ieder 
woord een brede betekenis heeft. De kracht van deze tekst is meer 
dan de verzameling van de individuele woorden. 
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Om Ah Hum, heeft geen directe conceptuele betekenis maar 
associeert en verbindt grote begrippen met elkaar zoals lichaam, 
geest en taal. Om, staat voor Kosmisch bewustzijn, de geest van 
het Universum. Ah, betekent het aantrekken van hogere krachten. 
Hum, is de manifestatie van de materiële wereld hier op aarde. 
Vajra, betekent donderslag en symboliseert de energie van de 
verlichte geest. Een andere betekenis is diamant. Dit impliceert dat 
de diamant/donderslag door alles heen kan snijden. De diamant is 
het hardste materiaal dat wij kennen terwijl donderslag de niet te 
stuiten kracht is. Varja staat ook voor medeleven, empathie en 
passie. Guru, is wijze leermeester en het stamt af van het woord 
Garu dat gewichtig betekent. Padma betekent Lotus. Deze bloem is 
het symbool van pure reinheid. De Lotus is vlekkeloos wit terwijl hij 
in zeer modderig water groeit. De Lotus staat dan ook voor 
wijsheid omdat onze geest omringd is door hebzucht, haat en vele 
andere negatieve invloeden en toch net als de Lotus onaangetast 
blijft. Ook staat Lotus voor mededogen. Siddhi betekent 
verworvenheid of bovennatuurlijke kracht, hum representeert de 
wijsheid van de geest van Boeddha. Siddhi hum brengt dus alle 
verworvenheden en zegeningen van de Boeddha in je leven 
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Wat maakt mediteren zo krachtig? 

Als we naar de doorbloeding van de hersenen kijken treden er zeer 
grote veranderingen op tijdens meditatie. Dit proces is te complex 
om een simpele eenduidige verklaring te geven. De veranderingen 
in de linker prefontale cortex kan men associëren met het gevoel 
van welbehagen dat optreedt tijdens meditatie. In de 
parietotemporale kwab van de hersenen gebeurt er ook zo het een 
en ander. Dat gebied huisvest o.a. onze ruimte tijd bewustzijn en 
heeft in beide hersenhelften verschillende effecten. Aan de rechter 
kant genereert het een ruim en haast transcendent bewustzijn 
terwijl aan de linker kant een sterk in ruimte en tijd begrenst 
zelfbewustzijn optreedt. Bij meditatie neemt de doorbloeding in het 
rechter parietotemporale gebied sterk toe en neemt het af in het 
linker deel. Zo krijg je een soort "out of body ervaring". Een hele 
andere en aanzienlijk minder prettige manier om een dergelijke 
ervaring te krijgen is een beschadiging in dat gebied door een 
hersentumor. 

Neuron 65, 309-319, February 11, 2010 Tumor lokalisatie in de parietotemporale kwab 

Bij patiënten is er na verwijdering van een tumor in dat gebied een 
sterk toegenomen "self transcendence" waargenomen. Een 
verminderde zenuwctiviteit in dat hersengebied geeft een sterk 
veranderd bewustzijn van iemands lichaam in de ruimte hetgeen als 
een spirituele ervaring wordt beleefd. 
Maar wat heb je aan dat veranderde bewustzijn en dat toegenomen 
welbehagen, behalve dat het prettig aanvoelt. 
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Deze veranderde hersendoorbloeding en het daarbij behorend 
ruimere bewustzijn en welbehagen zijn slechts de eerste stappen in 
een complexe ketting reactie die door meditatie wordt gestart. 
Maar als we bij deze eerste stap in een bredere context bezien dan 
zou men tot de volgende hypothese kunnen komen. 
Meditatie kan de aan- uitknop van chronische stress beïnvloeden. 
De miljoenen jaren oude stress response start bij het waarnemen 
van gevaar en stopt als het gevaar geweken is. Tijdens deze stress 
verandert bijna alles in je lichaam. Deze extreme toestand van 
alertheid is niet schadelijk omdat hij behalve levensreddend ook van 
korte duur is. Maar bij de homo sapiens is de cortex flink 
geëvolueerd en daarmee is ons ruimte- tijdbewustzijn uitgebreider. 
Wij weten wat morgen is en door ons corticale denkvermogen 
kunnen wij van abstracte dingen een voorstelling maken. 
Hierdoor lijden wij onder onze zorgen van morgen en schieten in de 
stress zonder dat er werkelijk op dat moment gevaar is. De goede 
oude aan-uit knop van de stressreactie werkt in deze situatie niet 
meer en zo ontstaat chronische stress, met alle vreselijke klachten 
en ziekten van dien. Meditatie remt dit ruimte- tijdbewustzijn en 
zou wel eens de chronische stressreactie kunnen stoppen. De scores 
van stresstesten veranderen ook door meditatie. 
Een ondersteuning van deze hypothese is ook dat bij meditatie het 
gehalte aan stresshormonen meetbaar daalt. Tijdens meditatie 
stijgen belangrijke neurotransmittors zoals dopamine. 

Cognitive Bram Research 13 (2002) 

Dopamine productie tijdens meditatie 
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Dopamine speelt een grote rol bij het ervaren van genot, blijdschap 
en welzijn. En te weinig dopamine heeft direct invloed op depressie. 

Vanuit alle veranderingen in de hersenen vervolgt de 
meditatiereactie zijn weg en wijzigen zich ook de spiegels aan 
adrenaline en cortisol. Deze hormonen hebben een zeer brede 
werking op bijna alle lichaamsfuncties en op deze manier vertaalt 
meditatie zich in een groot aantal functieveranderingen. 
Een ander zeer belangrijke gebeurtenis is dat in dit proces 
verschillende transcriptiefactoren aan of uit worden gezet. 
Transcriptiefactoren zijn eiwitten die bepalen welke genen op ons 
DNA gebruikt worden of juist niet. Het zijn de genetische 
schakelaars, terwijl een transcriptiefactor al gauw zo'n honderd 
verschillende genen aanstuurt. Bij stress gaat de transcriptiefactor 
NFkappaB omhoog. Hierdoor verandert het hele afweersysteem en 
komt men al snel in een toestand van chronische ontsteking met 
alle ellende van dien. Een van die afweerfactoren die bij chronische 
stress omhoog gaat is IL6. Bij meditatie daalt IL6 en ook de 
NFkappaB activiteit. 
Chronische stress beïnvloedt een hele reeks ziekten, waaronder een 
grote verandering van ons metabolisme. Dit wordt het metabool 
syndroom genoemd, waardoor o.a. diabetes type 2, obesitas, 
osteoporosis en aderverkalking ontstaan. Slaapstoornissen 
onvruchtbaarheid, burn out en depressie hebben een directe relatie 
met chronische stress. 
Niet alleen al deze functies en ziekten hebben een relatie met 
chronische stress maar ook genen op het DNA die met levensduur 
te maken hebben. 
Meditatie verandert hersenfuncties en hormoon spiegels maar is ook 
een middel om het chronische proces van stress te onderbreken en 
heeft hierdoor dus een enorme werking op ons lichaam. 

Meditatie is niet de enige manier om ons wel en wee te beïnvloeden. 
Sporten moet je ook niet onderschatten. 
Spieren doen heel wat meer dan samentrekken. Wat gebeurt er als 
we vooral lekker lui op de bank zitten, alleen zittend werk hebben 
en alles met de auto doen, in tegenstelling tot gezond bewegen? 
Spieren in rust gebruiken de transcriptiefactor FOX03. 
Deze factor stuurt vanuit de spieren zeer veel functies aan, en kan 
ons o.a. in een toestand van chronische ontsteking brengen. 
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FOX03 is actief in spieren die niet gebruikt worden en geeft een 
toestand chronische ontsteking met een versterking van de daarbij 
behorende ziekten zoals Type 2 diabetes en aderverkalking. 

FOX03 wordt uitgezet 
En P G C l a gaat aan 

Chronic exercise 

De transcriptiefactor PGCla die in actieve spieren wordt aangezet 
schakelt FOX03 uit waardoor het hele lichaam in bijna al zijn 
functies verandert. 
Dit is de reden waarom de hartstichting en de diabetesvereniging 
steeds maar lichaamsbeweging en een gezond levenspatroon 
propageren. 
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Life-style 
Het eeuwenoude Romeinse gezegde luidt: 

"Sit mens sana in corpore sano", dit betekent 

"Een gezonde geest in een gezond lichaam" 

Maak niet de fout om Meditatie te onderschatten, let's go! 

www.meditationtogo.nl 

http://www.meditationtogo.nl
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