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Vipassana Meditatie: De Genezer Genezen

door Paul R Fleischman, M.D.

Vipassana is een oeroude meditatietechniek die vandaag de dag nog steeds wordt beoefend en
die een hulp kan zijn om deskundigen zelf te genezen. Door middel van mijn beoefening van Vipassana
werd ik, als praktiserend en onderwijzend psychiater, geholpen om mijn autonomie en zelfkennis te
verdiepen. Tegelijkertijd is mijn vermogen toegenomen om een professioneel anker te zijn voor anderen
in het tumult van hun levens. Ik heb al eerder over mijn ervaring met en mijn begrip over meditatie
geschreven in andere hoofdstukken. Hier wil ik de aandacht richten op het genezen van de genezer:
waarom mij bekende voedingsdeskundigen, chiropractici, yoga-leraren, huisartsen, psychologen en
psychiaters allen de mogelijkheid kregen om te groeien in hun persoonlijke en professionele levens door
de beoefening van Vipassana.

Vipassana raakt de gemeenschappelijke basis van genezing. Het is aanvaardbaar en relevant
voor genezers uit verschillende vakgebieden, omdat het vrij is van dogma, gebaseerd is op ervaring en de
aandacht vestigt op menselijk lijden en het verlichten hiervan. Het bevat het genezend element waaruit
de verschillende moleculen van onze genezende beroepen zijn opgebouwd.

Wat moeten we uiteindelijk doen en zijn om onszelf te genezen en om energie te vinden om
anderen te genezen? Ik geloof dat het antwoord op deze vraag zowel duidelijk als algemeen aanvaard is
onder genezers van verschillende theoretische oriëntaties.

We moeten diep in onszelf kijken, naar onze persoonlijke angsten, onze vooroordelen,
gewoonten en meningen, zodat we vanuit een diep en helder zicht op de werkelijkheid kunnen
grondvesten. We moeten onderscheid kunnen maken tussen de toevallige eigenschappen door onze
geboorte, cultuur en bepaalde conditioneringen, en de universele en tijdloze waarheden.

We moeten evenwichtige, volle levens leiden, die de breedte en diepte van ons menselijk
potentieel opwekken. Maar tegelijkertijd moeten we met discipline, vastberadenheid, volharding en
continuïteit onze aandacht richten op wat centraal, essentieel en kritiek is.

We moeten liefhebben, en niet alleen maar degenen die bij toeval of door keuze onze levens
raken, maar ook het potentieel voor verlichting dat binnen elke levensvorm roert zodat we binnen de
onrust om ons heen een glimp kunnen opvangen van de mogelijkheid van een opwaartsreikende natuur.
We moeten accepteren, ons er bij neerleggen en erkennen dat de dood ieder van ons en elke patient zal
meeslepen. Maar we moeten het vertrouwen ontsteken, de hoop aanwakkeren in het licht van het
volgend moment bij hen die gepijnigd, verslagen, cynisch en verdord zijn.

We moeten onze eigen lusten, impulsen en behoeftes beteugelen, maar tegelijkertijd moeten we
onszelf voeden zodat ons op zichzelf  zijn niet culmineert in schraalheid, maar de volle fontein van
innerlijke leven mogelijk maakt.

We moeten het pad bewandelen van onwetendheid naar kennis, van twijfel naar klaarheid, van
overtuiging naar ontdekking. We moeten iedere dag opnieuw beginnen zonder ons te hechten aan
doctrines en conclusies, als jonge vogels in de lente van kennis. Vipassana is een manier waarop een
genezer zich kan verheffen terwijl hij de lasten en vereisten van het beroepsleven  draagt. Vipassana-
meditatie werd vijfentwintig eeuwen geleden ontdekt  door Gotama, de Boeddha. In de taal die hij sprak
betekent het woord Vipassana inzicht, de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Hoewel Vipassana de kern
bevat van wat later Boeddhisme werd genoemd, is het geen georganiseerde religie, vereist het geen
bekering en is het open voor mensen van ieder geloof, nationaliteit, kleur of achtergrond. In zijn pure
vorm, die vandaag nog steeds voorkomt en beoefend wordt, is Vipassana een niet-sectarische kunst van
leven in harmonie met de wetten van de natuur. Het is het ethische en sociale pad dat voortkomt uit een
verkenning van de natuur binnen het kader van onze eigen geest en lichaam. De doelstellingen van
Vipassana zijn bevrijding van lijden en spirituele overstijging. Het leidt tot innerlijke vrede, die degenen
die het beoefenen leren delen met  anderen.



2

Het doel van Vipassana is genezing, geen genezing van ziekte, maar de essentiële genezing van
het menselijke lijden.

De loop der eeuwen overschaduwden Vipassana in zijn pure vorm  in de meeste landen
waarnaar het zich oorspronkelijk verspreid had, maar in sommige landen is het bewaard gebleven. Op
een paar plaatsen werd de oorspronkelijke techniek van de Boeddha in haar krachtige eenvoud
gedurende duizenden jaren in pure vorm van leraar tot leraar overgeleverd. Eeuwenlang bleef het door
taal- en cultuurbarrières onbekend en onbeschikbaar voor het Westen. Slechts recentelijk, nadat Oosterse
Vipassana-leraren zelf Westerse talen en gebruiken leerden,  begon de techniek zich in de wereld te
verspreiden.

Dit is de verdienste van een Birmese leek, wijlen Sayagyi U Ba Khin, een meester-Vipassana-
leraar die ook vooruitgang boekte in wereldlijke zaken totdat hij een hoge regeringsfunctionaris werd
van het nieuwe, onafhankelijke Birma in 1947. U Ba Khin was bekend met de Britse cultuur en taal en
was vrij van etnocentriciteit. Hij aanvaardde een in Birma geboren Indiër, S.N. Goenka, als zijn leerling.

S.N. Goenka heeft de traditie van zijn leraar en de Boeddha gevolgd, en de barrières van
plaatselijke gebruiken, sektarische religie, etnisch chauvinisme of andere begrensde banden overstegen.
Dankzij het werk van S.N. Goenka en zijn assistent-leraren in het afgelopen decennium heeft Vipassana
zich wereldwijd verspreid.

Vipassana wordt onderwezen in 10-daagse cursussen die vereisen dat studenten in stilte en
voltijdse meditatie leven. Iedere cursus wordt onderwezen in een sfeer die de doelstellingen van de
techniek weerspiegelt en vergemakkelijkt. Conversaties, lezen, schrijven, radio’s, telefoongesprekken of
andere afleidingen worden niet toegestaan. Studenten beginnen hun cursus met geloften om zich
gedurende de tien dagen aan hoge morele waarden te houden: meer specifiek door zich te onthouden van
het nemen van enig leven, van het gebruik van bedwelmende middelen en van seksuele activiteit en door
het vermijden van liegen of stelen. De studenten gaan dan verder gedurende drie en een halve dag aan de
hand van een voorbereidende concentratiemeditatie die zich richt op de ademhaling. Vandaar gaan ze
verder naar het eigenlijke Vipassana: inzicht in de natuur van het gehele geest- en materieverschijnsel.
De ethische, ingetogen atmosfeer en de concentratieve achtergrond maken zes en een halve dag stille
beoefening van Vipassana in edele stilte tot een intense, diepgaande en vaak levenstransformerende
ervaring.

Vipassana, zoals het werd overgeleverd door de Boeddha via een keten van leraren  tot aan U Ba
Khin en S.N. Goenka toe, heeft een uniek kenmerk onder andere meditatietechnieken, een kenmerk die
haar bijzonder relevant maakt voor somatisch of psychologisch georiënteerde genezers. Het richt zich op
het absolute onderlinge verband tussen geest en lichaam. Door middel van gedisciplineerde aandacht
leren studenten om direct binnen zichzelf waar te nemen dat hun lichamen voortdurend gevuld zijn met
ontelbare veranderende gewaarwordingen. Deze gewaarwordingen conditioneren op hun beurt de geest.
In feite is het geestelijke leven grotendeels het product van het lichamelijke leven. Als deze laatste zin
overdreven klinkt en je voelt dat je werkelijk je “geest” of “ziel” bent, probeer dan een experiment: hak
je hoofd af. Of, als dat extreem klinkt, probeer in plaats daarvan een Vipassana meditatiecursus. Die zal
je meevoeren op een op observatie gebaseerde zelfonderzoekende reis naar de gemeenschappelijke
wortel van geest en lichaam. Een tiendaagse Vipassana-ervaring zal je dualisme vernietigen en
vervangen door een revolutionaire visie ten aanzien van de eenheid van geest-lichaam en diens rol in de
onbewuste oorsprong van een zelfbesef.

Gedurende een tiendaagse meditatiecursus maakt de ononderbroken atmosfeer van hard werken
gekoppeld aan een ondersteunende sfeer het mogelijk dat een stroom van persoonlijke herinneringen,
hoop en mijmeringen het bewustzijn van de student voor het eerst binnentreedt. Samen met het
bewustzijn van deze vrijgemaakte stroom van mentaal leven roept Vipassana ook het besef in het
bewustzijn op van een even onweerstaanbare stroom van lichamelijke gewaarwordingen die het fysieke
niveau van het leven vormen. De onderlinge band tussen deze tweelingstromen van het worden,
geestelijk en lichamelijk, ligt aan de basis van onze ervaring van onszelf. Iedere gedachte is verbonden
met gewaarwordingen over het hele lichaam. Iedere lichamelijke gewaarwording is verbonden aan
gedachten. Gewoonlijk lijken deze twee stromen van leven onverbonden, autonoom en zelfs
tegenstrijdig, omdat we ze niet systematisch en zorgvuldig genoeg geobserveerd hebben. Bewustzijn van
het psychosomatische kruispunt is afhankelijk van een ononderbroken, naar binnen gerichte
concentratie. Wanneer we eenmaal meditatieve opmerkzaamheid tot stand gebracht hebben, kunnen we
rechtstreeks observeren op welke wijze onze gedachten belichaamd worden.
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Lijden ontspringt door onwetendheid ten aanzien van onze ware natuur. Inzicht, waarheid—op
ervaring gebaseerde waarheid—, bevrijdt ons. Het juiste levenspad—niet simpelweg het pad van een
bepaalde vorm van spiritualiteit, maar het pad van alle genezing, inclusief zelfgenezing en genezing van
anderen, het pad dat wijst naar de oorsprong en eliminatie van het lijden—wordt zo duidelijk en
volkomen als het overzicht vanop een bergtop.

Door middel van Vipassana kunnen we zien dat we zelf de realiteit scheppen waarin we leven.
Daarom ligt de weg, en de enige weg uit het lijden binnen onszelf. Wat men het “zelf” noemt is een
mentaal-fysieke structuur, een onpersoonlijke stroom van vergankelijke gebeurtenissen, elke veroorzaakt
door de voorafgaande. Zoals elk ander natuurlijk fenomeen zijn we opgebouwd uit een wolk van
deeltjes, een bundel energie, beantwoordend aan de wetenschappelijke wetten die het universum
besturen. Deze wetenschappelijke wetten zijn niet alleen van kracht op elektronen, protonen en
neutronen, maar ook op onze gedachten, gevoelens, oordelen en gewaarwordingen. Op het meest
subtiele niveau is er een onderlinge verband tussen onze geest en ons lichaam op het kritieke ogenblik
waarop het fysieke ontstaan en vergaan van de materie in ons lichaam in contact is met onze geest.
Gebeurtenissen en gedachten die onze zintuigen raken creëren veranderingen in onze somatische
gewaarwordingen. Onze beoordeling van en reactie op deze somatische, zintuiglijke onderlaag vormen
de mentaal-fysieke complexen die we leren te identificeren als onszelf. De constante mentale reactie op
somatische pijn en somatisch plezier conditioneert onze onbewuste definitie van wie en wat we zijn.

De diepte en kracht van onze identificatie met de gewaarwordingen van onze lichamen kan niet
overschat worden. Ik herinner me dat ik ooit luisterde naar een groep psychoanalytici die het Arabische
olie-embargo bediscussieerden in de vroege jaren ‘70. In die tijd vormden zich lange files voor benzine,
auto’s konden nauwelijks gebruikt worden in de weekeinden en de beschikbaarheid van stookolie voor
de winter was onzeker. De Amerikaanse levenwijze werd niet bedreigd—er was helemaal geen gevaar
voor de gebalanceerde gerechtelijke opinie, de wetgevende overheid, de vrijheid van denken,
samenkomst of de pers. Nochtans was er in de reactie van de Amerikanen angst en woede uitgelokt. De
psychoanalytici stonden in de ontvangstkamer van de medische school hardop plannen te maken over
hoe ze hun eigen benzinerantsoen konden vergroten en hoe ze de continuïteit van hun warmte en comfort
konden verzekeren. De onderstroom bij hun zelfingenomen geldingsdrang was—zo leek me—angst. Ik
dacht bij mezelf dat deze oudere Amerikaanse genezers mogelijk bevrijd  waren van hun oedipale
problemen dankzij hun psychoanalytisch inzicht, maar ze bleven ten prooi vallen aan paniekerige
afhankelijkheid van de somatische overvloed van de Amerikaanse maatschappij. Kort daarna maakte de
Amerikaanse president de Perzische Golf-doctrine bekend, die impliceerde dat Amerika nucleaire
vernietiging van de wereld zou riskeren, mocht haar olievoorraad bedreigd worden. Consumptieve
woede-tot-de-dood ligt ten grondslag van het gedrag van leidinggevende genezers en leidinggevende
staatsmannen.  De kern van deze woede is afkeer voor somatische gewaarwordingen als koude, of de
irritatie bij een oponthoud. Liever dan ze te voelen zouden we het omverwerpen van de hele
blokkentoren riskeren. Ieder van ons die eerlijk is, zal een beetje van deze gewelddadig reagerende
prikkelbaarheid in zichzelf vinden.

Toch geeft dit alleen het macrogedrag weer, geassocieerd met grove gewaarwordingen als koude
en honger. Wat Vipassana aan het licht brengt is een toenemend subtieler niveau, waar duizenden
gewaarwordingen continue door ons hele lichaam seinen. Op het niveau van verborgen, onbewust
denkgedrag, worden we continue gedwongen te reageren als waren deze biochemische wolken van
moleculaire gebeurtenissen in ons lichaam onszelf. Vipassana-meditatie maakt het ons mogelijk om de
diepe, vibrerende onderlaag van onbewust mentaal hechten aan of afkeer voor fysieke gebeurtenissen in
het lichaam te ervaren en om deze reacties naar het bewustzijn te verheffen. Door middel van dit proces
kan de mediteerder primitieve, somatische zelf-identificaties die mogelijkerwijs lijden zouden hebben
teweeggebracht, transformeren in bewustzijn en vrije keuze.

Vipassana opent onze twee ogen: het oog van opmerkzaamheid ten aanzien van de oorsprong
van ons zelfbesef in lichamelijke gewaarwordingen en het oog van gelijkmoedigheid; de capaciteit om
ontelbare subtiele gewaarwordingen en hun mentale tegenhangers te observeren, zonder oordeel of
reactie, gebaseerd op het besef dat deze allen vluchtig, vergankelijk en niet “zelf” zijn. De nieuwe, door
de beoefening van bewustzijn en gelijkmoedigheid geproduceerde visie, resulteert in geleidelijke
overstijging van de voorheen onbewuste, beklemmende identificatie met somatisch plezier en
somatische pijn. Vipassana is het pad van transcendentie van het plezierprincipe.

Een 10-daagse intensieve Vipassana-cursus is slechts het begin van een lange reis. Elke persoon
bestaat uit een verzameling van ontelbare duizende geconditioneerde emotionele en gedragsmatige
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reacties. Sommige zijn bijkomstig, onbeduidend. Sommige vormen significante complexen: rigide,
stereotype attitudes, overtuigingen en houdingen, geconditioneerd door gebeurtenissen en reacties uit het
verleden, die herhaaldelijk opvlammen in vaste, historisch-geconditioneerde patronen, ondanks het feit
dat het leven roept om bedachtzame, specifieke en flexibele antwoorden. Moderne Westerse
psychotherapieën bouwen voort op de aftekening, analyse en eliminatie van deze complexen. De
psychotherapieën zijn zeer vergelijkbaar met Vipassana in sommige van hun methodieken en doelen.
Beiden maken genezing mogelijk door middel van systematisch zelfbewustzijn, zelfkennis en vrijheid
van vroegere conditionering. Meditatie en psychotherapie vertegenwoordigen tot op zekere hoogte de
convergentie die overal wordt aangetroffen in de organische evolutie: gemeenschappelijke problemen
die aanzetten tot gemeenschappelijke oplossingen. Vipassana-meditatie verschilt van de
psychotherapieën door haar basis van specifieke ethische waarden, haar bijzondere cultiveren van
oplettendheid ten aanzien van gewaarwordingen, en haar specificeren van een levenslang pad dat
geleidelijk de transcendentie ontwikkelt. Genezing is slechts één aspect van Vipassana, dat een bredere
benadering van het leven zelf is.

Vipassana is niet slechts een oefening die uitgevoerd dient te worden in de speciale omgeving
van een meditatieretraite. Wanneer een tiendaagse cursus voorbij is, nemen mediteerders het instrument
mee naar huis. Het pad van Vipassana is een continu, gedisciplineerd nastreven van deze op ervaring
gebaseerde gnosis doorheen het leven.

Hoewel we ons verbeelden dat we reageren op mensen en gebeurtenissen, reageren we eigenlijk
op de heimelijke stromen van bio-fysische transformaties, die in ons teweeggebracht zijn door die
externe factoren. Vipassana geneest door middel van ethische toewijding, levenslange introspectieve
discipline, zelfkennis en verantwoordelijkheid voor jezelf. Gebeurtenissen vallen in het meest gunstige
geval slechts gedeeltelijk onder mijn controle. Mijn reacties, daarentegen, doen zich voor in het gebied
van mijn fysieke leven en zelfidentificatie, en zijn uiteindelijk onder mijn controle. Ik lijd niet door wat
me overkomen is, maar doordat ik mezelf niet kon onthechten van de reacties op die gebeurtenissen
binnen mijn geest-lichaam. Objectiviteit is vrijheid van lijden. Onthechting van interne reactiviteit maakt
energie vrij om te geven. Het externe lot kan aan een ieder van ons opgelegd worden, maar het
psychologische lot is een kwestie van bewustzijn en keuze.

Het pad van Vipassana is een menselijk vermogen en een persoonlijke keuze. Het is gericht op
een kalme wijsheid, die het automatische van het dierenleven overstijgt. Veeleer dan het menselijke
leven te reduceren tot een psycho-fysieke machine, legt deze meditatie de onwetendheid van
onderbewuste reactiviteit bloot en geeft zij de ziel van wijsheid, rechtschapenheid en verlichting vrij. De
mediteerder wordt vrij om voor hogere waarden, rijkere doelen te leven: liefdevolle vriendelijkheid,
meevoelende  vreugde, mededogen en vreedzaamheid. Angst en reikhalzend verlangen ruimen baan voor
keuze, ijver en vertrouwen in het menselijke potentieel.

In deze meditatiebeoefening bevindt zich een omarming van het gehele leven. Geen gebied is te
triviaal om te onderzoeken. Er is geen blind geloof, geen goddelijke interventie, geen passief
afhankelijke smeekbede die ons zal verheffen. Meditatiebeoefening is het krachtige en gedetailleerde
nastreven van de eigen wijsheid. Vipassana maakt ons verantwoordelijk voor onszelf, doordat het door
middel van zelfobservatie toont hoe we onze reacties en waarden worden. Het pad bestaat erin om van
iedere gedachte op ieder moment een zaadje van gelijkmoedigheid te maken, dat de vrucht van liefde en
vrede zal voortbrengen.

Genezers zullen in dit aspect van de techniek de basis herkennen van eigen
verantwoordelijkheid in symptoomvorming en symptoomkentering. Ze zullen een wereldbeeld
aannemen dat natuurlijk en wetenschappelijk is, vrij van dogma’s of autoritair optreden. Ze kunnen een
weg betreden die de authentieke overdracht van het antieke Oosten is, door de tijd getest, zuiver,
bekrachtigd door de eeuwen heen door de daadwerkelijke beoefening en ervaring van miljoenen levens.
En toch is Vipassana tegelijkertijd vrij van goeroes, exotische kleding of etnocentrische rituelen. In
plaats van blinde afhankelijkheid van de leraar, moedigt Vipassana respect en dankbaarheid jegens de
techniek zelf aan. Overigens is er geen vergoeding voor het onderricht. De kringloop van authenticiteit
wordt compleet bevestigd als studenten zich realiseren dat U Ba Khin, S.N. Goenka en al zijn assistent-
leraren geen betaling ontvangen voor het onderricht. De techniek wordt van persoon tot persoon
overgeleverd op een liefdadige, spirituele basis. Alle leraren voorzien zich elders in hun
levensonderhoud. De cursussen en centra waar Vipassana wordt onderwezen bestaan enkel op basis van
vrijwillige donaties.
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De lange, stille uren van een Vipassana-meditatiecursus brengen de voorheen onderdrukte en
verborgen inhoud van de geest naar de oppervlakte. Het resultaat is een diepe onthulling van de eigen
persoonlijke geschiedenis, het eigen innerlijke leven. De genezer zal als resultaat verdiepte zelfkennis en
diepere empathie met het lijden van anderen vinden. Ik ken geen grotere humaniseerde dan de onthulling
van ons eigen levensverhaal in de ongekuiste versie. Een ander voordeel voor genezers is groter respect
voor de veelheid aan  genezende modaliteiten. In plaats van het eigen vakgebied tegenover anderen te
moeten verdedigen—psychiatrie is juist, acupunctuur onjuist; chiropractie is juist, yoga onjuist—kan
men waarderen hoe gedachte, gevoel, oordeel, keuze en actie de algemene oorzaak van lijden zijn en de
algemene weg eruit. De muren van onze eigen wereld zijn gebouwd door hoe we denken, hoe we ons
gedragen, hoe we geven. De genezende modaliteiten verschillen in waar ze ingrijpen. Ze zijn
doeltreffend in de mate waarin ze werken op deze universele kernvariabelen. Ze zijn misleidend in de
mate waarin ze een of meer van deze variabelen verduisteren.

Aldus kan voeding die leidt tot sociale energie duidelijk onderscheiden worden van vraatzucht
en genotzucht. Oefening die opmerkzaamheid en vitaliteit produceert kan duidelijk onderscheiden
worden van body-building-ijdelheid of blinde, competitieve agressie. Behandelingen die
verantwoordelijkheid voor jezelf verhogen kunnen onderscheiden worden van behandelingen die
afhankelijkheid voeden. Door middel van Vipassana kunnen we de lichaam-geest en zelfs de Oost-West-
dualiteit overstijgen en de hand schudden met ethische oorsprong, gecultiveerde opmerkzaamheid en
wijsheid in al haar blijvende vormen. Empathie, standvastigheid, voorbeeld, volharding, openheid van
geest en een toegangspoort naar hogere waarden treft men aan op ieder waardevol pad.

II

In mijn professionele werk als begeleider van psychiaters in training en als psychiater voor
andere psychiaters, psychologen, sociale hulpverleners, dokters en gezondheidsdeskundigen, ben ik
bekend geraakt met een syndroom dat “de gewonde genezer” genoemd zou kunnen worden. De gewonde
genezer functioneert als een specialist van hoge kwaliteit. Hij of zij is typisch iemand die goed opgeleid,
vlijtig, autodidactisch en betrouwbaar vriendelijk en kundig in omgang met patiënten is. Maar, binnenin,
alleen henzelf bekend en zorgvuldig geheim gehouden voor anderen, voelt de gewonde genezer zich
eenzaam, angstig, ongerust en gedeprimeerd. Zijn of haar professionele verworvenheden zijn oprecht en
vormen uitstekende compensaties voor  ervaringen van verwaarlozing eerder in het leven. De gewonde
genezer is typisch een ontwijkende, fatsoenlijke, eenzame persoon die beroepsmatig genereus geeft om
zo het menselijk contact te verkrijgen waarvan hij of zij zich anders beroofd voelt. Hij of zij is geneigd
om diepe gevoelens van pijn zelfs voor zijn of haar partner te verbergen. De gewonde genezer staat
zichzelf slechts voorzichtig toe om patiënt te worden, soms tientallen jaren wachtend op de juiste
genezer. Omdat ze zelf deskundigen zijn, beoordelen ze omzichtig. Hun vooruitgang in psychotherapie
gaat langzaam. Liever dan een enkele kwestie of focus te hebben, zoeken ze de verzorgende en
aanhoudende aandacht van de therapie zelf. Ze willen niet zozeer genezing als wel participatie,
lidmaatschap, een adoptie-ouder om ze te genezen en te omarmen, omdat hun originele ouders dat om
wat voor reden dan ook niet konden.

Aanvankelijk, toen ik voor het eerst door een of twee gevestigde psychiaters uitgekozen was om
hun psychiater te zijn, was ik gevleid door hun inschatting van me en ik beschouwde hun problemen in
een puur individueel licht. Door de jaren heen is de behandeling van gewonde deskundigen mijn
belangrijkste activiteit geworden en ben ik gaan begrijpen dat het probleem niet alleen individueel is. Ik
geloof nu dat de gewonde genezer iets essentieel in de kern van genezing vertegenwoordigt. Freud en
Jung drongen erop aan dat analytici geanalyseerd worden. Alle mensen hebben genezing nodig en in het
bijzonder genezers. De gewonde genezer zal zijn of haar eigen unieke constellatie van individuele en
persoonlijke problemen hebben, maar hij of zij ervaart ook de pijn van pijn. Juist de kwetsbaarheid en
het medeleven die de genezer tot die levenslange reis aansporen, gekoppeld aan de constante
blootstelling aan menselijk lijden, vereisen een eigen behandeling. Ik ben gaan begrijpen dat de gewonde
genezer niet alleen uit trots, schaamte, beroepsmatige scrupules of getraind oordeel zo behoedzaam,
omzichtig en voorzichtig is in het uitzoeken van zijn of haar eigen genezer, maar ook omdat hij of zij
persoonlijke genezing zoekt die de voorafgaande waarheid van zijn of haar lijden respecteert.  Met de
woorden van de Argentijnse pottenbakker en dichter Antonio Porchia: “Hij die alles leeg gezien heeft
weet bijna waar alles mee gevuld is.” De pijn van een gewonde genezer is niet alleen een probleem,
maar een waardevolle bron van empathie en inzichten. Het is de magneet die genezers naar het lot van
genezing aantrekt. De gewonde genezer brengt niet enkel blinde pijn naar zijn of haar genezer, maar de
kern van nobel lijden.
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Nobel lijden is menselijke ellende die voert naar inzicht, vastberadenheid, vrijheid. Het is de
wetenschap dat lijden existentieel is. De diepe notie van nobel lijden is wat ware genezing onderscheidt
van oppervlakkig oplappen en frauduleuze elixers. De gewonde genezer is een persoon die lijdt onder
een diepe, menselijke, persoonlijke pijn en die in zijn of haar eigen hopeloze toestand de kernen van de
universele waarheid over alle pijnen en alle miserie kan ontwaren. En die dienovereenkomstig gevoelig
gemaakt is voor, en geactiveerd is door, een levenslange roeping om te genezen.

Nobel lijden is de pathologie onder existentiële wanhoop, wat door meditatie grondig
geanalyseerd en in zicht gebracht wordt. Het is de herkenning dat het leven een geschenk is, en pijn.

Geboren met neuronen, zullen we pijn voelen. Geboren met harten, zullen we huilen. Het
geschenk van het leven is voorwaardelijk: alleen als we het gebruiken kunnen we het hebben, en het te
gebruiken betekent zich realiseren dat de pijn en het verdriet van het bestaan niet louter bijkomstig zijn,
maar intrinsiek zijn aan weefsel en aan geest. Nobel lijden is ellende die dient als een provocatie om
onszelf op te geven. Spoedig zal het aanvoelen als roepen de bomen, vogels, schoolkinderen en
grootouders om uw genezende uitstroming die duidelijk maakt dat : “dit pijnlijke en inconstante zelf niet
echt jezelf is.”

Toen ik mezelf begon te begrijpen als een variant van de gewonde genezer, apprecieerde ik
Vipassana dieper. Diens eeuwenoude traditie van vriendschap en kameraadschap met alle levende
wezens—eekhoorns, meren, atmosferische aanwezigheid, schoolleraren en schrijvers—hebben me
geholpen om me omgeven te voelen zowel door oneindige aantallen helpers voor mijn eigen ontzetting,
als door ontvangers van mijn bekwaamheden en genegenheid. Oceanen van wezens zwemmen met me
mee, strekken zich naar me uit, rekenen op me om inspirerende aansporingen in hun oren te fluisteren.

Het lijkt me alsof vele hedendaagse psychotherapieën en geneeswijzen blind georganiseerd
worden rond succes, geluk, kleinburgerlijke verworvenheden: twee auto’s, twee kinderen, twee huizen,
twee vrouwen, alsof de hele wereld in New Jersey werd uitgevonden en gelimiteerd is tot de volgende
twintig jaar. Met Vipassana had ik een geneeswijze gevonden waarbij mijn leven niet georganiseerd
werd rond de overvloed van mijn vakanties of het applaus en de roem die ik ontving. Het pad begint met
de attitude dat lijden een nobele, verlichtende functie kan hebben en ontvouwt zich om nieuwe
perspectieven ten aanzien van tijd, ruimte en onze affiniteit buiten de tastbare nabijheden te omvatten.

In Vipassana, is mijn geboorte en dood op de kust van de mysterieuze oceaan van het universum
een gemeenschappelijke verbintenis met alle wezens. Ik geloof dat Vipassana een ideale genezing voor
genezers is omdat het de richting, gegeven aan het leven door bewuste confrontatie met de verslagenheid
die geboorte en dood vergezelt, bekrachtigt en bevestigt. Vipassana richt zich er niet op om pijn met
troost te verzachten. Haar doel is niet gezondheid. Iedere persoon wordt ziek en sterft. Het doel van
Vipassana is het besef dat het zelf een illusoire gevangenis is die leidt tot geboorte, dood en lijden. Het
zelfbesef is een illusie die gebaseerd is op de conditionering die door somatische gewaarwordingen op
de geest wordt uitgeoefend. Vipassana-meditatie brengt de existentiële schakel tussen gewaarwordingen,
zelfconcepten en lijden aan het licht en laat een besef van de wereld voorbij het eigen zelf toe. Het werkt
aan de gemeenschappelijke wortel waar individuele, geïsoleerde smart uitmondt in de stroom van
volkomen onzelfzuchtige liefde. Het geneest door deugden te activeren die zelf-succes, zelf-plezier, zelf-
leven overstijgen. De mediteerder treedt naar buiten in dat wat bestaat voorbij de vergankelijke grenzen
van lichaam en geest.

Verwijs ik dan al mijn patiënten naar Vipassana? Hoe en waarom kan ik psychiatrie waarderen
en beoefenen? Vipassana-meditatiecursussen zijn niet voor iedereen interessant. Sommige mensen
kunnen te geagiteerd of gepreoccupeerd zijn om er baat bij te vinden—er bestaan vele soorten hulp voor
vele oorzaken. Sommige individuen hebben misschien vooropgezette meningen en vooroordelen die ze
van mediteren zullen weerhouden; anderen hebben misschien verslavingen en angsten die de
confrontatie met het door meditatiecursussen vereiste vertrek van vertrouwde omgevingen zouden
uitsluiten. Sommigen draaien eenvoudigweg door hemisferen van andere affiniteiten. Er is geen sprake
van bekering, aanmaning, pressie of druk op dit respectvolle en onschadelijke pad. De tiendaagse cursus
is hard werk. Een levenstijd op het pad is zeldzamer en harder werk. Het vereist geen uitzonderlijke
intelligentie, geen atletische bekwaamheid, geen bepaalde culturele achtergrond, maar het vereist sterkte
van karakter en een appél.

Vipassana-mediteerders die hun hele leven lang het pad blijven bewandelen, komen uit elke
levenswandel; natuurlijk is de grote meerderheid niet zelf genezer. Sommigen zijn analfabeet, sommigen
arm, sommigen oud, sommigen kreupel, sommigen lichamelijk ziek. Deze levenwijze wordt beoefend
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door Indiase kleine boeren, Duitse sociologen, Australische timmermannen en Franse
psychotherapeuten. Zoals het beeld van Noah’s ark, iedere soort is vertegenwoordigd. Maar er zijn een
aantal vereiste; die hebben echter de neiging om moeilijk te vatten te zijn.

Mediteerders moeten “het zaadje hebben”. Zoals het leven van om het even welk zaadje
ontduikt het zaadje van meditatie aan de microscoop van woorden: is het fundamenteel goed vertrouwen;
of een besef van vastberadenheid; of genoeg miserie en verlies om door te moeten blijven gaan; of een
onpeilbare nieuwsgierigheid naar hun eigen ware natuur; of een intuïtie ten aanzien van waarden die het
directe leven overstijgen; of een smachten naar vrede; of een erkenning van de beperkingen van aardse
routines? Het is door de Boeddha gezegd dat aan het hart van het pad ahimsa ligt, het niet-schaden.
Wordt het zaadje gevormd door een flauw vermoeden van de oneindig helende waarde waarin deze sterk
gekoesterde en onvatbare  cumulatieve deugd voorziet?  Hoe dan ook, een leven van meditatie is een pad
voor diegenen die het signaal horen, het opsporen en gaan zitten om te observeren. Sommigen zoeken
het misschien niet, sommigen waarderen het misschien niet, sommigen tolereren het misschien niet,
sommigen hebben misschien andere waardevolle paden om te volgen.

De Franse psycho-analist, Jacques Lacan, schreef, “Psychoanalyse begeleidt de patient
misschien naar de extatische limiet van ‘U zijt dit’, waarin hem de sleutel van zijn sterfelijke
bestemming geopenbaard wordt, maar het ligt niet zozeer binnen onze macht als practiserende genezers
om hem naar dat punt te brengen waar de ware reis begint”. Vipassana meditatie is gebaseerd op één
ding: “Dit is lijden: dit is de weg uit het lijden”. Het is het pad waar de ware reis begint. Het is een
genezing door observatie van en participatie in de natuurwetten. Zelfs de sterren worden geboren en
sterven, maar voorbij de vergankelijkheid van de wereld is er een eeuwigheid waarnaar eenieder van ons
kan reizen. Vipassana geneest door  het onzichtbare spectrum van het universele te concentreren op een
individuele pijn.
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