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De Zintuigen en nog meer … 
 
Begin de dag met een moment stilte, meditatie, een gebed, muziek of wandeling  naar gelang het beste deze dag 
bij je past. 
Ontbijt eventueel licht en lees vervolgens onderstaande tekst en overweeg deze.  
 
 
Studie Zintuigen  
 
We hebben over het algemeen vijf zintuigen. De neus voor ruiken, de tong voor proeven, de 
ogen voor zien, de huid voor voelen en de oren voor horen. Zintuigen die allemaal een 
andere functie en kwaliteit hebben. Niet alleen dat, maar ook een verschillende maat of 
reikwijdte. Ik kan alleen datgene zien wat ik met mijn ogen kan zien, maar ik kan dingen 
horen die niet in mijn gezichtsveld zijn. 
Zintuigen zijn op zich neutrale organen, die als het ware signalen (in feite licht) doorgeven 
aan de hersenen en die per persoon verschillend ontwikkeld kunnen zijn. We zeggen niet 
voor niets dat iemand visueel of auditief is ingesteld. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
De neus gebruiken we om geuren te ruiken. Geuren zijn heel fijn en blijven lang in ons 
geheugen hangen. Denk bijvoorbeeld aan ‘nestgeur’, die als we weer in het ouderlijk huis 
komen meteen weer als vertrouwd herkennen.  
Er bestaat ook nog zoiets als een subtiele geur of innerlijke geur. We zeggen dan ‘hij heeft 
daar een neus voor’, hij komt altijd met een koopje of met het nieuwste-van-het-nieuwste 
thuis.  
Geur heeft met het element aarde te maken. Aarde dat staat voor fysieke manifestering. Van 
iemand die ergens een neus voor heeft, kan gezegd worden dat hij gericht is op concrete 
zaken of objecten. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
De tong gebruiken we om de smaak van iets te proeven. Zo weten we of iets zout, zuur, 
bitter of bijvoorbeeld zoet is. De ene persoon houdt van zoete en de andere weer van zoute 
etenswaren. 
Ook zeggen we op een subtieler niveau, dat iemand een goede smaak heeft. Smaak in de zin 
van passend in het huidige tijdsbeeld, als we spreken over bijvoorbeeld mode. 
Smaak heeft met het element water te maken. Water staat voor verbinding. Water zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat je van meel en gist een brood kunt bakken. Overigens teveel water 
ontbindt weer; denk maar eens aan modder. 
Iemand met een goede smaak is met andere woorden goed verbonden met zijn omgeving. 
 
- - - overweeg wat dit voor jou betekent - - - 
 
De ogen gebruiken we om de vormen en kleur van iets te zien. Door te zien, leren we kennen 
of iets vorm heeft en welke kleur. Kleuren die bijvoorbeeld hard en koud of zacht en warm 
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kunnen zijn. Vorm heeft met zichtbaarheid en precisie of juiste afmetingen (maat) te maken. 
Het timmermansoog van de vakbekwame timmerman. 
Subtiel zien, dan spreken we van het zogenaamde innerlijke oog; we zeggen dan dat iemand 
oog voor de dingen heeft. In feite rekening houdt met de verhoudingen in de ruimte of dat 
nu objecten of subjecten zijn. 
Zien heeft met het element vuur te maken. Vuur staat ook voor warmte. Warmte kan dingen 
met elkaar laten versmelten en kan de vorm ook veranderen, zoals een smid bijvoorbeeld het 
ijzer smeedt. Iemand met vuur is iemand die dingen met het vuur van kennis te lijf gaat.  
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
De huid gebruiken we om aanraking te voelen of de tastzin. Door te voelen kunnen we 
weten of we aangeraakt worden; ook door dingen die we niet kunnen zien. 
Ook kennen we het subtiele voelen. Je ziet bijvoorbeeld een schilderij van Van Gogh en je 
voelt je geraakt. Het is vaak heel licht en terloops.  
Voelen heeft met het element lucht te maken. Lucht staat voor aanraking. Aanraking doordat 
je ineens door iets geraakt bent en daar meer over wilt weten. Het kan een mens zijn of een 
probleem of object. In feite wordt je wakker gemaakt en stelt je open voor nieuwe kennis. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
Het oor gebruiken we om naar klanken of geluid te luisteren. Door te luisteren kunnen we 
de klanken horen; weten we of iets dreigends of harmonisch is. Het oor geeft ons ook de 
mogelijkheid om klanken te horen van dingen die we niet direct kunnen zien.  
Ook is er het subtiele horen; namelijk de klank waarmee de woorden worden uitgesproken. 
De houding waarmee iets gezegd wordt. Woorden kunnen hetzelfde zijn, maar op diverse 
manieren worden uitgesproken. Zo hebben mensen vaak aan een half woord genoeg. 
Ook wanneer we werken zal de klank of geluid dat we maken verschillend zijn. Zonder 
aandacht werken, leidt over het algemeen tot meer lawaai dan met aandacht. 
Luisteren heeft met het element ether of ruimte te maken. Alles wat we doen gebeurt in een 
fysieke ruimte en tijd. Ook kennen we het als de levensruimte die iemand inneemt. Een 
levensruimte die door een stem al afgebakend kan worden, doordat de trilling van zijn 
zijn/haar stem je al of niet prettig in de oren klinkt. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
We spreken over het innerlijke of subtiele van de zintuigen. Hiermee komen we ook op het 
terrein van de geest of het denken terecht. De informatie komt door de neutrale zintuigen in 
ons denken. Het blijft niet tot het opnemen van informatie beperkt, maar roept een symfonie 
aan associaties bij ons op. En vervolgens zijn we bij een vorige ervaring of een toekomstig 
wensbeeld.  
Een ervaring uit het verleden die daarmede door de informatie vanuit de zintuigen 
onmiddellijk vertekend wordt. Vertekend omdat we aftasten of dat wat de zintuigen 
waarnemen wel overeenkomt met wat we ons ervan hadden voorgesteld. Ergens ontstaat 
een wens en uiteindelijke een niet bedwingbare begeerte, waardoor we meegesleept worden 
met de objecten van de zintuigen. 
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- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
Vaak willen we een ervaring, waarbij onze zintuigen de ingang daartoe zijn, opnieuw 
beleven. De vraag is of je wel iets kunt beleven als je van tevoren al een bepaald beeld 
daarvan uit het verleden hebt. De wens naar een bepaalde ervaring houdt je er van af om je 
aandacht volledig open via je zintuigen te richten. Hiermee gaan we ook voorbij aan het feit 
dat de informatie wel eens anders kan zijn en kunnen we niet meer genieten van het 
moment. 
Eenvoudig bij het moment van hier en nu zelf blijven is voldoende. Het directe waarnemen 
zelf en onze natuur zorgen er wel voor dat we het goede, juiste en schone doen. 
 
Bewaar de inzichten in de stilte van het hart.  
 

 
De olifant en de blinden 

 
Er was eens een dorp waar alleen blinden woonden. Op een dag kwam er een olifant het dorp in lopen 

en iedereen wilde natuurlijk te weten komen wat een olifant was. Omdat de inwoners blind waren, 
moesten zij naar het beest geleid worden en de drijver liet hen de olifant ervaren door deze te laten 

betasten. Natuurlijk raakte ieder een ander deel aan. Tenslotte kwamen de blinden bij elkaar om elkaar 
van hun ervaringen te vertellen. Hij die de poot gevoeld had zei dat de olifant was als een zuil en hij 
die de staart had betast, zei dat het beest was als een stok en zo ging het door met oren, de slurf, de 
slagtanden, de dikke buik, enzovoort. Elke persoon beschreef de olifant overeenkomstig een eerder 

opgedane ervaring, iets waarmee zij hem konden vergelijken. Toen begonnen zij te discussiëren. ‘Jouw 
olifant was niet de echte’, de jouwe was illusie, de mijne is de enige echte, enzovoort.’ 

Later legde de drijver hun uit: ‘Niemand kan een volledig beeld van de olifant hebben. Het enige wat 
jullie kunnen doen is al jullie verschillende ervaringen van ‘olifant’ bij elkaar brengen en uit al deze 
ervaringen kunnen jullie je een beeld vormen van een nieuw schepsel dat bekend staat als ‘olifant’. 
Maar het is de som van al deze delen en iets meer dat het hele schepsel ‘olifant’ vertegenwoordigt. 

 
Uit: Goed Gezelschap, pag. 15 

 
 
Waarnemen van zintuigen 
De meeste mensen werken overdag. Sommige werken halve dagen en hebben tijd om een 
hobby of vrije activiteit te doen. Dit zijn uitstekende activiteiten om te onderzoeken.  
 
Vertrekpunt onderzoek 
Lees voor je gaat werken of activiteit de onderstaande tekst uit de Bagavad Gita die past bij 
het onderzoeken van het leven door louter waar te nemen. 
 
Tekst Gita Hij, die uiterlijk de zintuiglijke organen van handeling beheerst, maar in gedachten toeft bij 

de objecten der zinnen, die mens van onjuist gedrag noemt men een hypocriet. (6) 
 

Thema Arjuna krijgt hier te horen, dat het niet zozeer gaat om uiterlijke beheersing van de 
zintuigen, maar veeleer om de innerlijke beheersing (van het denken). 
 

Onderzoek 1. Onderzoek het directe werkoppervlak dat voor je ligt. Het kan de plek zijn waar je 
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staat; voel dan de grond met je voeten. Of een gesprek; hoor dan naar de klank van je 
stem of van de ander. Of het schillen van een appel; zie de appel. Drink je koffie of 
thee; proef dan de koffie of thee. Ben je buiten; ruik dan de geuren van de bloemen, 
bomen, het gras. Het werkoppervlak verandert natuurlijk tijdens het werken of de 
activiteit. 

 
Verfijn halverwege werk en/of activiteit het onderzoek. 
 
2. Onderzoek nog steeds het werk. Je hebt de acties die bij de zintuigen horen tot nu 

onderzocht. Onderzoek ook de aaneenschakeling (keten) van deze handelingen die 
elkaar moment na moment opvolgen. 

 
Wat heb je overdag waargenomen? 
Wat je ook waarneemt, daar is ook de geest. Zelfs als je precies weet waar de geest is, zal 
louter kennis je er geen beheersing over geven. Het betekent niet voorkomen dat de geest 
functioneert; het betekent dat je je bewust bent van de geest. Je innerlijke staten zijn de vele 
instrumenten die je moet leren observeren en onderzoeken. Je accepteert in de geest wat je 
ziet of observeert, maar je onderzoekt echter je waarnemingen niet. 
Omcirkel hiervoor aan het einde van het werk en/of de activiteit hoe vaak je een aspect hebt 
waargenomen. Je kunt de lijst handelingen m.b.t. zintuigen eventueel aanvullen. 
 

Zintuiglijke signalen Hoe vaak? 
Ik heb de bloemengeur geroken.    1     2      3      4     5     
Ik heb de lichaamsgeur geroken.    1     2      3      4     5     
 ……………………….    1     2      3      4     5     
Ik heb het eten werkelijk geproefd.    1     2      3      4     5     
Ik heb het water geproefd.    1     2      3      4     5     
………………………..    1     2      3      4     5     
Ik heb het schilderij werkelijk gezien.    1     2      3      4     5     
Ik heb zijn/haar gezicht gezien.    1     2      3      4     5     
………………………..    1     2      3      4     5     
Ik heb de kleren op mijn huid gevoeld.    1     2      3      4     5     
Ik heb de wind op mijn gezicht gevoeld.    1     2      3      4     5     
………………………..    1     2      3      4     5     
Ik heb de muziek werkelijk gehoord.    1     2      3      4     5     
Ik heb mijn eigen stem gehoord.    1     2      3      4     5     
………………………..    1     2      3      4     5     

 
 
 Het inzicht in de zintuigen 
 
Begin de avond met een moment stilte, meditatie, een gebed, muziek of wandeling  naar gelang het beste deze dag 
bij je past. 
 
We zijn de hele dag bezig geweest en als het goed is hebben we van alles gezien in de geest 
en de fysieke realiteit.   
 
Ter herinnering 
In het onderzoek naar het werk in de ochtend en/of de activiteit in de middag werd een vers 
uit de Bagavad Gita gebruikt als vertrekpunt. 
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De zintuigen zijn de neutrale informatiekanalen van de mens. De mens heeft 5 zintuigen, 
waaraan specifieke handelingen zijn gekoppeld. 
 
De mens gebruikt deze zintuigen dagelijks en over het algemeen zijn ze alle 5 verschillend 
ontwikkeld. De ene mens is meer auditief, terwijl een ander meer visueel is ingesteld. De 
zintuigen functioneren altijd, ook als we ons daar niet van gewaar zijn. Je rijdt auto en 
ondertussen zit je hele vakantieverhalen in je hoofd te bedenken en toch blijk je zonder 
ongelukken op de plaats van bestemming aangekomen te zijn. Hetzelfde geldt bij zoiets 
eenvoudigs als het aardappelschillen.  
Over het algemeen gaat veel energie verloren omdat we met onze  zintuigen er niet bij zijn. 
Beter gezegd; de zintuigen zijn er wel bij, maar we stoppen onze energie in ons denken, 
terwijl dat op dat moment niet nodig is. Ook de tegenwerping dat aardappelschillen maar 
een saai karwei is en dat je jouw tijd beter kunt gebruiken met nadenken over de vakantie, 
laat zien hoe je met je aanwezigheid omgaat.  
 
Dagboek zintuigen 
Observeren of waarnemen voor wat er hier en nu is; meer is niet nodig om met het leven en 
werken om te gaan. Zo eenvoudig is het; louter waarnemen zonder daar allerlei ideeën of 
ervaringen bij te willen hebben.   
Maak een dagboek om je inzichten op te schrijven.   
 
Inzicht 

1. Laat dagelijks je werkactiviteiten als een film in de geest langs komen en kijk daarbij 
naar je acties, uitspraken, gedachten en gevoelens/emoties. Wat ontdekte je tijdens 
deze herinnering? Schijf 1 of 2 waarnemingen op. 

2. Lieten sommige dingen een schaduw achter, terwijl andere dingen gemakkelijk 
voorbij gingen op het scherm? Vraag jezelf nu af, op welke van de onderstaande 
aspecten het observeren was je gericht: 

a. de neus en het ruiken 
b. de tong en het proeven 
c. de oog en het kijken 
d. de huid en het voelen 
e. het oor en het luisteren  

3. Schrijf in de laatste kolom wat je geleerd hebt of welk inzicht je hebt gekregen. 
 

Situatieomschrijving Gericht op? Wat geleerd? 
1. 
 

  

2. 
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Extra: DE VOORUITGANG VAN DE PELGRIM1

 
 

Wanneer ik van Calcutta naar Madras reis dan zijn er verkeersborden en dienstregelingen om me op mijn reis te 
begeleiden. Maar wat is de begeleiding op mijn zoektocht naar het Zelf? 

- Talks pagina 395 
 
Maken we überhaupt vooruitgang? Hoe lang duurt het om het doel te bereiken? Dergelijke 
vragen komen zo nu en dan in de geest naar boven. De urgentie van deze vragen is 
natuurlijk afhankelijk van hoeveel belangstelling je hebt voor Zelfkennis, hoeveel je er naar 
verlangt. Maar iedereen verlangt er naar te weten hoe hij is gevaren. hoe ver hij werkelijk op 
het spirituele pad heeft gereisd. Voor al onze andere activiteiten zijn er zeker maatstaven, 
bijvoorbeeld de toenemende banksaldi, het klimmen op de sociale en officiële ladders, het 
vergroten van de politieke aanhang en dergelijke. Het bewijs van succes spoort iemand aan 
tot verdere inspanning om de doelen, waarop zijn blik gericht is, te bereiken. 
 
Maar wanneer we bij de zoektocht naar binnen gaan, bij het zoeken naar waarheid, lijkt er 
niets tastbaars, niets specifieks te zijn op basis waarvan met kan oordelen wat er werkelijk 
gebeurd is. Staat men reeds bij de start vast vastgenageld? Of boekt men enige vooruitgang? 
Of is men dicht bij het doel? Vooruitgang of gebrek eraan kan niet gemakkelijk 
waargenomen worden. Het probleem komt onvermijdelijk in een situatie, waarin men geen 
objectieve maatstaven heeft. ‘Er is geen verkeersbord of dienstregeling om te begeleiden’. Er 
hoeft in zekere zin ook helemaal geen reis ondernomen te worden. Want, men is al op zijn 
bestemming. Dit wordt niet gezegd in termen van een raadsel dat opgelost moet worden, 
maar omdat het juist de waarheid is, de eenvoudige waarheid. Waarom? Omdat men nooit 
afgescheiden is van het Zelf dat men aan het zoeken is. Men is noch ver weg, noch los ervan. 
Het Zelf dat vol bewustzijn is, is het licht dat energie aan de geest en aan het lichaam geeft en 
in staat stelt te handelen. In praktische termen heeft deze waarheid echter geen betekenis 
voor ons. Wij zijn verstrikt in een wereld van valse begrippen en misleidende ideeën. 
Inspanning moet geleverd worden om uit de gedachtewereld te komen, uit de greep van de 
geest en om de natuurlijke staat te ontdekken. 
 
De spirituele reis is daarom een zaak van openbaring, een zaak van het geleidelijk ontdekken 
van het vermogen om ons door de verwijdering van al datgene dat het bewustzijn beperkt en 
begrenst, op onze eigen innerlijke kracht te richten. Dit roept de vraag op of gedurende deze 
periode van ‘sadhana’ er geen testen zijn, waardoor men voor zichzelf kan weten of er al dan 
niet enige transformatie of betekenisvolle verandering heeft plaats gevonden. Als er geen 
criterium is dan kan men zelfvoldaan tevreden, onverschillig of overmoedig worden en maar 
wat doen. Gelukkig kan men de verandering opmerken als men maar waakzaam is. Er is een 
spiegel, zoals die ene die de stiefmoeder in het sprookje van ‘Sneeuwwitje’ had, die altijd de 
waarheid spreekt. Dit is de spiegel van onze gedachten en daden. We moeten alleen gevoelig 
genoeg zijn om de opgenomen boodschap te lezen, wanneer we dagelijks functioneren door 
onze reeks relaties met mensen, ideeën en dingen. Voorzichtige observatie zal haar eigen 
verhaal vertellen en een dergelijke observatie is een must als we niet op beide fronten, ‘hier’ 
in deze wereld en ook ‘daar’ in Gods verblijfplaats, willen falen. 

 
                                                      
1 Studie komt uit: Meditations, The Ramana way, by A.R. Natarajan, published by Ramana Maharshi Centre of Learning, 
Bangalore, 5e editie, ISBN 81-85378-00-2 
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Om te beginnen wordt men over het algemeen geconfronteerd met het probleem van een 
zwakke geest, een verdeelde geest die in strijd is met zichzelf en zichzelf tegenwerkt. 
Meditatie wordt een strijd die zelfs de machtige Kurukshetra oorlog tussen de Pandavas en 
Kauravas in het niet doet zinken. Wanneer men ondanks deze heldhaftige strijd volhardt, 
verwerft de geest de kracht om bij één enkele gedachte te blijven. Zoals Ramana het stelt, ‘De 
mate van vrijheid van ongewenste gedachten en de mate van concentratie op één enkele 
gedachte zijn de maten om vooruitgang te af te meten’. Want het is het vermogen van de 
geest om zich doelbewust te vermannen, die een belangrijke doorbraak kenmerkt. De vrede 
van het uur meditatie wordt niet tot dat uur alleen beperkt. Het wordt een onderstroom van 
de sfeer, waarin men functioneert. 
 
Dit leidt iemand tot een tweede teken van succes in de spiritualiteit. De geest verwerft het 
vermogen om succes en mislukken hetzelfde te benaderen. Niemand is ooit met een systeem, 
dat altijd succes verzekert, gekomen. De geestelijke kracht, die door toegewijd onderzoek 
verkregen wordt, zal gezien worden wanneer teleurstellingen in overvloed komen en 
wanneer verdriet je in het gezicht kijkt. Zoals Ramana aan Humphreys vertelde zullen de 
resultaten zich op allerlei wijzen laten zien, ‘In de vrede van de geest, in de kracht om met 
moeilijkheden om te gaan, in de kracht overal – altijd onbewuste kracht’. 
 
Ramana zegt ook dat wanneer je terrein ontgint, er duidelijk ‘Vairagya’ zal zijn, geen 
enthousiasme voor wereldse waarden en een afkeer voor zintuiglijk plezier zal zich 
ontwikkelen. Deze ‘afkeer’ is niet een negatieve houding van ‘Nee, nee - deze druiven zijn 
zuur’, dat ontstaan kan zijn door mislukkingen in het leven. Het is een positieve houding die 
geboren wordt uit het groeiende gevoel dat het hoogste zintuiglijke geluk niet evenaren kan 
met wat we verliezen door ons er aan over te geven. Het gewaarzijn dat voor de genade van 
het Zelf geruild wordt, ontwikkelt zich. Wat er gebeurt, is dat er een positieve verandering in 
de waardeoordelen plaatsvindt, wanneer intelligente inspanning je in staat stelt naar binnen 
te keren en aan de innerlijke vreugde van het leven deel te nemen. 

Het zou hier waardevol zijn te waarschuwen tegen pessimisme en zelfveroordeling van 
welke soort dan ook. Ramana heeft gezegd dat ‘één enkele poging zelfs voor één enkele 
minuut’ mettertijd vrucht zal dragen. Wat kan men nog meer dan deze verzekering vragen? 
Of misschien is het gesprek van Ramana’s met Rangan bemoedigender. Rangan voelde zich 
ontmoedigd door de gedachte dat zijn ego scherper werd ondanks het naaste gezelschap van 
Ramana. Ramana vertelde hem ‘Als het ego moet gaan, moet al datgene wat verborgen is 
naar buiten komen. Wanneer je water op een fornuis blijft houden om het te verwarmen, dan 
zal het koken en overkoken, of niet?’ Wanneer men verder reist dan kan men voor zichzelf 
de werkelijke hartslag van de vooruitgang voelen. Zoals een populair gezegde zegt ‘Men 
heeft geen vergrootglas nodig om een zweer op de vinger te zien’. Het is duidelijk van 
zichzelf. Overeenkomstig hoeft niemand anders bevestiging of ontkenning van wat er 
gebeurt in het spirituele leven. De schoonheid ervan zal op duizend manieren tot bloei 
komen. 
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