
Werken en nog meer … 

1 
Andreas Jansen, www.dekunstvanzijn.nl, 2017 

Werken 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 Werken 
 
Wat is werken? Is het louter je plicht vervullen? Is het een uit de hand gelopen hobby? Is het 
misschien vervelend of juist opwindend?  
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
In ieder geval is werken de activiteit werken, wat voor activiteit het ook is. Of het nu buiten 
in de tuin werken is of binnen op kantoor. Verder blijkt dat bepaalde werkzaamheden voor 
de één ververvelend is en voor de ander juist helemaal niet. Met andere woorden het werk 
zelf zou wel eens neutraal kunnen zijn, maar onze houding tegenover het werken 
verschillend. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
Het lijkt er op dat werken op zichzelf niet de boosdoener is in het al of niet gelukkig voelen 
of plezier hebben in het werk. Werken is op zichzelf neutraal. Alvorens hier verder op in te 
gaan, moeten we ons eerst de vraag stellen ‘Kunnen we wel zonder werken?. 
Laten we hiervoor allereerst het woord werken iets breder benaderen door werken te zien als 
activiteiten of handelingen die plaatsvinden. Hierbij kunnen we denken aan concrete 
handelingen zoals afwassen, boekhouden of e-mailen, maar ook aan lopen, spreken, 
luisteren en ademhalen. 
Het lijkt er dan op dat we niet zonder ademhalen kunnen, maar wel zonder denken, spreken, 
lopen en luisteren, afwassen, e-mailen en boekhouden. Is dat wel zo?  
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
We kennen allemaal wel de situatie dat we er zonder dat we er erg in hebben of het te willen 
‘er zomaar iets uit flappen’; of dat we ons niet konden inhouden het te zeggen. En wie kent 
niet de situatie dat je in de stad loopt en de eerste drie koffieshops voorbij loopt, maar tegen 
de vierde koffieshop geen ‘nee’ meer kunt zeggen omdat de smaak van de cappuccino al 
over je tong loopt. Op een of andere manier wordt je gedwongen om te handelen of iets uit te 
voeren of je wil of niet. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
Of we willen of niet, er zijn altijd handelingen of werkzaamheden. Onze natuur dwingt ons 
te handelen of te werken, waarbij er in feite ook geen onderscheid is tussen wereldse of 
religieuze of spirituele handelingen. Elke handeling zal zijn eigen resultaat met zich 
meebrengen. Nu we weten dat er altijd handelingen/activiteiten zijn en dat we ook niet 
zonder ‘werken’ kunnen en we ook weten dat ‘werken’ op zichzelf neutraal is, dienen we 
ons af te vragen waarom we werken toch verschillend ervaren. 
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De houding of intentie kan bijvoorbeeld jaloersheid, chagrijn, verveling of medelijden zijn. 
Of onder het werk denken we bijvoorbeeld aan de vakantie, die vervelende baas, die 
vervelende echtgenoot vanochtend of aan die ‘kantjes aflopende’ collega. Herkennen we dit? 
Uit welke houding of met welke intentie we iets doen? 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
We zien dat de intentie waarmee we handelen verschillende resultaten opleveren. De kunst 
is om niet geestelijk afgescheiden van het werken te zijn, maar met onze aandacht volledig 
bij het werk; als het ware door direct ontspannen waarnemen er mee verbonden te zijn. Door 
je niet mee te laten slepen met innerlijke ideeën of gevoelens, maar te handelen of te werken 
vanuit overgave met hart en ziel, wordt steeds minder inspanning gevraagd. Dit werken 
schenkt plezier en vreugde en het lijkt alsof je helemaal niet werkt; dat het vanzelf gaat.  
 
Bewaar de inzichten in de stilte van het hart.  

 
 
 
 
 

De pijlenmaker 
 

De wijze Dattatreya wandelde eens door een straat, toen er een bruidstoet voorbij kwam. Hij stond stil 
bij de deur van een winkel waar pijlen werden gemaakt. De pijlenmaker was druk aan het werk en nam 

niet de moeite om naar de stoet te kijken. Toen die voorbij was, wilde Dattatreya weten waarom de 
man niet had genoten van het vrolijke gezelschap en hij vroeg of hij ze wel gezien had. De pijlenmaker 
zei: ‘Nee, ik heb niets gehoord, want ik was bezig de punt van de pijl te slijpen.’ In het vormen van de 

punt werd hij er één mee en de wereld van de zintuigen bestond niet voor hem op dat moment. 
 

Uit: Goed Gezelschap, pag. 62 
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 Waarnemen van werken 
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.  
De eerste werkelijke stap is niet te spreken over God te kennen, maar jezelf te kennen. Je bent 
een ademend wezen, een waarnemend wezen en een denkend wezen. 
Op de innerlijke reis onderzoek je wie je bent zodat je goed in je leven kunt functioneren, je 
gewoontepatronen kunt begrijpen, en gelukkig leert te leven in de wereld.  
Zelfonderzoek helpt je hierbij en is eenvoudig observeren, kijken of waarnemen, zoals je een 
film bekijkt.  
 
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. 
Halverwege het werk of de activiteit kun je even stoppen en het onderzoek verfijnen door 
het 2e gedeelte te lezen. 
 
Tekst Gita In deze wereld, o gij zonder zonden, zijn er, zoals ik reeds zei, twee paden van 

discipline; dat van jnana-yoga (yoga van kennis) van de sankhyas; en dat van karma-
yoga (yoga van handeling) van de yogi’s. (3) 
 

Thema De Gezegende Heer zegt dat je niet hoeft te veranderen; dat je in wezen zonder 
zonden bent.  
 

Onderzoek 1. Ontspan en onderzoek tijdens het werken of activiteit de ruimte waar je je 
bevindt (bijvoorbeeld huiskamer, tuin, keuken). Als je merkt dat je afdwaalt 
verleg keer dan terug naar het onderzoek van de ruimte waar je je bevindt door 
louter waar te nemen. Heb geen kritiek op jezelf. 

 
Verfijn halverwege werk en/of activiteit het onderzoek. 
 
2. Ontspan en zoom in door het werk of activiteit zelf te observeren (bijvoorbeeld 

het stofzuigen, tuinieren of koken etc.). 
 

Wat heb je overdag waargenomen? 
Het gaat in het onderzoeken om zicht te krijgen over een aantal aspecten van het dagthema 
‘Werken’ bij jezelf; waardoor misschien andere inzichten kunnen oprijzen.  
Omcirkel hiervoor aan het einde van het werk en/of de activiteit hoe vaak je een aspect hebt 
waargenomen.  
 

Werk-signalen Hoe vaak? 
Ik heb mijn lichaam waargenomen    1     2      3      4     5     
Ik heb mijn denken waargenomen    1     2      3      4     5     
Ik heb mijn gevoelens waargenomen    1     2      3      4     5     
Ik heb de ander waargenomen    1     2      3      4     5     
Ik heb werkruimte waargenomen    1     2      3      4     5     
Ik heb de activiteit waargenomen    1     2      3      4     5     
Ik heb het waarnemen waargenomen    1     2      3      4     5     
 ……………………….    1     2      3      4     5     
 ……………………….    1     2      3      4     5     
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 Het inzicht in werken 
 
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.   
Het gaat allereerst om het waarnemen van het werkelijke leven dat voor je ligt. 
Zie dat wanneer je een handeling verricht, je vast zit aan zijn vruchten. Er is geen eind aan 
dit proces van handeling en reactie.  
 
Ter herinnering 
In het waarnemen van het werk in de ochtend en/of de activiteit in de middag werd een vers 
uit de Bagavad Gita gebruikt als vertrekpunt. 
In dit onderzoek hadden we met drie aspecten te maken. In elk werk en/of activiteit is er een 
subject (jij als persoon), die waarneemt en een waar te nemen object (een ander of een 
concreet materieel object) en tenslotte het directe of louter waarnemen zelf. Het wordt ook 
wel voorgesteld als positief, negatief en neutraal. 
Belangrijk was om het waarnemen niet te fixeren, maar levend te laten zijn. Alles is 
voortdurend in beweging en dus niet statisch. Laat het waarnemen ook rusten in de tekens 
veranderende situatie. 
 
Dagboek Werken waarnemen 
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 aan het einde van de dag een dagboek om de aspecten van het thema ‘Werken’, die 
effect op je werkplezier hebben op te schrijven.   
 
Inzicht 

1. Laat dagelijks je werk en/of activiteiten 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, welke van de onderstaande 
aspecten heb je tijdens het observeren herkend: 

a. op het directe waarnemen, zonder in denken mee te gaan 
b. op het directe waarnemen van de activiteit 
c. op het directe waarnemen van de andere persoon 
d. op het directe waarnemen van de omgeving of werkruimte 

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: WIE IS DE MEDITERENDE?1

 
 

D: Waarop moeten we mediteren? 
M: Wie is degene die mediteert? Vraag je dit eerst af. Blijf als degene die mediteert. Er is geen noodzaak om 

te mediteren. 
- Talks 205 pagina 174 

 
Meditatie heeft voor verschillende mensen een verschillende betekenis gekregen. De dwaze 
run op meditatieklassen en voorbereidend onderwijs in meditatie is een aanwijzing voor het 
geloof dat men in meditatie heeft, als een vluchtmiddel voor de zorgen en spanningen in het 
dagelijkse leven. Zoals het over het algemeen begrepen wordt, betekent meditatie uitsluitend 
contemplatie op een bepaalde heilige vorm, naam, geluid of in zekere mate op al deze 
dingen tezamen. Het is te hopen dat deze enkelvoudige gedachtestroom de mens in staat zal 
stellen om vrede in de geest te krijgen, zich spiritueel te ontwikkelen en uiteindelijk vrij te 
zijn van de gebondenheid aan karma. 
 
Meditatie is mentaal – de mediterende en zijn gedachten. Zij, die spreken over het spirituele 
pad, zijn zeer eerlijk en vaak standvastig in hun meditaties. Maar toch lijken de vruchten van 
meditatie moeilijk te plukken, omdat er noch verminderde gehechtheid is en er noch die 
diepe vrede van de geest is, dat het leven harmonieus en gelukkig maakt. Men moet 
onderzoeken waarom men geconfronteerd wordt met frustrerend falen dat leidt naar het 
opdrogen en het verliezen van de interesse voor serieuze spiritualiteit. 
 
Ramana zou de fout leggen bij onze onbekwaamheid om de aard van de geest te begrijpen. 
Gebaseerd op de directe ervaring, die Ramana met ons deelt, heeft hij bepaalde 
aanwijzingen, die in de praktijk toegepast kunnen worden, gegeven om de natuurlijke staat 
van meditatie te ervaren. In deze staat is er slechts meditatie, de schoonheid, de volheid van 
vrede en genade. Wanneer we dit stadium bereiken en in staat zijn om er standvastig in te 
kunnen verblijven, is de mediterende, een aparte eenheid, er niet meer om te mediteren. Er 
is, zoals Ramana zegt, ‘Geen noodzaak om te mediteren’. Want, waar is degene die 
mediteert? Hoe komt men tot deze staat? 
 
In bijna alle meditaties is er een object van meditatie dat heilig beschouwd wordt. Toch zien 
we de leerling vragen op wat zou hij moeten mediteren. In het antwoord van Ramana merkt 
men op dat Ramana rechtstreeks de aandacht van de vrager verlegt van zijn zorg over het 
object van meditatie naar het subject, de mediterende. Ramana heeft de reden hiervoor op 
diverse manieren uitgelegd. Alle gedachten liggen in hun zaadvorm in de doener. Hoewel er 
kuddes van gedachten zijn komen slechts enkele van hen tot ontwaken, afhankelijk van de 
reactie van het individu op de objecten op een bepaald tijdstip. De eerste gedachte die oprijst 
en de gedachte die er altijd gedurende de wakende staats is, is de ‘Ik‘-gedachte of de 
gedachte ‘Ik ben zo en zo’. Nadat deze eerste gedachte oprijst, rijzen andere gedachten op. 
Dit zijn die gedachten waarop de aandacht van de ‘Ik’-gedachte wordt gericht. Daarom zijn 
er gedachteclusters met een centrale kerngedachte en de andere gedachten, waarop 
voorlopig de aandacht van de ‘Ik’-gedachte gericht is. Deze gedachtecluster blijft veranderen 
door het contact met impulsen van buiten. Hoewel de gedachte-inhoud van de geest altijd in 

                                                      
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 

http://www.dekunstvanzijn.nl/�


Werken en nog meer … 

6 
Andreas Jansen, www.dekunstvanzijn.nl, 2017 

beweging is en verschillend is op verschillende momenten, is de denker, waarvoor de 
gedachten bestaan, de voortdurende en centrale factor in alle gedachten. Logischerwijs kan 
men zeggen dat een goede kijk op de geest aangeeft dat er een deel in de geest is, de ‘Ik’, die 
niet verandert terwijl de andere gedachten blijven komen en gaan. Er zijn altijd gedachten 
die in het geheel nooit opkomen omdat de omstandigheden er niet geëigend voor zijn. 
Ramana neemt de moeite om zeer gedetailleerd dit basisverschil dat hij ‘Aham Vritti’ en de 
‘andere vrittis’ noemt te verklaren. 
 
Een vitaal punt dat ook nodig is om uit te leggen, is dat de gedachten wegsterven alsof ze 
genegeerd worden, tenzij de aandacht van de ‘Ik’ aan de andere gedachten gegeven wordt. 
Zij zijn niet in het gezichtsveld van de geest. Hierdoor vinden de variaties in de inhoud van 
de geest plaats. Ter illustratie, terwijl men wakker wordt is de aandacht misschien op die 
gedachten die nodig zijn om je gereed te maken voor je dagelijkse werk, die dan gevolgd 
worden door gedachten die verbonden zijn met het werk dat je onder handen hebt. Deze 
zullen op hun beurt gedachten over ontspanning opwekken, plezier en zo voort. Wanneer de 
aandacht van de ‘Ik’ niet op hen is, trekken de andere gedachten zich terug naar de 
achtergrond en zullen om weer aan de oppervlakte te komen moeten wachten op de 
aandacht van de ‘Ik’. 
Gezien vanuit deze analyse van de natuur van de geest is het de ‘Ik’- gedachte die er toe 
doet. De rest van de gedachten, die er afhankelijk van zijn, kunnen veilig genegeerd worden. 
Men kan zich afvragen ‘Waarom is deze ‘Ik’-gedachte zo belangrijk?’. Dit is omdat het ‘Ik 
ben’ deel ervan een zuivere weerspiegeling is van het bewustzijn van waaruit het ontspringt. 
Als zodanig verlicht het datgene waar het aandacht aangeeft. Wanneer haar aandacht vast bij 
haarzelf is, leidt het iemand terug naar die volheid van waaruit het voortgekomen is. 
Wanneer we ons alleen kunnen houden bij deze kern ‘Ik’-gedachte, zou onze aandacht bij de 
essentie van de geest zijn en de verwarring veroorzaakt door de aandacht op andere 
gedachten zou stoppen. Vandaar dat Ramana in zijn aanhaling suggereert dat we ons 
zouden moeten verdiepen in de vraag wie de mediterende is en wie blijft als de mediterende. 
Zich afvragen wie de mediterende is, is het ‘Wie ben ik” onderzoek in een andere vorm. Het 
is de eerste vraag die gesteld moet worden, want het is de meest vitale vraag. De noodzaak 
voor meer vragen zal alleen oprijzen als de aandacht afdwaalt van de mediterende naar de 
objecten van aandacht van de mediterende. 
 
Sommige leerlingen zouden bij Ramana klagen dat het richten van aandacht op jezelf 
moeilijk is, omdat er niet iets concreets om op te mediteren schijnt te zijn. Ramana zou 
uitleggen dat dit soort problemen ontstaan door onze diepgewortelde gehechtheid aan 
vormen, waardoor een object van meditatie een dwingende noodzaak wordt. In 
werkelijkheid is een niet-objectieve meditatie of onderzoek in het subject het ‘gemakkelijkst’. 
Gebrek aan bekendheid en ervaring zou de tegenovergestelde indruk kunnen geven. Echter, 
als door volhardend onderzoek de aandacht verlegd wordt van het object naar het subject, 
dan zal de vreugde van de naar binnen gekeerde geest iemand aanzetten tot de reis naar 
binnen. Door nauwgezet bij de ‘Ik’, bij de mediterende te blijven, keert de naar buiten 
gerichte geest naar binnen. De geest verzinkt in zijn bron, mits men in dit stadium ervoor 
kan waken in slaap te vallen of niet terug te vallen in gedachten. De mediterende, de 
afgescheiden ‘Ik’-gedachte, is opgelost in de volheid van het bestaan. 
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