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Plezier in werken 
 
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 ‘Plezier in werken’  
 
‘Plezier in werken’: een stille zoektocht naar vrijheid of vrij zijn van niet-plezier, is het thema 
van deze retraite. Vrij van wat? In ieder geval van datgene waarvan je vrij wil zijn en dat jij 
degene bent die daar iets aan gaat doen. Over het algemeen wil je vrij zijn van het ongelukkig 
voelen. Ieder mens wil van nature gelukkig zijn. De volgende vraag is dan hoe wordt je 
gelukkig? Of misschien wel hoe wordt je niet ongelukkig. De wijzen zeggen immers dat de ware 
staat van de mens, die van kennis, bewustzijn en geluk is. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
Volgens de vedanta (Yoga Vasistha, pag. 32) zijn er vier reddingsboeien om uit de cake-walk 
van het zich steeds herhalende rad van fortuin te geraken. 
De eerste reddingsboei is die van zelfbeheersing. Het genoegen en plezier dat men ervaart bij 
zelfbeheersing is nergens mee te vergelijken. Wanneer er zelfbeheersing is, dan smaakt zelfs het 
voedsel beter. 
Zelfbeheersing wordt over het algemeen gezien als het ‘verminderen’ van iets; bijvoorbeeld 
minder eten, minder TV-kijken, minder hard werken etc. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
Vaak leggen we ons zelf bepaalde stringente richtlijnen op en houden dit dan voor een bepaalde 
tijd vol. Dat lukt ons meestal wel. Echter de innerlijke behoefte blijft meestal bestaan en na 
verloop van tijd vallen we terug in een oud gedragspatroon. Het gaat niet om het ontkennen van 
iets; of het goed of afkeuren daarvan, maar veeleer het accepteren van de dingen en daarin 
zelfbeheersing tonen. 
Moeilijker is om de gulden middenweg te nemen, waarbij je niet een bepaalde richtlijn nastreeft, 
maar veeleer kijkt wat nodig is en daarin maat zonder dwang houdt. 
Zelfbeheersing of discipline is niet zozeer van af- of goedkeuren, maar veeleer dicht bij jezelf 
blijven, geduld bewaren en maat houden. Maathouden door tijdens het luisteren, voelen, zien, 
ruiken en proeven je niet te laten te verstoren of het prettig/plezierig of niet-prettig/plezierig is. 
De dingen als het ware onverschillig (zonder verschil) of gelijkmatig benaderen is alleen 
mogelijk als je werkelijk waarneemt. De waarneming of het inzicht in het moment geeft aan 
waar de maat ligt. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 

http://www.dekunstvanzijn.nl/�


Plezier in werken 

2 
Andreas Jansen, www.dekunstvanzijn.nl. 2017 

De tweede reddingsboei is zelfonderzoek. Zelfonderzoek dat voortdurend plaats dient te 
vinden en waar studie of kennis van buiten nodig is. Zelfonderzoek zuivert de geest, lost de 
automatische piloot op, geeft kracht, efficiency en maakt je deel van een groter geheel. 
Zelfonderzoek is geen analyseren en redeneren. Het is heel direct naar jezelf kijken in de zin van 
‘Wie ben ik?’. Het geduldig waarnemen van jezelf zonder daar onmiddellijk een oordeel over te 
hebben. En ontdekken dat je alles wat je waarneemt uiteindelijk niet bent. 
Studie helpt om achter ‘Wie ben ik?’ te komen. Studie voor zelfonderzoek kan van alles zijn. De 
Bijbel, de Bagavad  Gita, uitspraken van Dalai Lama of een staatsman als Dag Hammerskjold of 
een gedicht.  
Bijvoorbeeld ‘Alles is volmaakt. Volmaakt komt van volmaakt. Trek volmaakt af van volmaakt 
en wat over blijft is volmaakt.’ De eerste zin kan je inspireren of het hele vers uit de Isa 
Upanishad. Soms draag je dat een hele dag of leven met je mee, voordat je het werkelijk inziet. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
De derde reddingsboei is tevredenheid. Iemand die tevreden is zoekt geen zintuiglijke 
genoegens. Mensen eten bijvoorbeeld over het algemeen meer als ze zich niet gelukkig of 
ontevreden voelen. Tevredenheid gaat over ondermeer het onbewogen zijn ten aanzien van het 
resultaat van werken of handelingen. Natuurlijk is er een doel met werken, maar het resultaat 
heb je niet in de hand, dat kan van zoveel (externe) factoren afhankelijk zijn. Zelfs deze (externe) 
factoren kunnen je niet uit evenwicht brengen. Ook hier speelt acceptatie van wat-is een 
belangrijke rol; je niet laten afleiden door voor- en tegenspoed. Iets kan nu tegen zitten, maar op 
de langere termijn het tegenovergestelde zijn. Vaak weten we niet waar de situaties ons toe 
leiden. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
De vierde reddingsboei is goed gezelschap. In de vedanta wordt daar het ‘zitten aan de voeten 
van de heer’ of de verlichte wijze mee bedoeld. Echter daar waar 2 of meer mensen bij elkaar 
zijn in het licht van de waarheid, is ook goed gezelschap. In het licht van de waarheid is één 
aspect; ook vrijgevigheid, mededogen, geweldloosheid en dienstbaarheid kunnen we daarbij 
noemen. Deugden die het eigen ‘Ik’ overstijgen. Gezelschap dat deze deugden in zich hebben of 
proberen na te streven kunnen licht scheppen in de duisternis, omdat iets anders dan zelfgewin 
wordt nagestreefd. 
 
- - -  wat betekent deze tekst voor je  - - - 
 
‘Plezier in werken’ is heel eenvoudig, zoals een onderzoeker een experiment waarneemt, zonder 
daar al een bepaalde uitkomst of resultaat van te verwachten. Hierbij hoef je alleen waar te 
nemen en door het waarnemen verandert er al wat, zonder dat het moeite kost. Namelijk als ‘je 
het ziet, dan weet je het’ voor altijd. De stille verandering is zoiets als een kind dat in een 
volwassene verandert. Je ziet het niet als je erbij staat, maar als je een kind een jaar niet hebt 
gezien, dan zie je de verandering wel. 
Bewaar de inzichten in de stilte van het hart.   
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De leeuwenwelp 
 

Op een dag ging een leeuwin, die verscheidene welpen had, op zoek naar voedsel en terwijl zij weg was, 
raakte een van de welpen verzeild in een kudde schapen. Het welpje volgde de schapen en de herder besloot 
het dier bij zich te houden. Omdat het steeds in het gezelschap van de schapen verkeerde, begon het welpje 
zich gaandeweg steeds meer als een schaap te gedragen. De herder zag dit en besloot naar een ander gebied 

te trekken, waar geen leeuwen waren, omdat hij bang was dat het welpje zich eens zijn ware natuur zou 
herinneren en de schapen zou aanvallen. 

Op een dag brulde er toch een leeuw in dit andere gebied en alle schapen renden weg en de welp probeerde 
ook weg te rennen. De leeuw – in leeuwentaal – zei de welp te stoppen en hij riep: ‘Waarom ben je bang 

voor mij? Dat hoeft niet. Je bent geen schaap, je bent een leeuw, net als ik, en als je daaraan twijfelt, zal ik 
het je laten zien.’ Hij nam het dier mee naar een vijver en de kleine leeuw zag in het spiegelbeeld dat hij 
hetzelfde gezicht en dezelfde trekken had als het dier dat naast hem stond. Toen vroeg de leeuw hem met 
hem te brullen, en zo leerde hij hoe je moet brullen en de hele persoonlijkheid en individualiteit van deze 

kleine leeuw veranderde volkomen; hij begon te brullen als een volwassen leeuw. 
 

Uit: Goed Gezelschap, pag. 116 – 117 
 
 
 
Waarnemen van plezier in 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.  
 
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. 
 
Tekst Gita Maar hij die, de zinnen door het bewuste denken beheersend, zonder gehechtheid karma-

yoga verricht met zijn organen van handeling, o Arjuna, hij is een uitnemend mens. (7) 
 

Thema Arjuna krijgt hier te horen dat een uitnemend mens hij is die zijn denken beheerst of los kan 
laten en het werk doet dat voor hem/haar ligt, zonder er aan gehecht te zijn. Het lichaam is 
een instrument dat de handelingen als het ware vanzelf uitvoert. 
 

Onderzoek Onderzoek allereerst op het werkoppervlak of de ruimte tussen twee werkoppervlakken. 
Maak je niet druk om het resultaat van het werk. Door directe waarneming van het 
handelen of activiteit zal vanzelf het juiste resultaat tot stand komen. 
 
Verfijn halverwege werk en/of activiteit het onderzoek. 
 
1. Bij het waarnemen zullen er gedachten, emoties of ervaringen al of niet over het 

resultaat, naar boven komen. Zo gauw je dit merkt herinner je dan de woorden ‘niet dit 
– niet dit’ en zie wat voor uitwerking deze woorden hebben. 
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Wat heb je overdag waargenomen? 
Je gaat glimlachend naar je werk en plotseling gebeurt er iets op weg naar je werk en je wordt 
droevig. Dat is het leven. Je ervaart de hele tijd de veranderingen en de ups en downs van het 

leven.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Om met deze veranderingen om te gaan hoef je alleen de emotionele wereld in je geest te 
observeren. 
Echter je bent geen droevig of blij persoon en je hebt geen lelijkheid in je; het betekent dat 
observeren en onderzoeken van het leven en de geest nog niet voltooid is.  
 
Omcirkel hiervoor aan het einde van het werk en/of de activiteit van ‘Plezier in werken’ hoe 
vaak je een aspect hebt waargenomen. Bekijk hiervoor een aantal boeiende signalen en vul 
eventueel zelf aan. 
 

Boeiende signalen Hoe vaak? 
Ik zag het materiaal waar ik mee werkte    1     2      3      4     5     
Ik hoorde mijn eigen stem    1     2      3      4     5     
………………………..    1     2      3      4     5     
Ik zag de cirkelende gedachten     1     2      3      4     5     
Ik had geen oordeel over de situatie    1     2      3      4     5     
………………………..    1     2      3      4     5     
Ik was niet met het eindresultaat bezig     1     2      3      4     5     
Ik werkte stap voor stap naar het einde    1     2      3      4     5     
………………………..    1     2      3      4     5     
Ik luisterde echt en alleen naar de ander    1     2      3      4     5     
Ik stelde vragen i.p.v. mening te geven    1     2      3      4     5     
………………………..    1     2      3      4     5     
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Het inzicht van plezier in werken 
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. 
 
Het plezier en vrij zijn speelt een belangrijke rol in ons leven en is terug te zien in ons gedrag en 
houding. Opvallend is dat waar de ene persoon plezier heeft of gelukkig van wordt (bijv. een 
schilderij van Mondriaan), een ander persoon daar geen plezier van heeft of gelukkig van 
wordt. Datzelfde geldt ook voor een en dezelfde persoon; die ene keer voel je wel en de andere 
keer voel je je niet gelukkig. Je ziet bijvoorbeeld na lange tijd en vriend en bent blij; mar naar 1 
uur vind je het wel genoeg en je blijheid is weg. 
Plezier blijkt te kunnen gebeuren door in het hier en nu te zijn, door alleen al zijn eigen denken 
waar te nemen, door zich niet druk te maken over het resultaat en met respect naar anderen te 
luisteren en met anderen om te gaan.  
 
Dagboek Plezier in werken 
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, welke van de onderstaande aspecten in het 
observeren werd herkend en schrijf deze in kolom 2 op: 

a. je houdt de aandacht bij het werk  
b. je oordeelt niet  
c. je luistert naar de ander 

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: HET IS JOUW ZAAK1

 
 

Ishta Devata en Guru zijn hulpmiddelen – zeer krachtige middelen op het pad. Maar om een middel effectief te laten 
zijn heeft het ook jouw inspanning nodig. Jouw inspanning is een sine qua non. Jij bent het die de zon zou moeten 
zien. Kunnen de bril en de zon voor jouw zien? Jijzelf moet je ware aard zien. 

- Talks 28 pagina 30 
 
Spiritueel leven is een samenspel van genade en inspanning. Wat zijn hun relatieve rollen voor 
het succes van spirituele inspanning.? Bij elke gelegenheid zien we Maharshi inspanning , alerte 
en onophoudelijke inspanning benadrukken. De reden hiervoor is niet ver te zoeken. Omdat 
men al ‘tot-over-de-oren in genade’ is. Een spirituele aspirant kan van een ding zeker zijn – de 
trouwe genade van de Guru. Er hoeft niet om gevraagd te worden, omdat het al ongevraagd 
gegeven wordt. Toch zien we leerlingen Ramana voor genade lastig vallen en telkens krijgen zij 
van hem de zekerheid daarover. Dit is begrijpelijk, want de actuele werking van genade is 
ongrijpbaar. Men is zich niet gewaar van haar werking. Major Chadwick vroeg eens, als 
bewoner van de Asram, aan Ramana waarom er, ondanks zijn aanwezigheid in zijn fysieke 
nabijheid, geen aanwijsbare verandering in hem was. Ramana legde uit dat ‘hoewel de 
verandering er ongetwijfeld geweest zal zijn, het niet gevoeld werd omdat het niet te meten 
was’. De genade van de Guru is er gedurende de hele weg, de inspanning helpend door de 
spirituele stemming te ondersteunen en te versterken. Omdat het direct door de Satguru, wiens 
ware natuur genade is, ‘geleid’ wordt, kan het niet soms aanwezig en soms afwezig zijn,. 
Daarom kan men, bij wijze van spreken, de versterkende stroom genade van Ramana als 
vanzelfsprekend beschouwen, die bescherming en begeleiding biedt in iemands momenten van 
wanhoop in welke situatie dan ook.  
 
Omdat genade altijd overvloedig aanwezig is voor hen die verbonden zijn met een Satguru, 
moet men zich richten op de noodzakelijke inspanning, dat de andere factor in de zoektocht 
naar waarheid is. Het is slechts door inspanning, door meditatie, door zelfonderzoek dat men de 
stroom van genade gaat beseffen. Vandaar dat Ramana zegt, dat genade alleen aan hen verleend 
wordt, die de nodige inspanning verrichten. Genade werkt voor hen. 
 
Als er geen ‘vichara’ is wordt genade sluimerend. Opnieuw is er in de ‘Ramana Way’ veel 
nadruk op het oefenen, omdat de ervaring van de natuurlijke staat van gelukzaligheid en het 
standvastig daarin verblijven, er voor jezelf toe doet. Deze ervaring moet verdiend worden door 
stevig onderzoek. God voedt iemand met ervaring. Men kan zich afvragen waarom. De Satguru 
kan het alleen helemaal overnemen van diegenen die hun individuele wilskracht volledig 
hebben overgegeven dat. Dergelijke personen zijn zeldzaam. Voor de rest worden handelingen 
met een overheersend gevoel van doenerschap uitgevoerd. Zolang als men met het gevoel, dat 
het een individuele inspanning is die ertoe doet, handelt, rust ook de verantwoordelijkheid om 
de waarheid uit te zoeken volledig op jezelf. In feite zijn wij voortdurend betrokken in een of 
andere handeling of anders laat onze rusteloze natuur ons wel niet in vrede ontspannen. Men 

                                                      
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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kan zeggen dat, om de natuurlijke staat te ontdekken, Ramana slechts de volle aandacht vestigt 
op de noodzaak om je wilskracht voor het best mogelijke gebruik in te zetten. 

 
Daar inspanning van het hoogste belang is, zal Ramana alle ontmoedigingen in de vorm van 
negatieve gedachten verwijderen. Het eerste wat aangepakt moet worden is de herhaalde uiting 
van vrees dat men geen recht kan doen aan sadhana, wanneer men in het lawaai van het 
dagelijks leven wordt meegesleurd. Ramana zal je aanmoedigen om over deze valse notie heen 
te stappen. Hij zal uiteen zetten dat wanneer je standvastig blijft met meditatie, zelfs al is het 
voor even, het leven niet langer een onrustige en zorgelijke rit zal zijn. De geestelijke omgeving 
van iemands functioneren zal veranderen wanneer de vrede, die door meditatie gegenereerd 
wordt, in de achtergrond van het werk gevoeld wordt. Dit gebeurt wanneer onze ware 
meditatieve natuur meer en meer overneemt. 
 
Het tweede negatieve struikelblok waar men mee te maken heeft, is het gevoel dat een spiritueel 
leven zo zwaar is en daarom niet waardevol is om te proberen. Hier vinden we ook weer dat 
Ramana zijn best doet  om zulke ideeën en dientengevolge handicaps uit te roeien. Wanneer 
iemand aan Ramana vraagt of we lust en boosheid moeten opgeven, antwoord Ramana met 
humor ‘Je geeft gedachten op, je hoeft verder niets anders op te geven’. Hierbij moet men zich 
uit de ‘Ramana Way’ herinneren dat men zich niet één voor één van gewoonten en gedachten 
ontdoet. Wanneer men door zelfaandacht leert naar binnen te keren en bij de bron te blijven 
drogen ze op. 
 
Dit brengt iemand bij de kern van de inspanning, waarover Ramana spreekt. De inspanning 
waaraan hier wordt gerefereerd is om bij de ’Ik’-gedachte te blijven en de afleiding door andere 
gedachten af te wenden. De geest moet door onderzoek vermand worden. Aandacht door de ‘Ik’ 
aan andere gedachten gegeven, moet omgedraaid worden naar zichzelf – ‘de geest zien met de 
geest’. Aandacht moet gegeven worden totdat vrede, alerte vrede overheerst. 
 
Men zou kunnen vragen, ‘Hoe lang is inspanning nodig?’. Zo lang als de geest naar buiten 
gericht is. Tot zolang dat de geest nog niet de kracht heeft gekregen om in het hart verzonken te 
blijven, is inspanning onontkoombaar. Men zal onderweg zien dat de geest, de vrede en de 
contemplatie van de natuurlijke staat ervaart. Dan zal men, zoals Ramana aan Cohen vertelde, 
moeten leren om de positieve houding die voor inspanning nodig is, uit te schakelen. Het 
bewustzijn achter de geest zal het overnemen en de noodzaak om zich in te spannen zal 
ophouden. Men zal de bestemming, de natuurlijke staat bereikt hebben. 
 

http://www.dekunstvanzijn.nl/�


Plezier in werken 

8 
Andreas Jansen, www.dekunstvanzijn.nl. 2017 

 

http://www.dekunstvanzijn.nl/�

	Plezier in werken
	Studie ‘Plezier in werken’
	Waarnemen van plezier in werken
	Het inzicht van plezier in werken
	Extra: HET IS JOUW ZAAK0F


