
 

 

Vanuit zen 

1. “Verlichting is niet een of ander fijn gevoel of een of andere bijzondere 

geestestoestand. De geestestoestand die er is als je in de juiste houding zit, 

is verlichting…In de juiste lichaamshouding hoef je je niet druk te maken over 

de juiste geestestoestand, want die heb je dan al. Dit is de ervaring van het 

boeddhisme”. (uit Met Zen Beginnen - Shunryu Suzuki) 

2. Het verhaal van emoties is er een van de verstrengeling van gedachten en 

gevoel. Je kunt met je gedachten zomaar een gevoel oproepen. (pag. 13) 

3. En emoties gaan gepaard met een stortvloed aan begrijpelijke, maar 

vooral ook minder handige gedachten. (pag. 13) 

4. Emoties kunnen niet permanent zijn, daarom heten zij “emoties”. Het 

woord komt van energie en “movere” bewegen. Zij veranderen, vandaar dat 

het emoties zijn. (uit Emoties – Osho) 

5. De mediterende is gewend te observeren en zal de verstrengeling 

waarschijnlijk sneller ontwarren. Mindfulness leert je om zonder oordeel 

open te staan voor de gewaarwordingen van het lichaam. Dat helpt om de 

twee boodschappers uit elkaar te trekken. (pag. 13) 

6. Zenmeditatie wil nadrukkelijk geen oefening zijn. Het is alleen maar ‘zijn’. 

Zonder opsmuk, zonder versiering. Puur als water. 

 

 

Citaten uit Goed Gevoel – auteur Paul Looman 

                     

 Relatie tussen voelen – emoties – gevoelens 

(auto – caravan – trekhaak) 

1. De relatie tussen voelen, emoties en gevoelens. Gevoelens zijn de mengvorm van 

voelen en emotie. (P54) 

2. In veel gevallen verwarren we voelen als gevolg van omgevingsfactoren met 

gevoelens als gevolg van onze eerdere ervaringen. (P79) 

3. De basis van onze redelijkheid ligt in het doorzien van onze gevoelens. (P84) 

4. Zeker in complexe situaties zullen onze gevoelens bijna per definitie gemengd en 

soms zelfs tegenstrijdig zijn. (P84-5) 

5. Waar het om gaat, is dat je het teveel eraan (-emoties en gevoelens-) adequaat 

leert verwerken, met als einddoel een zuiver bewustzijn en zuivere gevoelens. Met 

zuivere gevoelens doel ik met name op gevoelens die actueel zijn. (P92) 

6. Als sympaticus en parasympaticus, dus het autonome en wilsbepalende, 

evenwichtig samenwerken, dan zijn lichaam en geest één. En zodra de geest 

samenvalt met het lichaam voelen we zuiver. (P58) 

7. Het is als auto-caravan- trekhaak. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Als auto voelen is en de caravan de emoties dan zijn gevoelens de trekhaak. Als het 

ene in beweging komt dan volgt de rest. In de caravan kun je “wonen”. Je identificeert 

je met je emoties. (Citaat sesshin Ameland 2012) 

8. Het werkt beide kanten op. Als de auto in beweging komt of remt beweegt de 

trekhaak letterlijk heen en weer en volgt de caravan. De caravan heeft ook weer 

invloed op de  auto als deze als het ware uit de bocht vliegt. Door te voelen ontstaan 

emoties en door emoties ga je weer iets voelen. Let wel als je een emotie beleeft dan 

besef je pas later dat er iets verandert in je lichaam (= voelen). Als je voelt ontstaan 

er emoties als je er een betekenis aan geeft. Het voelt lekker of het voelt niet lekker 

(= emotie). We zetten alle zintuigen in bij voelen…. (Citaat sesshin Nunspeet 2012) 

Citaten uit Leer voelen wat je wilt voelen, Rients Ritskes, Uitgeverij Asoka   


