
Wat doen we tijdens een Inquiry bijeenkomst? 

Ik ben het absolute. 

 

Op de inquiry bijeenkomsten gaan we in twee uur door alle lagen van de ervaring heen. Van 

het lichaam, denken en voelen naar het absolute en terug.  

 

De manier is simpel. We beginnen met een wakker onderzoek naar wat er op dit moment in 

de ervaring is. We letten voornamelijk op de weerstanden die er verschijnen in het eenvoudig 

zijn met ‘wat er is’. Weerstanden zijn er veel en maken zich op allerlei manieren kenbaar; 

compacte lichaamssensaties, gedachtes, verkrampingen, jeuk, irritatie, etc. Wanneer 

weerstanden in een open houding ervaren worden zakt het bewustzijn in zichzelf naar 

openheid en overgave. 

 

Na 15 minuten dit onderzoek ieder voor zich te hebben gedaan delen we kort onze ervaring. 

Wat kwam je tegen? Waar loop je vast? Met de besproken blokkades gaan we de volgende 15 

minuten in. Zonder iets te veranderen aan de ervaring en te blijven letten op weerstanden 

ontstaat er op een gegeven moment bij iedereen een bepaalde open houding gevolgd door een 

fysieke ontspanning.  

 

In deze ontspanning wordt duidelijk dat weerstand en openheid er tegelijk zijn en dat beiden 

door ‘iets’ worden waargenomen. Dit subtiele inzicht noem ik ‘open aanwezigheid’. Dan 

focussen we de aandacht subtiel op de openheid in de ervaring. Het bewustzijn (ik ben, zijn)  

is neutraal, fris, elke seconde nieuw. Bewustzijn zegt geen ja of nee tegen een ervaring. 

Bewustzijn laat alles zijn zoals het is. Het is open van zichzelf. Door je bewust te worden van 

bewustzijn zelf volgt er een perceptieomslag. Dit is voor de meeste mensen een rare ervaring, 

want hoe ben je bewust van bewustzijn. In eerste instantie is dit een doen, maar na een paar 

bijeenkomsten ontstaat de ervaring dat bewustzijn van bewustzijn er altijd is en dat je er op de 

een of andere manier overheen hebt gekeken doordat de focus lag op het lichaam, gedachtes 

en gevoelens. 

  

Er is nu een simpele levendige aanwezigheid waar wel of geen waarnemingen plaatsvinden. 

Meestal gaat deze zijnsstaat gepaard met een vol, krachtig en vredig gevoel in het lichaam. 

Het lichaam begint hier uit zichzelf te genieten. Het hoeft namelijk nergens heen en niets te 

doen. Dat wordt bedoeld met ‘vreugde is je natuurlijke staat’. Hier blijven we een paar 

minuten om te genieten en te onderzoeken wat dit fenomeen is. De meeste mensen ervaren 

hier allerlei ervaringen van verruiming en doorzien het verhaal van het denken. Dan zijn we 

een ongeveer een anderhalf uur bezig. 

  

De volgende stap wanneer er bewustzijn is van bewustzijn (ik ben) is te onderzoeken waar 

deze subtiele inhoudsloze ervaring vandaag komt. Je zit hier op de rand van het fysieke en het 

niet fysieke. Waar komt het bewustzijn vandaan waarin alles opkomt en verdwijnt. Wat volgt 

is een ‘niet wetén’  met een weerspiegeling een ondefinieerbare ervaring. Het kan aanvoelen 

als iets ‘voorbij de ervaring’. De normale waarneming en het ‘ik ben’ kunnen hier wegvallen, 

terwijl er een helder gevoel van identiteit is. Ik noem dit het absolute. 

  

Het mooie en makkelijke is dat alle staten van zijn bij iedereen op elk moment aanwezig zijn. 

Het enige wat nodig is is vertragen en de juiste aanwijzing krijgen waar te kijken.  

  

De laatste stap is dan weer terugkomen door alle verschillende kleuren van bewustzijn naar 

het verhaal en de dagelijkse realiteit van lichaam, denken en voelen. Daar waar ik mezelf ‘ik’ 



noem die dingen waarneemt en doet. Deze realiteit is net zo echt als het absolute en vallen elk 

moment samen. De realisatie van al deze lagen gebeurt elke seconde en jij bent het 

ondefinieerbare absolute, de bron van alles en het lichaam met geestelijke structuren met een 

gevoel van ik ben iemand. Het woordje ‘ik’ heeft nu een onmetelijke betekenis en diepte 

gekregen. 

  

Dit is in het kort een avondje inquiry. Er zijn allerlei variaties mogelijk zoals het inzoomen op 

een bepaalde lichaamssensatie en bijkomende gevoelens. Dit zijn oefeningen die de 

defensiviteit van het ego verminderen, waardoor een open houding ontstaat. Dit wordt 

ondersteund door de techniek focussen (Eugene Gendlin). Hierbij kun je zien hoe het lichaam 

betekenis geeft aan de omgeving en ervaring.  

 

Op een inquiry avond krijg je een directe ervaring van ‘wat je bent’, terwijl je in het 

dagelijkse leven zult opmerken dat er allerlei weerstanden en psychologische processen 

blijven spelen. Sommige heel subtiel en bijna ongrijpbaar, andere direct en heftig. Door hier 

in het dagelijkse leven bewust van te zijn blijf jij aanwezig met ‘wat er is’. Kwetsbaar, stevig 

en open. En wanneer je elke sensatie er innerlijk laat zijn, laat je jezelf en de buitenwereld ook 

zijn zoals deze is. Dan ben je echt. 

  

Het is wonderlijk om te zien dat het web van gedachten en gevoelens echt is en tegelijk 

illusie. Je hoeft geen standpunt in te nemen wat betreft deze percepties, ze zijn allemaal waar. 

Het enige wat telt is zijn met ‘waar jij nu bent’ Dat is waarheid. 
 


