
'Er is niets zweverigs aan meditatie'
DOOR LEO VAN GELDERÊN

s cHooRL -,,Dankzii trans-
cendente dieptemeditatie
raak je je stress kwijt en het
lost vermoeidheid op. Boyen-
dien je krijgt er meer energie
v att'', zegt Stephanie van
Raaij. Als docente gaf ze on-
langs een lezing, gevolgd
door cursus in Centrum Pan-
cratius in Oosterblokker.

De,belangstelling was zo gÍoot
dat ze op zS maaÍt om 20 uur
opnieuw een lezing geeft in de
Pancratius. ,,Ik had er ook graag
weer de cursus gegeven. Maar
de agenda daar zit zo vol dat ik
uitwijk naar floorn."

Mediteren is haar met de pap-
lepel ingegeven. ,,Als kind al
kwam ik er vroeg mee in aanra-
king. Binnen ons gezin was er
niets geheimzinnigs aan. Laat
staan zweverig. Mijn broer en
moeder mediteerden. Het
mooie van transcendente diep-
temeditatie is dat je het zelfs in
een volle tram kunt doen. Je
maakt gebruik van een mantra
als voertuig voor het denken. Je
stuurt je denken op reis."

Ter verduidelijking legt Step-
han uit. ,,Slapen is het onbe-
wust ervaren van rust. Bij medi-
teren ervaar je bewust de rust.
Het is makkelijk te leren. En als
je het regelmatig doet, wordt
het een onderdeel vanjezelf.
Door te mediteren leer je beter
te relativeren. We leven in een
maatschappij waarin de mensen
het geluk veel te veel buiten
zic}:rzelf zoeken. In geld en goe-

deren. Natuurlijk is het prettig
om geld te hebben. Daar is niks
mis mee. Alleen moet je niet de

illusie hebben dat bij voorbeeld
geld de geluksbrenger is. Geluk
moet je in jezelf zoeken. Je

rnoet een goede balans vinden.
Ik mediteer meestal twee keer
per dag. Dat is niet alleen goed

voor de geest, maar ook voorje
lijf. Het lost blokkades op.
Waarom denk je dat mensen die
depressief zijn, zich ook licha-
melijk bekaf voelen? Energie
moet stromen. En dat lukt niet
als er in je lijf allerlei blokkades
zitten. Met transcendente diep-
temeditatie ruim je die op."

Zemaakt regelmatig mee dat
cursisten de eerste paar sessies
doodmoe zijn of klagen over
hoofdpijn. ,,Dat komt doordat
je diepgewortelde spanningen
kwijt raakt. Dat geldt ook voor
je angsten en depressies. En me-
diteren vermindert de stress
aanmerkelijk."

Stephanie benadrukt dat me-
ditatie niets met religie of welke
levenswijze dan ook te maken
heeft, ,,Het is een pure ontspan-
ningstechniek."

De cursus die ze geeft bestaat
uit vier bijeenkomsten. De deel-
nemers leren hoe te ontspannen
en men krijgt een mantra mee.
Een mantra is een klank of
woord die een rustgevende wer-
king heeft. Ook wordt er samen
gemedigeerd en ervaringen uit-
gewisseld. ,,Ik merk wel dat de
interesse in meditatie nog
steeds groeit. Tijdens mijn eer-
ste lezing in Oosterblokker had
ik dertig mensen binnen. Dat is
een prachtig aantal. Mijn cur-
sussen geef ik aan niet meer dan
tien mensen per keer. Ik heb
trouwens nog ruimte voor mijn
nieuwe cursus."

Voor info: www.tdmnoordholland.nl of
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Stephanie van Raaij: ,,Meditatie is een pure ontspanningstechniek."


