
Houd
Íne vast
Extrerne
altrulsten
gaan ver om
goed te doen.
Wie zrlnzrl?

THEOPTII\1ISÏ,NL € 9,75
NOVETIIBER/DECEI\,]BER 2016 / NR. 171

llililIilJilllLillllllilll ilïlïtlt[llll

Joan Halifax, zenmeester: Lessen in compassie
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'Je kunt niet mededogend zijn als je je niet op ie gemak voelt
of wanneer je aandacht verdeeld ist

van aandacht, afstemmen op jezelf en de ander, overwegen wat
behulpzaam is, en betrokkenheid tonen. Vooral hulpverleners
knnnen hier veel aan hebben, zodatze beter in balans kunnen
blijven wanneer een patiënt lijdt.

Zo'nzes maanden per jaar reist Halifax de wereld over voor
lezingen, colleges en trainingen over compassie en palliatieve
zorg. Tijd voor interviews maaklze nauwelijks. TochzíÍze al
op me te wachten als ik binnenkom. Een tengere vrouw, geheel
in het zwart gekleed. Haar hagelwitte gebit is het enige wat haar
Amerikaanse afkomst lijkt te verraden. Aanhaar gnjze haren
is te zien datze op leeftijd is, maar 74 zou je haar niet geven,
zoveel veerkacht straalt ze uit. We voeren een gesprek over
compassie, westerse zorg en het boeddhisme.

Waarom kunnen we tegenwoordig zo
moeillk compassie voor elkaar opi:rengen?
'Compassie kan alleen ontstaan vanuit een stabiele basis. Deze
basis wordt echter constant verstoord, omdat mensen hun aan-
dacht op te veel verschillende dingen richten. De hele dag door
leiden computers en andere apparaten ons af. De media spelen
ook een ro1. We worden overspoeld door negatief wereldnieuws,
waardoor we dichtklappen. Compassie opbrengen lukt dan niet
meer. We móéten hier echt iets mee. Het is een enorme uitdaging
in deze tijd.'

Zou het dan beter voor ons zljn orn geen nieuws meer tot
ons te nemen?
'Nee, dat zeg ik niet, maar je voelt wel meer wanneer je
nóóst iemand zit die lijdt dal wanneer je leest over vijflron-
derdduizend mensen die zrlnomgekomen door een ramp of
aanslag.'

Hoe zou een moeder die haar krnd verloor bij een terroristi-
sche aanslag nog cornpassie moeten opbrengen?
'Een moeder die haar kind heeft verloren moet gewoon rou-
wen en omringd worden door mensen die met haar meele-
ven. Rouwen is heel menselijk. Het is niet nodig altijd maar
moedig of perfect te zljt.Hetgaat erom dat zij voorwaarden
moet proberen te creëren waarbinnen het veilig is om te
kunnen rouwen.

Weet u, empathie en compassie worden nogal eens
door elkaar gehaald. Empathie is met mensen meevoelen,
compassie is je bekommeren om mensen en iets willen doen
om hun lijden te verlichten. Als je over een té sterk empa-
thisch vermogen beschikt en dit niet in goede banen weet
te leiden, kun je heel gestrest raken. Het gevolg is dat we
andere mensen gaan vermijden, plotseling heel boos worden
of gevoelens onderdrukken. Tijdens deze training leren we

mensen hoe ze, terwijl ze worden geconfronteerd met leed,
tóch veerkrachtig kunnen blijven.'

Vlndt u het niet tegenstrijdig om via een schematisch mociel
gevoelens van compassie op te wekken?
'Ik wilde erachter komen waarom het zo moeilijk is om mensen
een gezonde voÍïn van compassie bij te brengen. Hiervoor moest
ik kijken naar de onderliggende kenmerken van compassie, zoals
aandacht, genegenheid en de intentie om anderen van dienst te
willen zijn. We trainen mensen op deze verschillende kwaliteiten
zodat mededogen zich hieruit kan ontwikkelen. Want je kunt
niet mededogend zijn als je je niet op je gemak voelt, wanneer je
aandacht verdeeld is, als je niet aardig bent of als je niet de volle
intentie hebt om het lijden van een ander te beëindigen. Je kunt
geen compassie opbrengen alsje niet inzichtelijk voorjezelfhebt
gemaakt hoeje een ander zou kunnen helpen, ofalsje niet in
contact staat met je lijf. Compassie is een dlmamisch stelsel dat
alleen dan naar de oppervlakte kan komen als de onderliggende
elementen aanwezigén in balans zijn. Maar omdat veel mensen
zich tegenwoordig niet eens goed kunnen concentreren is het
ontzettend moeilijk ze dit bij te brengen. Je moet helemaalvan
onderaf aan beginnen en dan is het werken met een schema wel
zo pretÍig.'

Het schema lilld heel logisch en eenvoudig: eerst afstem-
men oD lezelf dan op de ander, voelen wat zou kunnen
helpen en veruolgens overgaan tot actie
'Ja, dat is het ook. Althans, zo lijkt het in eerste instantie. Het is
inderdaad makkelijk toepasbaar, maar in werkelijkheid zul je de
rest vanje leven zeer toegewijd moeten oefenen om hetje goed
eigen te maken. Echt toegang hiertoe krijgen vereist discipline.
Goed leren gronden is een oeÈning voor het leven.'

Nu wordt het modelveelal gebruikt in de zorgsector, waar
cje druk heel hoog is Hebben zorgverleners hier wel tqd
voor?
'Zeker. Omdatveel hulpverleners omvallen vanwege de stress
zijn ze juist gemotiveerd. Hun leven hangt ervan af. Het valt
me echt op dat mensen hier ontvankelijker voor worden. Het
model is overigens niet alleen bedoeld voor de zorgsector. Ook
in het onderwijs en het zakenleven of gewoon thuis kun je ervan
profiteren.' :

Hoe denld u over het zorgsysteem in de westerse samen-
leving?
'Westerse zorg kent veel positieve aspecten. Wel wordt de zorg
steeds technischer. Er is ook veel meer afstand tot de patiënt.
Vroeger hadje nog intensiefcontact metje huisarts, iets waar-



,or nu nauwelijks nog tijd is. Maar het tij lijkt re keren, Het
rnen van de geest h.1kt zr.1n .mrchten af te ri'erpen. dus het gaat

-: goede kant op.'

)at klopt. De aÍgelopen tien jaar is er r,eel \\ eten:.happelijk
rderzoek gedaan naar immuunrespons. \tre\ilituturin en

.i ensduur. De conclusie daarr,,an is dat het je eigen maken t,an
::n gezonde volan van compassie etvoor zorsi tiat -ie lanoer leeft,
; rmmuunsysteem verbeteft en dat je sneller h!-rstelr na ziektel
- lemaal belangrijke positieve gevolgen \ an .rrntrrissre. En
, ,mpassie is goed voor de wereld, voor mens-r die t nn angen.
raar ook voor hen die geven. Het kan heel in.rreren.l zrjr om
-Ènsen te onÍroeten die zich inzetten voor lnderen. Het kan ook

-:smettelijk zijn: a1s jouw baas rnild is naar ànd!-Í.it. ben 1ij hier
rk toe geneigd.'
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}n verschiilende redenen. Eindjaren zesrig leer.l.- .k l;t u erk
:n Thich Nhat Hanh kennen, en het fert dat hlr cr,::,entpiatre en

: ;atschappelijke actie combineerde. inspir.-erde rrrr e:rr,rrL. Dat
,renstbare aspect vond ik ook belangnlk. Ik ri er\:i ..'.n t.rÈ als
,rtropoloog, maar ik wist meteen dat ik hierritee r eriir ,,i iide
rnwege de ethiek en de praktische fllosofie die ll:. I ,;c.chi_<rre

.. Het pad van zen sprak me aan omdat het sir-nle rn ;,i;lr i-..'
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\ee, helemaal niet. Dienstbaarheid heeft een 1an--; ,ji:.i Éirnls
: nnen het boeddhisme. Denk aan de Boeddha Jrc :;r : r.i :rL,-
-ierde te maken aan het kastensysteem en \ rou\i an *i,-. ,:_-ui
::nnen de gemeenschap. Nu zijn er een aantal nletse:t ,rriesl,ttrrl
rder wie Bemie Glassman. Thich Nhat Hanh. ,lrrn;1ri*t; \ll.\

.l rkzelÍ, die zich zeer verbonden voelen met her gel-i.!*=-::.J
,reddhisme. Als bevriende collega's fungeren ri e :,is :i,r ,., 

j;l-
:n en demonstreren we hoe het boeddhisme. itrmrdde-: er:
-.ternationaal fenomeen, vorm kan krijgen in de toekt,nt:r. z;, ,,, e.

- eschouwend als dienstbaar.'

r. geefdaar leiding aan health clinics, een groep r an zrr'n denig
:edici en paramedici die naar afgelegen gebieden in \epal
:kken om daar medische zorg te verlenen. Wht ik daar doe. is
,ilpverleners laten zien wat het betekent om een persoon te zijn

-re een bestendige vorm van compassie uitdraa-st. Ik laat er echt
;dere dag mijn gezicht zien en fungeer hopelgk als een soott
,:iegel voor die hulpverleners. We moeten dit onze kinderen
-ren als we de wereld willen veranderen: aanrvezig zijn, ook als
r.:h moeilijkleden voordoen, met een stevige ruggengraat en een
:chte voorkant.'
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nanvankelijk werkt Joan Halifax(74) als antropoloog en bestudeert
verschillende inheemse stammen in Mexico en Afrika. Vervolgens
verricht ze met haar voormalige echtgenoot en bewustzijnsonder
zoeker Stanislav Grof in de jaren zeventig grensverleggend onder-
zoek naar de toepassing van LSD. Ze is rond de 25 als ze in contact
komt met het maatschappelijk bewogen werk van bekende
boeddhistische leraren als Thich Nhat Hanh en Bernie Glassman,
van wie ze dharmatransmissie ontving. h de Verenigde Staten
rnaakt ze naam met de oprichting van het Upaya Zen Center, een
retraitecentrum in New Mexico, waar het maatschappelijk werk
zich richt op daklozen, gevangenen en vluchtelingen.Zelfverzorgt
Halifax stervensbegeleiding en traint anderen in de palliatieve
z0rg. Daarover schrijft ze onder meer De laatste woorden van
liefde.NaarÍED-talk over compassie en empathie is wereldwijd
door anderhalf miljoen mensen bekeken. tn september was ze in
Nederland op uitnodiging van Zen peacemakers Lage Landen, een
samenlevingverband rondorn'spiritueel gebaseerde sociale actie'.
lei rs de verwachting dat Halifax over twee jaar weer een bezoek
aan Nederland za llrengen. O

NOVEMBER/DECEfulBER 201ó ïHEOPTlMIST NL 27


