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Gio Meijer en Frans Kusse

Over de overeenkomst tussen oude wijsheid
en moderne wetenschap
– Een gesprek met prof. Jan van der Greef
‘L’essentiel est invisible pour les yeux,
‘on ne voit bien qu’avec le ‘cœur.’

Uiteindelijk stellen we Jan onze prangende vraag: ‘Wat kun
je vertellen over het zelfhelend vermogen?’ Hij neemt ons
allereerst mee in de tijd naar het begin van zijn loopbaan
als onderzoeker bij TNO naar de werking van medicijnen.

Antoine de Saint-Exupéry
Op een mooie winterse zondag, met de bijzondere datum
02-02-2020, hebben we dit gesprek bij Jan van der Greef
thuis aan tafel. Jan kennen we als een echte
verhalenverteller. Als hij begint te praten, gaat het altijd
ergens over. Niet alleen schetst hij daarbij de details van
wat hij heeft waargenomen, heeft gehoord en gezien, hij
verstaat ook de kunst zijn ervaringen en gevoelens in zijn
woorden door te laten dringen. En als het gaat over dat
wat hem het meest aan het hart ligt, de essentie van het
leven en de wetenschap die daarnaar op zoek is, maakt hij
graag gebruik van beelden.
Beelden die hij ontleent aan de natuur. Naast en na zijn
werk als internationaal vooraanstaand wetenschapper,
principal scientist bij TNO – het begrip system biology is van
zijn hand en hij heeft mede de basis gelegd van wat nu het
Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde heet – en
medeoprichter van het Sino-Dutch Centre for Preventive and
Personalised Medicine, is hij het liefst met zijn vrouw Jetske
ergens ter wereld in de natuur. De natuur is zijn grote
inspiratiebron en tevens bron van bijzondere ervaringen.
De natuur heeft hem ook een groot kunstenaar gemaakt,
want met zijn fototoestel heeft hij vele unieke belevenissen vast weten te leggen. De internationale prijzen die hij
hiervoor heeft ontvangen, zeggen iets over de hoge
kwaliteit van zijn werk, ook op dit gebied. Gelukkig zijn
deze foto’s voor iedereen beschikbaar via zijn boeken.

Gio Meijer, arts voor integrale
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geneeskunde - homeopathie

geneeskunde - homeopathie

Van ziekte-denken naar gezondheid-denken
‘Hoe is die evolutie gegaan? De dominante manier van
denken was destijds gericht op pathogenese. Je had
ziekten en targets en zocht naar de golden bullet. In
behandelingen drukte men op één knop om het ongewenste te bestrijden en geneesmiddelen kregen namen
als anti-dit of anti-dat, inhibitors, blockers etc. En zo
werd ‘aanvallen maar’ de behandelingsrichting.’

Is de natuur de omgeving of zijn we onderdeel
van de natuur?
‘In de daarop volgende fase ging het veel meer over
gezondheid dan over ziekte. We zijn in de loop der tijd
veel meer systemisch gaan denken. En tot veler
verbazing bleken er ook relevante ritmes in de natuur te
bestaan. We zijn ieder als persoon verschillend en het is
best heel bijzonder dat ritmiek lange tijd het minst meegenomen element was bij de diagnose. Als iemand
bijvoorbeeld zei: ‘Ik heb hoofdpijn’, hoorde daar de
vraag: ‘Op welk moment van de dag?’ niet vanzelfsprekend bij.
We zijn dus steeds meer in de context gaan denken,
waardoor ook de psychosociale interacties erbij zijn
gekomen. Dan wordt het beeld al vollediger. Daarnaast
hebben mensen het nu over leefstijl, over voeding, over
de mate van fitheid en over mindfulness, muziek, yoga,
Chi-gong, Tai-Chi etc. De oude wijzen wisten het al; we
herontdekken dat geest en fitheid onlosmakelijk met
elkaar verweven zijn. Na een hele periode van reductionistisch denken zijn we nu meer naar een holistisch
model aan het groeien.
Het gaat steeds meer over gezondheid en welzijn,
over de mens en zijn omgeving. We gaan ook meer over
die omgeving nadenken. Is de natuur nu de omgeving
en ligt dat buiten onszelf of zijn we juist onderdeel van
de natuur? We schuiven heel langzaam naar de
herontdekking van het weten dat de mens onderdeel is
van de natuur. En gaan steeds meer denken in health
eco-systems.’
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Alles is verbonden met elkaar.
‘Je kunt wel denken dat je gezond kunt worden in een
ongezonde omgeving, maar dat gaat niet echt werken.
Tijdens het bewustwordingsproces ga je dieper
nadenken over jezelf, je omgeving, de maatschappij... je
blikveld wordt steeds breder. En dan ontwikkelt zich
haast als vanzelf het inzicht dat het ook belangrijk is
hoe mensen spiritueel zijn en wat hun wereldbeeld is als
we in de gezondheidszorg met welzijn bezig zijn. Het
begrip bewustzijn raakt erbij betrokken. Voel je dat het
leven zin heeft en geeft het leven zoals je dat leeft
voldoening?
En ergens komt er een gevoel bij dat alles met elkaar is
verbonden. Dan schuif je in je denken vanuit de dualiteit de non-dualiteit in. Dat proces zal voor iedereen verschillend zijn, maar je kunt erover nadenken en vooral
ook invoelen hoe dat zit. Dat gevoel duid ik aan als
beyond oneness, dat wat niet meer benoembaar is met
woorden. Je ontdekt dat woorden altijd iets omsluiten
en dat we ons uitdrukken door tegenstellingen zoals
‘hoog’ en ‘laag’ en ‘dood’ en ‘leven’, maar ‘dood’ geeft
betekenis aan ‘leven’, en ‘leven’ geeft betekenis aan
‘dood’. Zonder elkaar kunnen ze niet bestaan. En
misschien zijn het wel twee perspectieven van hetzelfde.
In de dualiteit kun je nog praten in concepten en
theorieën, maar in de non-dualiteit niet, dan heb je

geen leven en geen dood. Dan heb je een ander onderliggend gevoel.’

Non-dualiteit
‘Dat gevoel zal ik wat nader toelichten. Het gaat over je
verbonden voelen en over het loslaten van het gevoel
van afgescheidenheid. Misschien is de grootste
uitdaging rond het verlangen naar welzijn wel, dat we
ons niet meer verbonden met elkaar voelen. De
maatschappij vertelt: ‘Je moet uitkijken voor dit, je moet
uitkijken voor dat, je moet voor je medemens
oppassen...’ en dat veroorzaakt angst. Daarnaast wordt
er een gevoel van competitie gecreëerd. Polariteiten
worden opgezocht en dualiteiten ontstaan. Organisaties
zoeken elkaar meestal niet op in wat verbindt, net zo
min als geloofsovertuigingen of levensbeschouwingen
dat doen. In de kern wijzen ze allemaal naar het onbeschrijfelijke, het alles omvattende. In de dualiteit echter
is elke geloofsovertuiging juist erop gericht uit te
leggen wat anders is en meestal beter is dan de andere,
en is niet gericht op het overkoepelende: wat verbindt
ons allemaal? Dan ga je heel anders nadenken over alles
om ons heen en kun je proberen de verbondenheid met
alles wat er is in het leven te vóelen. We zouden onszelf
dan op een andere manier kunnen waarnemen en
misschien ook gereflecteerd zien in de wereld om ons
heen.’

Riet in optrekkende mist, mystieke stilte in Hokkaido. Foto Jan van der Greef
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Zelfhelend vermogen en het ons verbonden voelen
‘Terugkomend op het zelfhelend vermogen is het
essentieel om je weer verbonden voelen met alles wat er
is. Misschien komt ziekte wel voort uit het je niet meer
verbonden voelen met de onderliggende stroom van het
leven; dat je een andere richting hebt gekozen dan de
natuurlijke stroom van het universum. Je voelt meestal
wel dat iets niet echt stroomt, dat je niet in flow bent. En
terwijl je iets anders probeert, blijft het gevoel dat je
allerlei dingen tegen je krijgt. Misschien is dat wel het
teken om los te laten in ‘tegen’ te denken. Dat is best
moeilijk. Het oude denken ligt op de loer . Als je
bijvoorbeeld denkt: ‘Ik ben vandaag ziek en dat is mijn
eigen schuld’, dan zit je in een hele andere manier van
omgaan met jezelf dan als je denkt: ‘Wat wil deze
situatie mij zeggen, wat zou ik eigenlijk kunnen of
willen veranderen?’ Dit gaat over bewustwording. Maar
wij zijn zo gewend om vanuit dualiteit te denken in
‘goed’ en ‘fout’ dat we bijna niet meer kunnen bedenken
wat ‘gewoon zijn met wat is’ betekent.’

Herontdekken van oude wijsheid
‘Kijkend naar die verbondenheid, kom ik uit bij een
meer holistisch gedachtengoed, bij oude oosterse
wijsheden zoals je die bijvoorbeeld vindt in de Tao Te
Ching van Lao Tse (ongeveer 5de eeuw voor Christus).
Hij zegt: ‘Als alles in harmonie is met de Tao (het
onbeschrijfelijke, alles wat er is) dan is de lucht helder
en is er overal ruimte. En de aarde is heerlijk, zoals die
bedoeld is en gevuld met de dingen die nodig zijn.’
Het lijkt of alles probleemloos loopt zoals het moet
lopen. Maar als de mens met het universum gaat
interfereren dan wordt de lucht vuil, de aarde wordt
uitgeput en balansgevoel en harmonie verdwijnen. En
elementen gaan ten onder.’

Verbeter jezelf en de wereld verbetert

Intuïtief weten we eigenlijk wel dat de natuur geneest en
ons weer in onze natuurlijke staat van zijn brengt. Zo
vind ik het leuk dat er bewijs is geleverd dat het kijken
naar vogels ook gezondheidsbevorderend werkt, mede
natuurlijk omdat ikzelf van vogels houd. Graag haal ik
in deze context het inspirerende werk van prinses Irene
aan want zij laat zien dat het je opnieuw verbinden met
de natuur ook het herstellen is van de verbinding met
alles om ons heen. In het verbinden zit in mijn ogen de
crux.’

Wat kunnen we leren van de fysica? Van deeltjes
naar golven
‘Hoe zit het nu met die trend om van de dualiteit naar
het totaal te komen? Wat kunnen we leren van de
ontwikkeling van de klassieke fysica naar de moderne
fysica, zoals de kwantummechanica? Er is een tijd
geweest dat we ons afvroegen of licht nu een deeltje was
of een golf, maar afhankelijk van de observatie kan het
beide zijn. Het ligt eraan of we of in de macrokosmos
leven, waar alles onderscheidend lijkt, of in de
microkosmos, waar we afdwalen naar de wereld die we
niet direct kunnen waarnemen. Het gaat daar over
ruimtetijd, kwantum-veld theorieën, relativiteitstheorieën, verbondenheid op afstand. Allemaal zaken die
mensen meestal niet direct aanspreken. Maar optimistische wetenschappers richtten zich toen op het maken
van een standaardmodel van de wereld, van alles.’
‘Als je naar het huidige beste standaardmodel van de
wereld kijkt, the theory of everything, staat daar achter in
haakjes: so far. Hierin wordt rekening gehouden met de
zwaartekracht, sterke en zwakke krachten, elektromagnetisme, het Higgs-boson dat kortgeleden ontdekt is,
maar ook met zaken als dark matter en dark energy, etc.
Als je als arts of als mens naar die formule kijkt, zeg je:
‘Als dit dan de theorie van alles is... Ik zie het leven niet
meer. Deze theorie is een formule van een robotwereld.
Ik zie niets meer over gevoelens en dergelijke. Dit is heel
erg gericht op de wereld van het maakbare. Ik mis iets.’’

‘Lao-Tse heeft ook mooie uitspraken gedaan over stillness,
zoals: ‘Stilte bevat de geheimen van de eeuwigheid.’ In
de stilte kun je de harmonie in je eigen wezen ontdekken, wat je bijvoorbeeld kunt ervaren met mindfulness
of yoga of door in de natuur te zijn, want jouw wereld
Veldentheorie
ligt in jezelf. Je kunt jezelf daarmee verbeteren en
‘Daarbij is de gedachte dat alles voortkomt uit velden en
daardoor verbetert de wereld ook.
als zo’n veld wordt geëxciteerd kan het golfgedrag
vertonen of kan er een deeltje uit ontstaan. Zo ontstaat
Ervaren van de natuur
bijvoorbeeld een Higgs-boson uit het Higgs-veld. Deze
‘Er wordt nu bij kinderen wel eens gesproken over nature
fysica van de microkosmos is natuurlijk superabstract.
deficit disorder, het niet meer verbonden zijn met de
Vanuit het verlangen om een theorie te maken waar alles
natuurlijke wereld. Kinderen hebben bijna geen kans
bij elkaar komt, is de snaartheorie in ontwikkeling, die
meer om in de natuur te zijn en er is ook een verslaving
gaat over velden en het verlangen alles (be)grijpbaar te
aan technologie, die dit verhindert. Er zijn talloze
maken.’
publicaties over hoe de natuur geneest en een positieve
invloed kan hebben op stemmingen, stress en angsten.
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Het ontstaan van het leven, gesymboliseerd door een spreeuwenwolk. Foto Jan van der Greef

Bewustzijnsveld
‘Maar je zou je ook kunnen voorstellen, dat er misschien
als basis wel een allesomvattend bewustzijnsveld is dat
invloed op de vorming van de wereld heeft zoals we die
waarnemen. De vraag is dan ook hoe we dat nu gaan
definiëren? Deze voorstelling resoneert met de ervaring
dat alles met elkaar verbonden is. In de zeventiger jaren
waren er mensen als de Oostenrijks-Amerikaanse
natuurkundige Fritjof Capra, die de wijsheid uit de Tao
Te Ching begon te verbinden met de nieuwe vorm van
fysica. Hij zag de beschrijvingen van Lao-Tse weerspiegeld in deze veldentheorie. Zo ontstond ook vanuit het
Oosterse denken in 1980 het boek van Gary Zukav, The
dancing Wu Li masters. Dat boek kreeg ik toen ik promoveerde. Het was voor mij de eerste kennismaking met
deze manier van denken. Later ontdekte ik het werk van
Ervin Laszlo, die de totaliteit en het bewustzijn met
elkaar verbindt. Bewustzijn, emoties en wereldbeeld,
alles komt dan bij elkaar. Het zijn kringen waarin dit al
wordt geaccepteerd, maar anderen zijn er nog niet aan
toe.’

Voorbij eenheid
‘Dan ga ik nu graag nog wat verder. Er is dus iets en dat
is een manifestatie van iets, maar wat is nou eigenlijk,
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dat iets? Ik kan dat niet kan beschrijven. Dat gaat
immers voorbij aan woorden, concepten, vorm, ruimte
en tijd. Dus duid ik het daarom maar aan als beyond
oneness. Bij communicatie gebruik ik het als
richtingwijzer, die aangeeft dat het voorbij gaat aan die
eenheid. De uitspraak van Will Durant past voor mij
ook goed : ‘Elke wetenschap begint als filosofie en
eindigt als kunst.’
De reden is eigenlijk dat als je met wetenschap en
filosofie bezig bent, je alles vanuit je denken in woorden,
concepten en theorieën probeert neer te zetten. Maar als
je alles uit je hart wilt onderzoeken, vanuit je gevoel en
je gaat er dan woorden aan geven, dan ga je juist iets
benadrukken, iets beklemmen. Beelden en poëzie geven
dan meer ruimte om je uit te drukken, zoals
bijvoorbeeld deze mooie uitspraak, ‘alle creatie is
hetzelfde, er is alleen een verschil is in perspectief.’’

Evolutie van schoonheid
‘We hebben het vaak over Darwin als het gaat over
evolutie en zijn theorie wordt vaak samengevat als
survival of the fittest. Ik heb er altijd ‘maren’ bij gezien.
Als je namelijk zo naar evolutie kijkt, is dit weliswaar
een mooi maar tevens een onvolledig uitgangspunt. Ten
eerste verwacht ik bij survival of the fittest één soort aan
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het einde van de evolutie en niet een diversiteit aan
soorten. Als je vervolgens kijkt naar de
massadestructies op aarde die we gehad hebben, de
extincties, dan zie je na elke extinctiegolf weer een
sterke toename aan diversiteit. Op het moment dat de
dinosaurussen worden uitgeroeid, na een enorme
meteorietinslag, blijken er niéuwe soorten te ontstaan.
Zulke gebeurtenissen lijken de natuur op te schudden.
Daaronder zit blijkbaar een kracht om diversiteiten te
laten ontstaan.
Het probleem is dat er geen woorden zijn voor die
kracht. Het is niet een kracht in de gewone zin van het
woord en alles wat je daarover gaat zeggen, schiet dus
tekort. Precies zoals Lao-Tse begint in de Tao Te Ching:
‘Alles wat uitlegt wat de Tao is, kan niet de Tao zijn.’ Je
kunt alleen een gevoel ontwikkelen, maar zodra je het in
woorden probeert te vangen, is het alweer weg.’

De argusfazant
‘Om de evolutie van diversiteit te illustreren wil ik iets
vertellen over de argusfazant. Het is anders namelijk
volkomen onlogisch dat die fazant zo gekleurd en
bevederd is. Elk prooidier gaat hem makkelijker vinden
en het is juist heel moeilijk om met die lange veren door
het dichte regenwoud heen te komen. De argusfazant
zou je als eerste soort afstrepen als het gaat over survival
of the fittest. Zijn kleuren zijn niet functioneel voor
overleving. Net zoals de paradijsvogel past hij als soort
niet in het evolutieconcept.
Nu is het zo dat Darwin de evolutie nooit zelf survival of
the fittest heeft genoemd, maar wel dat er zoiets is als het
best aan kunnen passen aan de context. Hij heeft echter

Jan van der Greef is emeritus
hoogleraar systeembiologie

ook beschreven dat er een andere kracht in de evolutie is
en wel de kracht van de schoonheid. Dat was in die tijd best
wel moeilijk, want als je kijkt hoe het gaat bij de keuze
van een partner bij deze vogels, dan kiest het vrouwtje
het mannetje op basis van zijn schoonheid. Dat noemen
we female mate choice. Toentertijd was dat wel een van de
ergste dingen die je kon zeggen, want dan zou de vrouw
een belangrijke rol in de evolutie hebben en dat was not
done. Later gaan meer mensen een gevoel ontwikkelen
over the evolution of beauty en wordt deze kracht als een
andere drijvende evolutionaire kracht gezien.’

Co-evolutie en evolutie van de heelheid
‘Evolutie zie ik als co-evolutie. Evolutie is niet de
evolutie van één soort. Zo kan een giraffe zijn nek wel
laten groeien, maar dan gaan de struiken nog niet
zomaar mee. Het is allemaal co-evolutie als je in de
natuur kijkt. In diepe verbondenheid ontstaan de

Een mannetje argusfazant spiedend door een spleetje in zijn verenpracht. Foto Jan van der Greef
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dingen. Dat is bijvoorbeeld mooi te zien bij kolibries,
die in een heel bepaald gebied leven waar juist die
planten groeien, waarvan de bloemen precies op hun
snavelbouw zijn afgestemd. Dat is de gezamenlijkheid.
En wat daarbij de onderliggende kracht, de evolutie is,
die kunnen we niet beschrijven. Je zou die het
‘goddelijke’ kunnen noemen, je zou allerlei benamingen
kunnen geven, maar het is en blijft het onbeschrijflijke
dat uiteindelijk ons bestaan hier doet vormgeven.
Volgens mijn gevoel gaat het in de evolutie uiteindelijk om de evolutie naar heelheid. Dat lijkt de onderliggende stroom. In het systeemdenken is de verbinding
essentieel, maar het belangrijkste is de kwaliteit van de
verbinding. En als de kwaliteit van verbindingen
toeneemt, dan evolueren we vanzelf naar heelheid.’

Kosmologie, wetenschap en Taoïsme
‘Uiteindelijk kom je uit op een niveau, net als bij de
kunst, dat je met je hart naar wat is kijkt. Je kijkt naar
dingen die je niet zomaar kan waarnemen. De niettastbare dingen. Je voelt dat het wezenlijk niet zomaar
tastbaar is. De fysieke wereld naast de wereld van het
mystieke of de spiritualiteit. En die twee werelden zijn
niet echt verschillend, maar die hebben we verschillend
genoemd.
Als je denkt vanuit eenheid, dan voelt het aan, dat bij
de geboorte de vorm wordt geboren. Dat is je lichaam.
En als je doodgaat, verdwijnt die vorm weer en ben je
weer terug bij waar je vandaan komt, dat onbeschrijfelijke, het grote niets dat alles is. De wereld hier komt
ook voort uit dat niets. Alles is op de een of andere wijze
verbonden met elkaar, want dat grote niets is er altijd en
omvat alles wat er kan zijn. Alleen zien we daar met ons
bewustzijn maar een gedeelte van.’
Jan licht een en ander toe al bladerend door het hoofdstuk ‘Geboorte van het leven” van zijn nieuwe boek
Beyond Oneness.
‘Voor mijn gevoel was er niet een Big Bang maar een hele
vredige, liefdevolle manier waarop het universum tot
stand is gekomen. Waarin licht is ontstaan als het licht
van bewustzijn. Licht geeft ook meteen het gevoel van
dualiteit: licht en donker. Maar je voelt wel dat er een
verbondenheid is tussen die twee. We leven dus in een
wereld waarin we de verbondenheid die er wel is niet
altijd zien. Er is een kosmische energie die alles drijft.
Die energie kunnen we niet beschrijven, maar het is
deze kosmische energie die alles moeiteloos laat lopen.
Er is dus een moeiteloze creatie gaande.
Uit het niets ontstaat één en als er één ontstaan is,
kan er twee ontstaan. En als je twee hebt, ontstaat
onmiddellijk drie, de verbinding tussen die twee. En
dan ontstaan vanuit drie alle dingen. Je ervaart dat alles
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verbonden is. Je voelt synergie, coherentie en
synchroniciteit vanuit deze verbondenheid.’

Individu en heelheid
Een prachtige foto van een zwerm boerenzwaluwen laat
de richting van een grote wolk boven Zuid-Afrika zien,
terwijl individuele zwaluwen daarbinnen afwijkende
bewegingen maken om insecten te vangen.
‘Zo zijn wij ook allemaal verschillend en toch verbonden.
We zijn met elkaar aan het bewegen, onderweg. Het
onderliggende is misschien wel de evolutie van de
heelheid en de individuele bewegingen van de
zwaluwen zijn onze afzonderlijke wegen.’

Compassie
‘Hoe meer je je verbonden voelt, hoe meer je gaat voelen
wat de kracht van compassie is. Compassie is essentieel
om iets voor een ander te kunnen betekenen. Compassie
vormt de mens-mens-relatie. Dat is de connectie waar
het uiteindelijk om gaat. Het heeft me altijd benauwd
dat in de gezondheidszorg alles steeds meer in
protocollen wordt gedrukt, terwijl de ervaring, de
expertise en de intuïtie van de arts niet meer ten volle
gebruikt worden. Intuïtie is zo belangrijk in de mensmens-relatie. Er komt iemand de kamer inlopen en in
één seconde heb je al heel veel informatie en in het
contact krijg je nog meer informatie. Alleen, hoe kan
dat, heel plat gezegd, in een DBC gepropt worden. Het is
natuurlijk fijn als je de ervaring van anderen als richtlijn kunt gebruiken, maar je moet de vrijheid houden
een andere weg in te kunnen slaan.’

Stress, afgescheidenheid en herstel
van verbondenheid
‘In onze maatschappij worden angsten en onzekerheden
erg aangewakkerd, waardoor mensen steeds meer naar
controle zijn gaan streven. Dat levert automatisch een
enorme stress op. Stress is misschien wel de
verzamelnaam van het je niet verbonden voelen met je
omgeving. Het constant voelen dat er iets naars kan
gebeuren is alleen maar aan het toenemen. Er wordt
weinig gedaan aan het inzichtelijk maken van stress in
het reguliere denken. Het je bewust worden van stress
komt het meest in de mens-mens-relatie naar voren,
bijvoorbeeld bij de aloude de vraag: ‘Hoe voel je je?’ Dat
is heel iets anders dan een vraag stellen met drie
mogelijke antwoorden om iets in een DBC te kunnen
plaatsen.
Daarom is het zo belangrijk om aan het herstellen
van vertrouwen in elkaar te werken, zodat je je weer
veilig kunt voelen. Maar bovenal om jezelf weer als
onderdeel van de natuur te ervaren.’
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Trekkende boerenzwaluwen, onderling verbonden maar elk individueel verschillend. Foto Jan van der Greef

Het loslaten van de angst voor de dood
‘Vertrouwen ben ik zelf sterk gaan ervaren bij het maken
van mijn boek Beyond Oneness toen ik me steeds dieper
ging invoelen in leven en dood. Zo ontstond een gevoel
over een mogelijke loop van het leven, uitgedrukt in
thema’s. Eerst kom ik in de vorm, in verbondenheid.
Dan kom ik in een fase waarin ik steeds meer in de flow
kan raken, steeds meer kom ik in harmonie met de
beweging van het universum. Steeds meer ga ik voelen
wat het universum is. Om uiteindelijk bij de innerlijke
stilte te komen, iets in mijzelf te vinden waar het
denken niet bij kan. En op dat moment ervaar je de
essentie en kun je gaan transformeren, zoals een vlinder.
Daarbij zie je jezelf weer in verbinding, op een andere
manier dan daarvoor. Bij beyond form laat je de vorm los
om in het onbegrensde leven terecht te komen. In
principe is dat er al, maar meestal ervaren we dat niet zo.
In de geneeskunde speelt de angst voor de dood een
grote rol. De dood wordt vaak beschouwd als een falen,
vooral ook door de arts zelf. Mensen mogen niet
doodgaan. De angst voor de dood is in feite de angst om
alles wat we hier hebben en ervaren los te laten. Terwijl,
als je erover nadenkt, je alleen de vorm loslaat. Daarna
ben je verbonden met alles wat er is, op de meest mooie
manier. Maar hoe het zal zijn op dat moment of als je
iemand gaat verliezen...?

Toen ik in Kenya aan het fotograferen was met een
groep Italiaanse natuurfotografen, volgden we een
drietal cheeta’s. Plots zie ik een impala met een jong en
zie ook dat de cheeta’s het jong besluipen. Ik weet dan al
dat het niet goed gaat aflopen voor het jong. Op dat
moment zie ik dat ze de moeder van het jong scheiden.
Die moeder begint te roepen, en dat voelde bijna
ondragelijk voor mij. Een verschrikkelijk tafereel. De
cheeta’s doden dat jong niet meteen maar gaan daar als
een kat met een muis mee spelen. Op zo’n moment voel
ik de emoties van een moeder die haar kind moet
loslaten. En toch, ineens gebeurt het dan. Dat is echt
aangrijpend om te zien en ik zal het nooit vergeten. Het
jong wordt levend opgegeten, maar waarschijnlijk is de
ziel dan al weg, want ik zie de impala-moeder accepterend kijken. Ze loopt weg en gaat staan grazen.
Zoals ik het nu zie: de vorm wordt opgegeten maar niet
de ziel.’ n
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