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Mindfulness, zo luidt het nieuwe basiswoord voor
wie beter wil omgaan met de onvermijdelijke stress
van het leven.
Mindfulness vindt zijn oorsprong in boeddhistische
meditatietechnieken. In plaats van voortdurend toe te
leven naar doelen die ver in de toekomst liggen leer je
met een milde, open aandacht aanwezig te zijn bij wat
nu is.
Mindfulness leert je hoe je de rust en helderheid kunt
opzoeken in jezelf. Ook als het leven je die rust niet
gunt geeft mindfulness je de vrijheid goed om te gaan
met de onrust, zonder jezelf erin te verliezen.
Edel Maex werkt als psychiater in het ZNA
Middelheim Ziekenhuis in Antwerpen, waar hij al
jaren trainingen geeft in Mindfulness Based Stress
Reduction (MBSR). Hij publiceerde eerder bij
Lannoo Een kleine inleiding in het boeddhisme.

Wij laten hem zelf aan het woord:
‘Toen ik - ondertussen alweer een hele tijd geleden -
als psychiater afstudeerde, zat ik zelf met één grote
vraag: hoe overleef ik de dagelijkse confrontatie met
zoveel menselijk lijden, met het verdriet, de angst, de
trauma’s, het verlies...? Ik moest zien te varen tussen
twee klippen. Aan de ene kant het risico om zelf over-
spoeld te raken door alle pijn en emotie, en op te bran-
den. Aan de andere kant het gevaar om af te stompen
en gevoelloos te worden, objectiverend, ontoegan-
kelijk, niet meer te raken door het lijden van mijn
patiënten.
Op mijn zoektocht kwam ik door een samenloop van
omstandigheden in aanraking met zenmeditatie. Voor
mij was dat het antwoord op mijn vraag. Meditatie was
duidelijk ‘mijn ding’. Ik heb er ongelooflijk veel van
geleerd. Het vormde mij niet alleen in mijn manier van
werken, maar ook in mijn persoonlijk leven.
Na zo’n tien jaar bekroop mij steeds meer een gevoel
van: ‘Het is niet fair, ik hou het beste dat ik heb voor
mezelf.’ Maar ik had er geen idee van hoe ik zoiets als
zenmeditatie moest overbrengen in een psychothera-
peutische context. Je kunt toch niet zomaar boed-
dhistische meditatie gaan beoefenen in een zieken-
huis! Trouwens, hoe leg je iemand die op zoek is naar

een oplossing voor zijn lijden, uit dat hij een half
uur in stilte moet gaan zitten en er vooral niets van
mag verwachten? Zen is in zijn methode niet altijd
even toegankelijk.
Ik begon te experimenteren en elementen van
meditatie in mijn werk te verwerken, totdat iemand
mij vroeg: ‘Je kent toch het werk van Kabat-Zinn?’
Ik had er nog nooit van gehoord, maar spoedig
daarna vond ik zijn boek, nog ongelezen, in de
bibliotheek van het Helen Dowling Instituut, waar
ik toen werkte. ‘Dit bespaart mij tien jaar werk’, zo
realiseerde ik mij. Kabat-Zinn had vanuit dezelfde
achtergrond en motivatie als ik een stressreductie-
programma opgezet. Dit programma draaide in een
ziekenhuis en was onderworpen geweest aan gede-
gen wetenschappelijk onderzoek, waardoor het een
in de medische wereld acceptabele werkwijze
geworden was. Ik hoefde het wiel dus niet zelf uit
te vinden. Ik nam contact op met Kabat-Zinn en
startte met een achtwekentraining, gebaseerd op
zijn programma. Het was het begin van een lange
reeks.
Sindsdien heb ik tientallen trainingen gegeven aan
honderden mensen. De context van de training
varieerde. Afhankelijk van de plek waar de training
liep, bestonden de deelnemers uit: mensen met ern-
stige ziekten als kanker; zorgverleners; vrijwilli-
gers in de palliatieve zorg; mensen met recidive-
rende depressies en angst; mensen met chronische
vermoeidheid en/of met stressklachten; werkne-
mers van bedrijven... In iedere context ontmoet ik
in mijn trainingen telkens opnieuw mensen die
geconfronteerd worden met dezelfde fundamentele
vragen.
Dit boek vormt een neerslag van al deze ontmoe-
tingen. Het is geschreven met de bedoeling het
beste dat ik heb te delen zonder iets achter te hou-
den’.
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Bible et médecine. Le corps et l’esprit. éd. M.
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Les auteurs des cinq articles ici rassemblés sont
biblistes et/ou médecins. 
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Après avoir analysé trois passages de I’AT (Ps
139,13-16; Jb 10,8-12; Sg 7, 1-2) concernés par la
conception et l‘embryologie (préformiste ou épigé-
niste?), Didier Luciani se penche sur les rites de puri-
fication qui suivent la naissance d’un garçon ou d’une
fille, tels qu’ils sont décrits dans Lv 12: une affaire de
prêtre plutôt que de médecin. 
Olivier Artus présente la maladie comme conséquen-
ce de l’infidélité au projet de Dieu: les fléaux
d’Ègypte (Ex 7—12), la maladie de Myriam (Nb 12)
et les malédictions de Dt 28,15-68. Examinant alors
l’épisode de Naaman le Syrien (2 R 5), il n’y voit
qu’une apparente contradiction: la guérison du païen
est conséquente à sa conversion. 
Bernard Van Meenen prolonge cette réflexion en
abordant l’évangile. Il y décrit la relation paradoxale
entre guérison et salut: les évangélistes présentent la
guérison non pas comme miraculeuse mais comme
révélant l’autorité et l’identité du Nazaréen; son ac-
tion thérapeutique est toujours comprise à l’intérieur
de l’affirmation croyante de sa messianité. 
Bruno Cadoré o.p., indique la manière dont la méde-
cine contemporaine établit un nouveau rapport entre
l’homme et son destin, un rapport de médiation, que
l’auteur examine d’un point de vue théologique, fai-
sant appel à divers passages de l’Écriture (spéciale-
ment Si 38,1-14, un des rares textes bibliques qui
abordent explicitement la fonction du médecin), dans
lesquels il met en relief trois figures de l’alliance: la
création, la compassion, le combat pour la vie. 
Responsable d’un centre de soins palliatifs, Marc
Desmet sj, évoque sa riche expérience personnelle
dans le monde des soignants et des patients pour mon-
trer comment l’expérience médicale rejoint les expé-
riences spirituelles que nous livre la Bible (Buisson
ardent, Ascension, Pentecôte, etc.). — 

P. Detienne sj. Nouvelle Revue Theologique, tome
128/1 janv-mars 2006

———

Guérison, sainteté, perfection. Ecueils et fécondité
du don. LAUPIES V., coll. Intériorités, Toulouse,
Carmel, 2005, 95 p. ISBN 2-84713-037-3.

Deux thèmes, en diptyque, constituent les chapitres
de ce livre intéressant: sainteté et don, appel et don.
L’horizon philosophique de l’auteur semble être celui
de Cl. Bruaire et ses références au sujet sont celles
d’être-de-don, constitué «pour se donner» en trouvant
son identité propre dans le don-de-soi aux autres et à
Dieu. La vie et la pratique clinique montrent cepen-

dant certaines ambiguïtés du don. Comment mettre
en évidence les écueils et la fécondité du don, tel
est un des objectifs de l’auteur.
II distingue avec clarté la «guérison, la sainteté et
la perfection» et en montre la nécessaire corrélation
dans la vie de l’être humain et les considérations de
l’accompagnement spirituel et psychothérapique.
Son discernement sur les dérives potentielles est
suggestif et utile. Sa réflexion sur la filiation divi-
ne, le désir filial et la vie filiale est «libératrice».
On notera l’absence de symbolique sponsale. Des
conseils utiles sont développés. Des moyens spéci-
fiques (psychothérapie, approche familiale, médi-
caments) sont situés explicitement. La place et le
rôle de la mémoire comme faculté de l’homme 
et son intégration dans l’affectivité spirituelle
auraient pu, nous semble-t-il, être plus explicités.
Les conditions de l’appel radical et la différence
avec l’engagement sectaire sont présentées ensuite.
Ce deuxième chapitre, simple et suggestif permet
de faire la clarté dans le cheminement d’une liber-
té conditionnée, mais capable normalement de se
donner en vérité à Dieu de manière radicale. Les
critères offerts pour distinguer une institution saine
d’une institution sectaire sont déterminants et peut-
être nécessaires dans nos cultures éclatées. L’im-
pact d’un engagement religieux sur la psychologie
des personnes ne peut être mis entre parenthèses.
L’auteur nous offre de précieux repères pour arti-
culer vie spirituelle, travail psychologique et
ouverture morale. Ces précisions seront certaine-
ment utiles pour affronter les crises dans l’accom-
pagnement et pour éviter les dérives sectaires. — 

A. Mattheeuws sj. Nouvelle revue théologique,
tome 128/3 juillet-sept 2006
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Liefde in actie. Tweehonderd jaar Broeders-
van-Liefde. RENÉ STOCKMAN, 
ISBN 9789058264190, 24,95 EUR.

Vanaf het prille begin hebben de Broeders van
Liefde een antwoord proberen te bieden op de
noden van het moment. Liefde in actie toont bij-
zondere broeders die hun stempel drukten op de
geschiedenis en het vertelt het verhaal van duizen-
den gewone broeders, slechts een naam in de
archieven, maar diep ‘bewogen in liefde, geraakt
door de Andere’. Een verhaal van tweehonderd jaar
warme menselijkheid.


