
Een interview met Kyo Verberk 
over haar liefde voor open onderzoek
Een pad dat ze verfinde binnen de Ridhwan school van A.H. Almaas, 

waar zii ook teacher is.

 

Kyo: ‘Zelfonderzoek, of liever gezegd: 

open onderzoek of inquiry – begint 
precies daar waar je bent. Het geeft je 
de mogelijkheid om jezelf te leren 
kennen voorbij je ego structuur. Door 
inquiry leer je jezelf kennen in 
samenhang met je omgeving en in 
samenhang met je diepste wezen en je
levenskracht.

Die heeft de neiging om zich te laten kennen in een pure vorm – in wat je essentie zou
kunnen noemen - aan iedereen die bereid is om met hart en ziel open en 
belangstellend te zijn naar wat waar is. Waarheid (dat is zo'n groot woord...wijsheid, of
echtheid is misschien beter) opent zich door persoonlijk onderzoek.’

Waarom beoefenen we open onderzoek in Tantra?

‘In elke mystieke traditie staat je innerlijke ervaring centraal. Tantra is zo'n mystieke 
traditie waarin we open onderzoek beoefenen, zodat je je kan realiseren wie je bent 
en hoe je kunt ZIJN in je dagelijks leven. In inquiry beoefen je zelfrealisatie; je 



ondersteunt de transformatie van ego naar essentie, naar de subtiliteit van je ware 
aard. 

In een open onderzoek probeer je niet om iets te veranderen - ook niet als je een 
probleem ervaart. Je wil zien WAT het probleem is, en WAAROM het een probleem is. 

HOE het probleem ontstaat in jouw ervaring. Want iets wat geen probleem is voor
een ander kan wel een probleem zijn voor mij: waarom is dat zo?

Zo kun je jouw persoonlijke gouden draad ontdekken in de problemen die je steeds 
opnieuw tegen komt. Je krijgt langzamerhand een meer tastbaar besef van wat er 
nodig is om je mogelijkheden te leven. Maar ook van wat je beperkingen in stand 
houdt.

Open onderzoek is een Tantrische beoefening omdat het werkt met energie: 
bijvoorbeeld de energie die vast zit in een bepaalde gedachte, of herinnering. Die 
vormt een emotionele structuur in je bewustzijn. Door de vorm van je structuur te 
herkennen, komt er ruimte. Dan kan de energie vrijer door je bewustzijn stromen.

De specifeke bijdrage van de Diamond Approach leert je allerlei details over hoe je 
open kunt onderzoeken en dat passen we toe binnen onze vervolggroepen. Ik denk 
trouwens dat er allerlei vormen van Tantra in Nederland aangeboden worden waar 
weinig of geen aandacht is voor zelfonderzoek.’

Wat is inquiry voor jou?

‘Een expressie van de liefde voor wat waar is, ook al is het een lastige waarheid. Ik kan 
onderzoeken wat ik niet begrijp, wat ik niet weet, of niet kan... dat is het avontuurlijke 
van open inquiry: dat er zoveel te ontdekken valt!

In inquiry leerde ik om wat miste in mij (en wat ik dacht dat ik zou moeten hebben) 
niet te veroordelen. Ik leerde om nieuwsgierig te zijn en niet te doen alsof ik weet wat 
de bedoeling is.

Je ontdekt eigenlijk alle manieren waarop je niet open bent. In een inquiry ben je dus 
ook open voor niet open zijn. En nieuwsgierig hoe dat verder gaat; wat zich dan 
ontvouwt. Inquiry is oneindig open; mijn belangstelling houdt niet op.

Veel mensen denken dat als ze gaan spreken ze niet meer kunnen voelen. Je oefent 
om te spreken en tegelijkertijd te blijven waarnemen. Je oefent om te luisteren en je 



ervaring zelf te laten spreken. Dan kan je ervaring verdiepen, verruimen, veranderen 
of beklijven, sterker worden…

Maar wat ik het meest interessant vind is dat wanneer je de veranderende ervaringen 
toelaat, dat je zelf verandert; degene die ervaart verandert! Dat is het transformatieve 
potentieel van inquiry. Het kan enorm vreugdevol zijn om dingen te ontdekken waar 
je nooit aan had gedacht. Het is een avontuur om een nieuwe werkelijkheid te 
ontdekken in jezelf. Niet iets wat uit een boek komt, of van horen zeggen, maar wat je 
puur, helder, direct en onmiskenbaar tastbaar zelf bent.

Als begeleider in deelrondes of persoonlijke sessies vertel ik mensen zo min mogelijk 
wat ze zouden moeten of kunnen doen. Ik kan ze wel helpen om de beweging van hun
ziel te herkennen door vragen te stellen. Door niet te snel te zeggen: ‘Ja, ik snap het’, 
maar om door te vragen: ‘hoe voel je dat precies?’ Dat vraag ik niet omdat ik twijfel 
aan iemands ervaring, maar omdat het beelden van de werkelijkheid waarin iemand 
leeft kan ontmaskeren. Het maakt de realiteit van wie en wat je op dat moment bent 
meer voelbaar.

Het is voor inquiry belangrijk dat je erkent: ‘ik weet niet alles’. Als je denkt dat je weet 
hoe het zit, dan is er geen open onderzoek meer mogelijk. Als je werkelijk open bent, 
komt er hulp en inzicht van voorbij je denken, van een – in eerste instantie - 
onbekende plek die je steeds meer kunt leren kennen als je inquiry niet stopt. Als een 
boodschapper, of een engel die neerdaalt, of een waarheid die opwelt. Als een 
geschenk van het goddelijke - hoe je het maar noemen wil, dat zich kenbaar maakt als
een tastbare gewaarwording die precies afgestemd is op wat er op dat moment nodig 
is. Zo precies dat je zou kunnen missen dat wat zich aan je openbaart, dat je dat zelf 
bent: dat het jouw essentie is, jouw persoonlijke ruimte. En die is niet emotioneel of 
lichamelijk; het is de spirituele dimensie van ons menselijk potentieel.

In open onderzoek leer je te ontspannen en niet in te grijpen of vast te grijpen wat 
zich openbaart.

Ik zal je een voorbeeld geven van hoe inquiry werkt: Stel je voor dat je onzeker 

bent. En in plaats van de onzekerheid af te dekken met stelligheid, laat je haar een 
klein beetje toe. 

Beetje bij beetje, zodat je erbij kan blijven en niet overweldigd wordt door de 
bibberigheid. Nee, je blijft ‘hier’. Aanwezig, nieuwsgierig en open. En terwijl je in je 
ervaring blijft, beschrijf je de ervaring zo precies mogelijk; ook details waarvan de 



waarde je niet meteen duidelijk is. Tegelijkertijd laat je je niet afeiden door de details; 
je blijft je ervaring penetreren, in de betekenis van gevoeld begrijpen. 

Ondertussen verander jij door je ervaring. Dat is onvermijdelijk. Als je niet alleen je 
onzekerheid doorvoelt, maar ook degene die onzeker is, merk je dat er voldoende 
zelfvertrouwen in je was om de onzekerheid te kunnen voelen. Een kracht die in je 
verschijnt vanuit je innerlijke ruimte. Als je onzeker bent, lijkt het of je zelfvertrouwen 
mist; maar door zo goed en zo kwaad als het gaat bij je ervaring van onzekerheid te 
blijven, verschijnt precies wat je nodig hebt. 

Het kan natuurlijk ook een andere kwaliteit zijn die nodig blijkt: niet zelfvertrouwen, 
maar bijvoorbeeld doorzettingsvermogen of standvastigheid. Essentie is zo precies... 
het is geen gedachte, geen emotie en geen lichamelijke sensatie. Het is niet iets van 
buiten, zelfs niet iets van binnen uit, het is wat je bent. 

In inquiry kun je een wereld leren kennen die zo anders is, zo liefdevol en 
geduldig, zo teder. Zo allesomvattend stralend zoals je kunt voelen bij 't sterven van

iemand die je lief hebt, of bij de geboorte van een kind: als de ego perceptie door een 
belangrijke gebeurtenis doorbroken wordt. Momenten dat je leeft vanuit een andere 
perceptie van de realiteit. 

Als ik de Tandava doe en ik ben open en laat waar zijn wat waar is; dan ervaar ik 
bijvoorbeeld 'dat ik verbonden ben met de maan en de sterren’. En wat me verbind 
met de maan en sterren en hoe ik verbonden ben? Dat ontdek ik dan weer in 
zelfonderzoek.’

Kyo heeft ter begeleiding van dit artikel twee 
oefeningen in zelfonderzoek beschreven. Je kan 
ze hier downloaden en de voorbereidende 
meditatie beluisteren. 

Vragen? Kyo is te bereiken via: 
kyo@centrumvoortantra.nl 
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