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Voorwoord 
 
Dit boek vormt de neerslag van een jaar toewijding van een groep van 18 deelnemers aan het Zijn. 20 
Trainingsdagen, 20 bijeenkomsten met een oefengroepje, 20 gesprekken met een mentor, 20 
gesprekken met een pupil, vier evaluatiegesprekken met de nodige voorbereiding en vooral niet te 
vergeten 20 audioverslagen van trainingsdagen, die door de deelnemers werden uitgewerkt tot dit 
boek. Buitengewoon veel inzet voor de goede zaak. Dat allemaal om inzicht te krijgen in de Kunst van 
Vriendelijkheid, want zo kunnen we de belangrijkste rode draad door deze training wel noemen. 
Vaardig worden in allerlei manieren van zelfbegeleiding, die de praktische toepassing vormen van de 
kunst van vriendelijkheid. Vaardig worden in relateren en communiceren en het oplossen van 
knelpunten daarin, een andere rode draad in de training. Verder zicht krijgen op de wetten van het 
Leven en het vermogen om ook door een Zijnsbril naar het leven te kijken en het leven van daaruit te 
ervaren.  
  
In de eerste plaats is dit boek bedoeld als naslagwerk voor de deelnemers van dit trainingsjaar. 
Daarnaast is het ook als "state of the art" interessant voor alle mensen die dit basisjaar in het verleden 
hebben gevolgd. Zij kunnen kennis nemen van nieuwe oefeningen en nieuw geschreven theoretische 
achtergronden. Daardoor zal het ook bruikbaar zijn voor de deelnemers van het vervolg van de 
Training Zijnsoriëntatie, voor deelnemers van de Coachopleidingen, voor oefengroepen van oud 
studenten en voor collega's. Voor mensen die de training overwegen kan het boek zicht geven op de 
training en daarmee de besluitvorming daarover vergemakkelijken.  
  
Moge het helpen bij de zorg voor onze ziel, voeding zijn voor de geest, het hart verblijden en daarmee 
bijdragen aan vrede in de wereld.  
 
Met dank aan de eindredacteur Chris Elzinga en aan ieder die aan de totstandkoming van dit boek 
hebben bijgedragen. Chris vormde met Ruud Voerman en Chris Kersten het team dat de leiding had 
over deze training.  
 
Ik wens je veel inspiratie. 
 
Chris Kersten 
Zeist, 18 januari 2011 
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1. Introductie 
Dag 1 van de Jaartraining 
 

1.1. Kennismaken (dag 1) 
We beginnen met ons voor te stellen: wie ben je, waarom ben je hier, je beweegredenen etc.  
 

1.2. Theorie: Een model van de werkelijkheid  
Chris: Zoals jullie kunnen zien heb ik een schema gemaakt. De kwaliteit van de tekening is misschien 
niet geweldig, maar toch is het een handig schema.  

 
 
Het is een van de vele modellen die er zijn van de werkelijkheid. Alles wat wij zeggen over de 
werkelijkheid is per definitie een model. Je zou bijna kunnen zeggen dat het nooit waar is.  
Het is zo dat de werkelijkheid zoals die is niet met woorden te beschrijven is. 
Er is een bekende uitspraak van Wittgenstein, nl: ”Waarover je niet kunt spreken, daarover moet je 
zwijgen”. De titel van mijn boek zou zijn: ”Waarover je niet spreken kunt, daarover mag je niet 
zwijgen”. Met andere woorden, ik doe niets anders dan spreken over datgene waarover je eigenlijk 
niet spreken kunt. Ik voel mij thuis bij alle schrijvers en dichters die iets willen communiceren dat 
eigenlijk met geen pen te beschrijven is. Dat is eigenlijk waarover het gaat en het betekent dat alles 
wat we hier doen altijd een model is. Gewoon omdat het praktisch is, omdat het werkt. Zodat we de 
dingen kunnen snappen en toch in de buurt komen van de werkelijkheid zoals die eigenlijk is.  
 
Het model dat we hier gebruiken gaat er vanuit dat er een soort kern is in onszelf. Je kan het ook “je 
ziel”, “het zijn”, “je wezen” of “jezelf” noemen. Dat is de kern. Wij zijn, stuk voor stuk, tot op zekere 
hoogte vervreemd van die kern. Dat is nu eenmaal de barre realiteit, we zijn vervreemd van ons ware 
zelf, van wie we eigenlijk zijn. En dat heb ik proberen te tekenen in die tweede ring. Om onze kern is 
als het ware een laag. Wat we nu beschrijven is de archeologie van het zijn. 
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Neutrale waarneming 
Hier zal ik in de loop van het jaar nog verschillende keren op terug komen. Er zit een laag omheen en 
wat we eigenlijk doen in het werk, en zo meteen ook gaan doen, is dat we, als het ware, een derde 
ring creëren van waar uit we naar die laag gaan kijken. Wat we proberen te organiseren is neutrale 
waarneming en dat is waarneming zonder oordeel, een open waarneming. En bij voorkeur een 
vriendelijke waarneming. De eerste dagen zullen hier sterk op gericht zijn. Op hoe kan ik vriendelijk 
worden naar mezelf. Dat is erg belangrijk omdat we vaak, zonder dat we ons er bewust van zijn, 
buitengewoon onvriendelijk zijn voor onszelf. Zo zijn we afgericht. Dat zijn we zo gewend, dat we dat 
vaak niet eens meer in de gaten hebben. Het idee is dat we een discipline maken van vriendelijk voor 
jezelf, van daaruit zal helder worden hoe we onvriendelijk zijn voor onszelf. 
 
St: is voor jou vriendelijke waarneming hetzelfde als neutrale waarneming? Als ik me onvriendelijk 
voel en ik moet vriendelijk waarnemen dan voel ik die vriendelijkheid wel, maar ik voel me niet 
neutraal. 
Chris: De kunst is waar onvriendelijkheid in jezelf is die zo open mogelijk waar te nemen. En je zou 
het feit dat je die open waarneemt ook vriendelijkheid kunnen noemen naar wat er bestaat. Neutrale 
waarneming is al heel wat. De realiteit is eigenlijk betrekkelijk simpel, dat wat er is, is er. Of we nu 
hoog of laag springen, daar zullen we het mee moeten doen. Onze realiteit op dit moment is dat we bij 
elkaar zijn in dit gezelschap, dat de zon schijnt en misschien vind je dat nu leuk of niet, het is de 
realiteit. De grote kunst is om te leren in die realiteit te zijn. Als we kunnen leren om dat wat er is te 
laten bestaan, dan komt er meer ruimte en dan komt er vanzelf meer rust.  
 
Ik heb wat termen bij de tekening gezet: neutrale waarneming, ruimte. Ruimte is een moeilijk begrip, 
het is een van de belangrijkste dingen in het leven waar we veel over zullen praten. Ook in de 
oefengroepjes is de kunst om ruimte te houden. Ontvangstruimte voor de ander, bijvoorbeeld. Als je 
als ouder tot hier staat, heb je weinig ontvangstruimte voor je kinderen. Stel dat je kind op een 
gegeven moment over de rooie is, en hij is om wat voor reden dan ook vreselijk ongelukkig of boos en 
hij kan op de schoot van zijn moeder of vader komen zitten, dan ontspant hij in de ruimte van zijn 
ouders. Kun je je dat voorstellen?  
Zo zullen wij als groep ruimte bieden aan alles wat er hier bestaat in die tweede ring. Daardoor 
ontspant die laag. En als die laag ontspant krijg je die rode kanaaltjes en dan kom je in verbinding met 
je kern, met je wezen, met je ziel. Het wonderlijke is dat het zomaar kan gebeuren dat die laag weg is. 
Even goed kan die er zo weer zijn. 
 
Er staat daar “verwoording” en wat we proberen te doen is op een neutrale manier woorden te geven 
aan wat er hier aan de orde is. Dat is een belangrijk deel van wat we hier doen. 
Ik kan een klein uitstapje maken naar de psychiatrie. Er is de afgelopen jaren een belangrijke 
ontdekking gedaan bij de behandeling van zgn. borderline patiënten, van oudsher één van de 
moeilijkste categorieën persoonlijkheidsstoornissen. Moeilijk in de zin dat er zeer moeilijk met die 
mensen te werken is. Wat ze ontdekt hebben is, in de sfeer van Mindfulness, dat als je deze patiënten 
leert woorden te geven aan wat er is, dat er dan steun komt, holding. Bij borderline patiënten is het 
hier (wijst op het hoofd) een gigantisch circus. Als daar dan ruimte voor kan zijn helpt hen dat. En daar 
helpt woorden geven aan. 
Normaal zet je een kind van 16 niet meer bij zijn ouders op schoot, dan ga je praten en zeg je: ”vertel 
eens, wat is er gebeurd?” En doordat het kind woorden geeft aan wat er bij hem gebeurt, ontspant hij 
als vanzelf. 
 

Waarachtigheid, kracht en liefde 
Dit is ook een bewustzijnstraining, een ruimte training, een waarnemingstraining, het is een 
Mindfulness training. Vriendelijkheid, en ook waarachtigheid zijn belangrijke termen. Waarachtigheid 
heeft een relatie met authenticiteit. Zonder waarachtigheid geen is er authenticiteit. Het is bijna 
hetzelfde als ruimte geven aan wat er bij jou is. Een voorbeeld van waarachtigheid: stel dat ik op dit 
moment heel angstig zou zijn, en ik heb het gevoel dat ik met die angst niet in de wereld kan zijn. Als 
ik dan toch ga voor mijn angstigheid, ben ik waarachtig. Waarachtigheid wil zeggen dat er een 
verleiding is om dat wat er bij jou is te willen manipuleren of andere woorden te geven aan wat het 
eigenlijk is, maar daar dan tóch voor te kiezen.  
 
De twee hoofdpilaren van ons werk zijn de kracht en de liefde. Wij verschillen daarin van andere 
richtingen. Traditionele spirituele richtingen zijn allemaal op de liefde gericht maar ze vergeten helaas 
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de kracht. En dan zijn de klassieke Westerse richtingen erg op de kracht gericht. Wij doen allebei, wij 
proberen het te integreren.  
 
St: Waarheid zit ook in waarachtigheid. 
Chris: Ja, het gaat om waarheid. Waarheid en liefde. Er staat ook ouderschap op. Ons werk betekent 
ook dat je de ouder bent van jezelf, de ouder die je nooit hebt gehad. En het mooie is dat dat kan. 
Weer een paradox, kort door de bocht kun je ook zeggen: “ophouden met zeuren over wat je allemaal 
wel of niet hebt gehad (hoewel het goed is om te weten), maar bied jezelf datgene aan wat je nooit 
gehad hebt”. En dat kan! 
 

Weeskinderen 
Dan over de tweede ring, onderin staat ’weeskinderen’ en een heel groot deel van de 2e ring bestaat 
uit onze weeskinderen. Dat zijn de kinderen die we zelf hebben verwaarloosd, allerlei gevoelens, 
allerlei pijnlijke herinneringen en pijnlijke dingen waar we om heen geleefd hebben. Het gaat erom dat 
we volwassen worden en bereid zijn om liefdevol te zijn naar die weeskinderen.  
Een belangrijk ding is dat die ring ook heel reflexmatig is, het heeft veel met emotie te maken. 
Reflexmatig wil zeggen dat je er geen invloed op hebt, dat het als ware vanzelf gaat. Voor de 
psychologen onder ons: het bestaat uit stimulus - respons (SR) combinatie. Het is net Pavlov, als de 
bel gaat komt er een speekselsecretie. Het belangrijkste is dat je daar geen invloed op hebt, geen 
vrijheid in hebt.  
Dit pad heet ook wel het pad van de bevrijding, omdat je, als je vrij bent, niet meer bepaald wordt door 
je geschiedenis. Ik heb bijvoorbeeld een ingewikkelde relatie met mijn vader en projecteer vervolgens 
op iedere man die ik tegenkom mijn vader. Ons verleden projecteren we altijd op het heden, zolang 
dat verleden niet verwerkt is. En dat is ook de reden dat we vaak over dat verleden zeuren. Omdat we 
het nog met ons meezeulen, zullen we naar dat verleden moeten kijken.  
Terug naar het schema. Dat zijn onze overlevingspatronen, we zullen in het komende jaar nog vele 
woorden verzinnen die erbij horen. Ik noem het wel eens het oorlogsparadigma wat daar heerst. Een 
paradigma is een bepaald soort overtuiging. 
 
Dit als korte inleiding op een oefening die we gaan doen. Dit geeft meteen de rode draad aan van de 
komende dagen. 
 

1.3. Oefening: Neutrale waarneming (Oef. 1) 
Staande oefening, in tweetallen. 
• Kies een partner en ga tegenover elkaar staan.  
• Sluit je ogen en maak contact met de grond.  
• Voel hoe je erbij staat. En voel maar hoeveel ruimte er is voor wat er bij jou nu is.  
 
Chris: En zelfs als er geen ruimte is, dan is dit niet jouw fout. Dit kan wisselen per minuut, richt je op 
je lichamelijk gevoelens en benoem die, bijvoorbeeld kramp in je tenen. 
Werk met “er is een gevoel van ...” en niet met “ik heb een gevoel van ...”. Dat bevordert de 
neutraliteit. Verbinding met het lichaam is essentieel. 
 
• Doorgaan met de oefening maar nu met open ogen.  
 
Chris: En blijf je eigen lijf voelen. Als je het contact met jezelf kwijt raakt, voel je dan vrij om even je 
ogen dicht te doen om het contact te herstellen.  
 

Nabespreking oefening 
Chris: Wat goed is om op te schrijven is wat de oefeningen voor jou betekenen. Wat je ermee kunt, 
wat je ervan leert en hoe je de oefening toepast. Hoe ga je dat doen? Stel dus vragen zodat je ermee 
aan de slag kunt. 
 
St: Verwoording is belangrijk. Kenmerk van mijn communicatie is overdrijving. Daar heb ik soms echt 
behoefte aan om bijvoorbeeld aan te geven hoe iets mij schokt. 
Chris: De grote vraag is wie zegt dat jij overdrijft. 
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St: Misschien overdrijf ik niet bij de dingen die hier gebeuren, maar wel over iets uit de krant waar ik 
heel boos om ben. 
Chris: Wat is je vraag daarover? 
St: Of dat gaat botsen? 
Chris: Ja, een beetje wel. Het doel waar we naar streven is neutrale waarneming en neutrale 
verwoording vanuit rust. Je kunt het vergelijken met het volgende: Als ik mijn werk goed doe en ik geef 
mensen iets terug, dan hoop ik dat ze kunnen horen dat dat een neutrale verwoording is. 
St: Maar je kunt toch ook heel rustig naar je drukke zelf kijken? 
Chris: Juist, dat is ook het idee, niet gemakkelijk, maar dat geeft vrijheid. 
 
St: Ik had het fijner gevonden als we 5 minuten stilte hadden gehad na de instructie. We startten 
meteen met die oefening en je stelde vragen en dat haalde me weg uit mijn voelen. Ik zou het prettig 
vinden als er iets meer pauzetijd zou zijn tussen instructie en oefening. 
Chris: Ik snap het, dat is een groot dilemma. Ik ben blij dat je dit zegt, het is altijd mijn rol om te 
zeggen wat we gaan doen, maar jij bent een vrij mens om te bepalen of je dat wel of niet gaat doen. 
En je bent vervolgens ook vrij om te kijken hoe je dat wilt doen. Het wordt wel interessant als iemand 
altijd andere zinnetjes gebruikt dan ik suggereer, dat geeft te denken. Maar het geeft net zoveel te 
denken als iemand altijd braaf precies doet wat geïnstrueerd wordt.  
 
Iemand anders? Wat voelden jullie, wat heeft het met jullie gedaan, hoe was het in contact? 
St: Ik dacht eerst toen ik mijn ogen open zou doen: wat is nou precies het verschil want we gaan 
gewoon door met hetzelfde. Ik was wel geschokt dat ik meteen niets meer voelde. Ik vond het 
confronterend iemand van zo dichtbij in de ogen te kijken en dan direct niets meer te voelen. Dat ging 
niet samen. Dat was een eye-opener. 
Chris: Een van de redenen waarom we beginnen met gesloten ogen is om te leren bij jezelf te zijn. Er 
zijn er meer in de groep die ongeveer dezelfde ervaring hadden. Dat komt vaak voor. Het is erg 
moeilijk om bij jezelf te zijn én in contact te blijven met wat er hier is. Zorgzaam zijn voor wat er hier is. 
St: Ik vond het fijn om te merken dat het werkte, vooral bij gevoelens die ik lastig vind. Er zat spanning 
in mijn schouders. Het zit er nog wel, maar er viel ook iets van me af toen ik dat verwelkomde. 
Chris: Dat lukte dus ook als ik je zo hoor. Het was voor jou mogelijk, ook al was het lastig, om het 
toch te verwelkomen? 
St: Ja, en toen dat dit niet zo was en ik weerstand voelde, ging ik die weerstand verwelkomen. 
Chris: Heel slim. 
St: Wat ik af en toe merkte was dat in ieder geval de weerstand weg viel. Dan voelde ik nog wel de 
spanning, maar er viel ook iets van me af. 
Chris: Vergelijk het maar weer met die weeskinderen. Die zijn lang verwaarloosd en kunnen soms 
behoorlijk lastig zijn. En toch weten we allemaal dat een neutrale, open, vriendelijke houding het beste 
werkt. Dat is de grote kunst. Je niet mee laten slepen, je niet laten intimideren. Het werk begint met 
vriendelijk te zijn voor jezelf en je zult merken dat dit zich vanzelf ontwikkelt tot vriendelijkheid voor de 
ander. Mensen zijn net zo vriendelijk voor een ander als dat ze vriendelijk voor zichzelf zijn. Iemand 
die niet vriendelijk is voor zichzelf is meestal ook niet vriendelijk voor een ander. 
 
St: Ik heb niet zo'n gevoel bij het welkom heten. Ik kan dat zinnetje wel zeggen, maar ik voel er 
eigenlijk niet zoveel bij. 
Chris: Ik kan je verklappen dat het werkt, al voel je er helemaal niets bij. Neem dat maar van mij aan. 
Dus domweg dat zinnetje herhalen. Vroeg of laat ga je voelen dat het werkt. Het werkt per definitie, 
dat is de kracht van dat soort zinnetjes. De kunst is om waarachtig en vriendelijk te zijn. Als iets lastig 
is, mag het ook gewoon lastig zijn. Dat hoeft niet weg, begrijp je? We zijn hier niet in een clubje om 
allemaal heilige boontjes te worden. Het gaat erom dat er ruimte is en vrijheid. 
 
St: Ik merkte dat als ik iets voelde ik dat meteen wilde gaan verklaren: dit gevoel komt hierdoor. En ik 
was het ook allemaal al een plek aan het geven. Ik heb geprobeerd om ook dat welkom te heten, 
maar ... . 
Chris: Dat is een patroon wat veel voorkomt. Vaak kun je ook door praten dingen oprakelen. Eigenlijk 
is het de kunst om op een bepaalde manier die weeskinderen ook met rust te laten. Je moet ze wel 
bezig houden, je moet wel iets met ze doen, maar je gaat ze niet verder agiteren. Op een bepaalde 
manier is het het beste ze niet te veel aandacht te geven. Niet te serieus te nemen, maar neutraal 
waar te nemen. 
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St: In eerste instantie voelde ik me vrij onrustig, vooral in mijn lijf. Maar door steeds te zeggen waar ik 
die onrust voelde, viel het weg. Ik voelde hoe ik van onderuit steeds steviger werd. 
Chris: Fantastisch! Je moet het zo zien dat het weeskind altijd heeft gehoord:” sodemieter op, je zit 
me dwars etc, etc.”. Het kleinste beetje vriendelijkheid geeft al rust. 
St: Ik vond het een hele mooie en bijzondere waarneming. 
Chris: Het kan heel contactvol zijn. Wie heeft dat niet zo gevoeld? 
 
St: Ik ervoer het als een heel wezenlijk contact. Wat ik mooi vind is dat je je bewust bent van hetgeen 
je waarneemt. En ik was me bewust van mijn medemens en van mezelf. Bij het oogcontact maak je 
écht contact. Ik vond het heel liefdevol oogcontact. 
Chris: Dit is aan de ene kant een bloedsimpele oefening. We kunnen niet zeggen:”tjonge jonge, wat 
hebben we nu iets ingewikkelds gedaan, daar moet je universitair voor zijn opgeleid”. Maar je kunt 
begrijpen dat, als we deze oefening doen met stellen in een relatieworkshop, we de oefening de 
eerste keer doen met een niet-partner. Dat is namelijk stukken gemakkelijker. 
Contact: een belangrijk ding daarbij is de weg naar onszelf. En deze loopt, of je dat nu leuk vindt of 
niet, via ons gevoel. Gevoelens zijn dichter bij jezelf dan gedachten. Gedachten zijn niet fout, ze zijn 
ook waardevol, maar als het gaat om contact dan gaan gevoelens vaak dieper. En hoe dieper je bij 
jezelf kunt zijn, hoe dieper je bij een ander kunt zijn. Een van de doelstellingen is om bij die kern te 
komen. Gevoel is dichter bij jezelf dan gedachten en in heel veel relaties snakt de een naar de 
gevoelens van de ander. 
St: Vaak zie je dat gedachten je blokkeren om toe te geven aan je gevoel. 
Chris: Ja, dat klopt, we zijn vaak tegenstrijdig in wat we uiten. 
St: Je zegt dat gevoelens dichterbij je kern zijn dan gedachten. Ik laat vaak gedachten voorgaan. 
Chris: Ja, dat klopt. Een van mijn paradoxale stellingen is: ”de mind is de master”. Het is niet voor 
niets dat in de buitenste ring (van de tekening) ‘bewustzijn’ staat. Je kunt ook onderscheid maken 
tussen de grote Geest en de kleine Geest. 
 

De mind 
St: Wat is de mind? 
Chris: Een term die veel in de literatuur wordt gebruikt. De mind is de kleine geest. Dat is de 
piekergeest, die wil redeneren en zo. Het wil niet zeggen dat dat fout is, want het is ontzettend handig 
als je kunt redeneren. Maar we praten hier over gewaar zijn, we praten over bewustzijn en dat zouden 
we niet zijn als het hierboven tussen de oren niet deugt. Dat gaat meestal ten koste van het 
bewustzijn. Een open bewustzijn is een hartsbewustzijn. Dat is een van de manieren om te zeggen 
wat ons werk is. Dat er een open verbinding komt tussen de verschillende centra, verbinding tussen 
hoofd, hart, bekken, benen. Tussen wat ik denk, wat ik voel, waar ik zin in heb en waar ik voor sta.  
St: Wat je zei over de mind die de master is, daarover voel ik weerstand. 
Chris: Wat is je weerstand? 
St: Ik heb juist het gevoel dat dat een afleiding is.  
Chris: Het is daarbij belangrijk hoe je de mind definieert. Daarom zei ik al: kleine geest en grote 
geest. Laten we de grote geest samen laten vallen met wijsheid. Wijsheid is geen wijsheid als er geen 
bewustzijn, geen helderheid is. Er zijn zwart/wit genomen twee typen mensen: Eén type dat compleet 
wordt bepaald door het verstand, het andere type wordt bepaald door de emotie. Dan hebben we 
mensen die zijn bepaald door hun mind, die doen ergens een training en vervolgens worden ze 
bepaald door hun emoties. Die denken dan het heil gevonden te hebben, maar dat is niet zo.  
Waar je alleen maar op basis van je emoties leeft, wordt het een puinhoop. Vooral daarom zeg ik: de 
mind is de master. Een punt is dat je je niet alleen door je emoties kunt laten leiden, die zijn slechte 
raadgevers. 
St: Is bewustzijn niet een beter woord? 
Chris: Het is allemaal erg lastig, die definities. 
St: Is emotie anders dan intuïtie? 
Chris: Ja, dat is iets anders, maar we gaan dit nu niet allemaal behandelen. Grofweg maken we hier 
onderscheid tussen twee soorten gevoelens. Er zijn emoties, dingen die ons flink van streek kunnen 
maken. Angst, boosheid, jaloezie, begeerte etc. zijn gekoppeld aan een bepaald gedrag. Als ik 
bepaald wordt door mijn emoties en ik heb honger dan móet ik nu eten.  
Gevoelens zijn een breder begrip. Je hebt gevoelens en je hebt zijnskwaliteiten en beiden 
manifesteren zich via gevoelens en via het lichaam, lichamelijke sensaties.  
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1.4. Theorie: Het organiseren van het Zijn 
Zijnskwaliteiten zijn bijvoorbeeld liefde, kracht, ruimte, rust... eindeloos. Als we naar die kern kijken, 
als er een kanaaltje is naar die kern toe, wat is dan het eerste waardoor je weet dat je bij die kern 
bent?. Weten jullie welke zijnskwaliteit als eerste verschijnt als je uit die tunnel van emoties komt? 
Rust, rust, rust is de eerste kwaliteit die verschijnt en zogauw er rust is komen er andere kwaliteiten 
die nodig zijn in die situatie. Dan komt precies naar boven wat nodig is. Dat is handig om te weten en 
je ontkomt er niet aan om afspraken te maken rondom woorden.  
Een belangrijk kenmerk van gevoelens is onrust, en van zijnskwaliteiten is dat rust. Is er onrust dan 
zijn dat emoties.  
 
Wat we doen bij zo’n oefening is dat we het “zijn” organiseren. Op een wonderlijke manier is het 
mogelijk om die kwaliteiten te onttrekken aan de kern en toe te brengen naar die turmoil hier, zodat je 
er steeds dieper doorheen komt. Dan kunnen die kwaliteiten in jou, hier in Nederland, tot bloei komen. 
Het is een enorme schatkamer die de geschiedenis is van problemen op dat punt. We zijn allemaal zo 
begonnen en toen zijn er pijnlijke situaties/toestanden geweest en die hebben we niet helemaal 
doorgewerkt. Dan kan het “zijn” niet uit de voeten met de omgeving waarin die verkeert. Met het werk 
dat we hier doen kan het “zijn” zich vertalen, langzaamaan, en kan werkbaar en leefbaar worden in 
een bepaalde omgeving. Kunnen jullie je daar iets bij voorstellen? Hoeveel meer vrijheid er komt als je 
dit aangaat? 
 

1.5. Theorie: Lichaamswerk 
We gaan beginnen met lichaamswerk. Het meest kenmerkende van lichaamswerk is dat je het moet 
ervaren. Een kenmerk van lichaamswerk is aandacht, we brengen aandacht naar het lichaam. Vele 
vormen van lichaamswerk kun je zien als een soort bewustzijnsmassage van het lichaam, als een 
osmose (poreuze verbinding) tussen de kern en de buitenste ring. Een osmotische verbinding laat een 
‘heen en weer verkeer’ plaatsvinden. Dat willen we bevorderen en één van de krachtige middelen 
daarbij is lichaamswerk. 
Aandacht voor het lichaam helpt ontzettend, het lichaam gaat ontspannen. De kern daarvan is 
vriendelijkheid voor het lichaam, naar alles wat zich in dat lichaam voordoet. Dan zul je merken dat er 
een transformatie plaatsvindt.  
Transformatie is meer een denken in termen van nu is er dit en dan is er dat. Bij transformatie denk je 
meer in de tijd; eerst is er verharding en weinig verbinding en door het lichaamswerk komt er meer 
verbinding met het zijn tot stand.  
Het verschil met yoga is dat onze oefeningen vreselijk simpel zijn. Ze zijn simpel om zoveel mogelijk 
de aandacht af te leiden van het idee dat je zou moeten presteren. Je hoeft hier niet te presteren. De 
enige prestatie is om niet te presteren. En het kan een hele prestatie zijn als dat lukt.  
Het is erg waardevol als het lukt om thuis lichaamswerk te doen. In de zijnsoriëntatie verbinden we 
spiritualiteit met psychologie maar ook lichaam met ziel. We zijn niet puur lichaams- of zielsgericht. 
Ook dit hebben we geïntegreerd.  
 
Tenslotte nog even de algemene regel over de zinnetjes waarmee we werken: 
Als er sprake is van emotie dan zullen we proberen de emoties te verwelkomen.  
Als er sprake is van een zijnskwaliteit dan helpt het enorm om je te identificeren met deze kwaliteit. 
Komt er zoiets als liefde dan is het goed je daarmee te identificeren. Dat is namelijk je wezen. In 
wezen ben je kracht, vreugde of ruimte. Het identificeren met een zijnskwaliteit, het vereenzelvigen 
daarmee, versterkt de ervaring. Het is niet voor niets dat de kern zijn heet. Dat is namelijk wat we zijn 
en het probleem is dat we vervreemd zijn van dat zijn. Verschijnt dat zijn dan helpt het dat zijn te 
willen zijn.  
Wat er zich zou kunnen voordoen is wat we noemen de ’positieve ramp’. Het is niet zo gemakkelijk om 
schoonheid te zijn, liefde te zijn, kracht te zijn. Dat kan een kleine ramp zijn wonderlijk genoeg. 
Hoewel onze ziel ernaar verlangt om zichzelf te zijn is het moeilijk dat te zijn. Dat vraagt steeds werk, 
inzet en bijvoorbeeld om een zinnetje als: 
‘Er is een gevoel van liefde en als ik mij realiseer dat ik liefde ben dan merk ik...‘. 
Dat is een voorbeeld van zinnetjes waarvan je zult merken dat ze buitengewoon goed werken en 
krachtig zijn. 
 



Jaarboek Jaartraining 2009/2010 

Centrum Zijnsoriëntatie 7 

1.6. Lichaamswerk 
• Rekken en strekken; breng je aandacht naar je lichaam en je ademhaling. 
• Schud je uit met geluid en laat horen dat je er bent. 
• Draai je voet en breng al je aandacht in je voet en doe de beweging zo bewust mogelijk, kies 

je eigen tempo en doe het rustig, met al je aandacht erbij. 
• Voel rustig na wat voor invloed de kleine beweging heeft en kijk wat er opvalt. 
• Ga verder met het andere been en breng alle aandacht naar die voet. 

Een regel is: als er onrust is ga met je aandacht naar je voeten. 
 

• Ga op beide benen staan en voel weer na. 
Wonderlijke gewaarwordingen: laat het bestaan en probeer te vertrouwen. 
 

• Dezelfde soort beweging, nu vanuit de knie en het onderbeen. Draai zo groot mogelijke 
rondjes. 

• Ga op beide benen staan en voel weer na. 
Laat gebeuren wat er wil gebeuren. Eigenlijk gebeurt het pas na de oefening. 
 

• We gaan verder met het andere been. 
Dat het werkt komt ook omdat gewrichten een geliefde plek voor spanningen zijn. 

• Zet het been neer en voel weer na. 
• We gaan door vanuit het heupgewricht en draaien zo groot mogelijke rondjes. 
• Zet het been neer en voel weer na hoe je erbij staat. 

Voel dat rust kan samengaan met dynamiek. 
 

• We gaan naar het andere been. 
• Zet het been neer en voel maar weer na. 

Er is iets, los van de aandacht die kan waarnemen dat er aandacht is. 
 

• Op twee benen staan en iets door de knieën zakken en rondjes draaien vanuit de heupen. 
• Voel maar weer na. 

Voel maar of er al iets van verbinding komt tussen je onder- en bovenlichaam. Duizeligheid 
kan te maken hebben met uit je hoofd gaan. Er kan van alles gebeuren en kijk maar of je 
daarmee in contact kunt zijn. Je kunt in contact zijn met je hoofd en juist dat helpt om uit het 
hoofd te raken. 
 

• Ga met je aandacht naar de schouders. Breng de schouders in de richting van de oren, dan 
naar achteren, naar beneden en naar voren: een rotatie vanuit de schouders. Blijf diep 
ademhalen. 

• Schud je armen een beetje uit: zo werk je met je ellebogen, je pols- en vingergewrichten. Blijf 
diep blijven ademhalen. 

• Voel maar na, kijk wat je opvalt. 
• Voel de zwaarte in je handen en spreek het zinnetje uit: “ik ben bereid om los te laten”. 
• Laat rustig de kin naar de borst gaan en de handen op de rug. Dan breng je de kin naar je 

rechterschouder en zo doe je de rotatie vanuit je hoofd. Heel rustig maak je deze beweging. 
 

Chris: het buigen van het hoofd is een buitengewoon krachtig gebaar. Het is een gebaar van 
overgave naar het grotere, een gebaar van devotie, van loslaten. Het bijzondere is dat we het alleen 
maar hoeven uit te nodigen, het zijn, het welkom heten en het komt vanzelf. Het is natuurlijk. Kijk maar 
of je het hoofd en alles wat er in dat hoofd zit zoveel mogelijk los kunt laten. Je hoofd is niet je 
hoofdzaak. 
 

• Laat je hoofd normaal staan en voel hoe je erbij staat. 
Het is mij om het even wat er is, we werken nergens naar toe. Komen er emoties dan zijn er 
emoties, komen er zijnskwaliteiten dan zijn er zijnskwaliteiten. Zijn er zijnskwaliteiten noem 
die dan met een enkel woord. Zijn er op dit moment emoties benoem die dan. 
 

• We sluiten deze reeks af met een rotatie van de ogen. Je kunt de ogen dicht houden en 
kijken naar het plafond, de muren en de vloer. Dat kan ook twee kanten uit. 

• En laat maar weer los. 
• Tot slot stevig uitschudden. 
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Vervolg oefening 
• Ga tegenover iemand staan met je ogen dicht en benoem wat je voelt. Als er een 

zijnskwaliteit komt werk dan met het zinnetje: “er is een gevoel van ... en als ik me realiseer 
dat ik die ... ben, dan merk ik dat ... ”. 

• En probeer dat eens met je ogen open. 
• Spreek ook samen na hoe dit was, wat je ervan geleerd hebt. 

 

Nabespreking oefening 
Chris: Zijn er vragen of wil iemand iets met ons delen? 
St: Kun je nog even ingaan op het verschil in zinnetjes als er een emotie komt of als er een 
zijnskwaliteit is?  
Chris: De algemene regel is dat je emoties verwelkomt en je identificeert met de zijnskwaliteit. We 
werken met bewuste identificatie. Bewuste identificatie is de hoogste vorm van verbinding. In ons vak 
als coach is het zo dat waar ik niet een cliënt kan zijn, ik met die cliënt in gevecht ben. Op zich is daar 
niets mee aan de hand, maar het is wel verdraaid handig dat ik dat besef. Als we als begeleider ons 
werk goed doen kunnen we beter de cliënt zijn dan de cliënt zichzelf kan zijn.  
Stel: er komt een cliënt en die heeft iets heel pijnlijks. Die cliënt komt langs omdat hij moeilijk met het 
pijnlijke kan zijn. Een belangrijke definitie van de functie van een begeleider is: daar zijn waar de cliënt 
niet kan zijn. 
St: Ben je dan bij de pijn van de cliënt of voel je de pijn van de cliënt? 
Chris: Het is bijna niet te zeggen. Je bent bij de pijn van de cliënt en je voelt de pijn van de cliënt 
maar je voelt de pijn gelukkig op een andere manier dan de cliënt die pijn voelt. Anders zag het er 
somber uit voor de begeleider. Dan was ons werk niet te doen. Ik ben dus tot op zekere hoogte de 
cliënt.  
Empatisch vermogen, zo kan ik het ook noemen, is een normaal menselijk verschijnsel. Het vermogen 
om het pijnlijk effect van je handelen in te voelen. Maar in feite gaat dat empatisch vermogen veel 
verder. Als iemand blij is word jij ook blij, als iemand verdrietig is word jij ook verdrietig. Emoties zijn 
besmettelijk, zijnskwaliteiten zijn besmettelijk. Gelukkig wel. Een belangrijk onderdeel van ons werk is 
zijnskwaliteiten besmettelijk laten zijn.  
Dat even over bewuste identificatie. Je hebt ook onbewuste identificatie. Wij doen veel aan onbewuste 
identificatie. Als ik onbewust geïdentificeerd ben met mijn angst dan ben ik hier al de kamer uit, dat is 
onbewuste identificatie. Dan ben ik meteen op de vlucht. Als ik een onbewuste identificatie heb bij 
mijn boosheid dan ben ik er al op los aan het timmeren voordat ik het weet. Bij onbewuste identificatie 
zit je gevangen in de emotie.  
We werken hier met bewuste identificatie. Als je dat helemaal in de vingers hebt kun je ook werken 
met het zinnetje: “als ik me realiseer dat ik die angst ben dan merk ik …”. Maar het is een hele kunst 
om dat te ervaren. Voor je het weet draai je erin vast. Daarom zeggen we: Emoties verwelkomen we 
en we zijn de zijnskwaliteiten.  
 
Hoe was dit om te doen? 
St: Leuk, omdat het opeens zo simpel leek. Ik voelde bezorgdheid en tederheid, het ene is meer een 
emotie en het andere meer een zijnskwaliteit. Door de zinnetjes te zeggen werd de zijnskwaliteit 
groter. Toen ik me realiseerde dat ik tederheid ben stroomde ik over van liefde. Zo simpel eigenlijk.  
Chris: Zo simpel is het en zo simpel dat het zijn zo dichtbij kan zijn. Het is zo simpel en de middelen 
kunnen krachtig en buitengewoon goed werken.  
 
St: Ik voelde me eerst ontspannen, maar bij het verwoorden van de zijnskwaliteiten kwam op een 
gegeven moment spanning in mijn lijf en trok de boel weer vast in mijn schouders en heupen.  
Chris: Wat helpt is je daardoor niet te laten intimideren. En dat is moeilijk, want als er iets verslavend 
is dan zijn het wel de zijnskwaliteiten. Daar lusten we wel pap van. Het kan erg teleurstellend zijn als 
de zijnskwaliteiten ineens verdwijnen. Maar het is ook zo dat hoe meer we die zijnskwaliteiten weer 
loslaten, hoe schoner en mooier ze weer worden. Als we ze proberen te grijpen zijn ze vaak meteen 
weer weg. Het is als met een golf. Die gaat weer onder water en als je daar met je aandacht bij blijft 
mag je vertrouwen dat de golf weer boven komt. Kijk, alles heeft een geschiedenis. Jij zei toch ook dat 
je dingen gaat verklaren.  
Sommige ouders houden er van dat een kind zich verklaart. Dan is verklaren verantwoording 
afleggen. Woorden geven kan bij jou geassocieerd zijn met verantwoording afleggen. Iets dergelijks. 
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Als daar een negatieve associatie is dan het is belangrijk dat die doorgewerkt wordt. Eventueel in een 
sessie of in je oefengroepje.  
 
St: De oefening heeft veel met me gedaan, ik voelde me stevig maar er was ook veel onrust in mijn 
bovenlijf. Verder in de oefening nam de spanning in dat deel toe en ik hield het bijna niet meer. Ik ben 
toch doorgegaan en langzaam, door me te concentreren op wat er gebeurde, voelde ik dat het meer 
ging stromen. Toen we verwoordden wat we voelden merkte ik dat ik als een blok stond, heel stevig 
met veel kracht maar ook liefde. 
Chris: Het één sluit het ander niet uit, zijnskwaliteiten horen bij elkaar. Als er liefde is, is er ook kracht. 
Prachtig dat je er zo goed bij gebleven bent. We gaan in de jaartraining nog wel een 
presentieoefening doen, waarbij we expliciet met dit soort lichaamssensaties werken. Een oefening in 
present te blijven, terwijl het in je lichaam een gekkenhuis is, en je te laten raken. Laat maar 
gebeuren, geleidelijk lost het zich wel op. In de tweede cirkel (van de tekening) zouden we ook 
‘lichaam’ neer kunnen zitten. Het lichaam is je geschiedenis, in de zin dat alle onverwerkte zaken in je 
lichaam zitten. Met het werken aan je lichaam werk je dus aan je geschiedenis. Zonder de mind, dus 
op een hele directe manier. Er zijn vormen die zich puur richten op lichaamswerk, wij werken met een 
combinatie van lichaamswerk en mind. Dat is krachtiger en effectiever.  
 

1.7. Casus: Misselijkheid 
St: Ik werd heel misselijk en voelde veel boosheid daaronder. Hoewel er later wel wat ruimte kwam 
voel ik nog steeds de misselijkheid en boosheid.  
Chris: Zal ik even twee minuten met je werken?  
Ik werk met zinnetjes als: “ik ben het helemaal zat, ik heb er zo genoeg van, jullie kunnen allemaal de 
boom in”. 
Chris: Wat zegt misselijkheid? Er is geen wetenschap op dat gebied, maar waar ik het mee associeer 
is dat je geslikt hebt. Dingen geslikt hebt die gewoon niet goed voor je zijn en die je hebt moeten 
slikken. Als je dingen slikt die niet goed voor je zijn dan word je misselijk. Dit kan zijn van het slikken 
van vies eten, maar ook het slikken van rare emotionele dingen. Het komt allemaal op hetzelfde neer, 
het uit zich in misselijkheid. 
St: Is het dan slikken terwijl je je eigenlijk nog steeds verzet? Je kunt toch ook goed slikken? 
Chris: Ja, er is ook goed slikken. Eigenlijk is er zoveel wijsheid. Je moet je voorstellen: je kunt al heel 
vroeg, bijvoorbeeld op je tweede jaar, op een bepaalde manier gekwetst zijn. Ieder mens op een 
verschillende manier en vaak heel subtiel. Er is een wijsheid in het systeem vanaf het eerste moment 
wat de aard van de kwetsing is. Het systeem weet wanneer wij iets accepteren, terwijl we eigenlijk nee 
zouden moeten zeggen.  
En dat zijn de situaties waar we misselijk van worden. Dat is absoluut geen oordeel, want het is zo 
logisch als de pest. En we doen het allemaal. Je kunt ook zeggen dat het de onverteerbare dingen zijn 
waar je misselijk van wordt. Maar er zijn ook dingen die onverteerbaar zijn en waar je níet misselijk 
van hoeft te worden.  
Het bijzondere is: als het werkelijk zo is dat jij daar niets tegen kunt doen en die onmacht compleet 
verdraagt, dan verteert het. Ook al is het onverteerbaar. Onverteerbaar in de zin van dat het gedrag is 
wat we per definitie moeten afwijzen.  
St: Is het dan essentieel dat je de machteloosheid verdraagt? 
Chris: Zo is het, dat we die toestaan. Wat we doen is vaak dubbel: we doen alsof we het verdragen, 
maar we verzetten ons ook. Waarom verzetten we ons? Dat is onze authenticiteit en die kán namelijk 
niet anders. Die zou eigenlijk geuit moeten worden maar dat durven we niet goed en kiezen dan voor 
de weg van de minste weerstand. Dat is logisch, maar er blijft dan vaak wel iets op je maag liggen. 
St: Maakt het nog uit waar het in je lichaam ontstaat? Met het draaien van de ogen werd ik 
bijvoorbeeld ontzettend misselijk. Betekent dat dat het iets visueels is geweest? 
Chris: Nee, en dat is mijn perceptie en geen wetenschap, maar volgens mij gaat het om 
controleverlies. Onze mind, geest is op controle gericht en deze draaibeweging maakt die controle 
minder. Oogrotatie helpt je ontzettend om uit je hoofd te gaan. Je moet deze oefening ook vrij rustig 
doen. 
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2. Vriendelijkheid en veiligheid 
Dag 2 van de Jaartraining. 
 

2.1. Meditatie (dag 2) 
Chris: laat het stof een beetje neerdwarrelen. Misschien dat je het stof om je heen kunt voelen en dat 
je het stof in jezelf kunt voelen. Stem je af op je lichaam en wees je bewust van waar je aandacht naar 
toe gaat en waar je aandacht vooral is. Op welk niveau is het? Op het niveau van het hoofd? Is er van 
alles gaande of is het op een ander niveau in je lichaam?  
Wees je bewust van de kwaliteit van de interesse in jezelf. Is het een kritische houding naar jezelf? Is 
het een angstige houding naar jezelf? Is er interesse op dit moment in je zelf? Wat is de kleur van je 
interesse? De kleur van de betrokkenheid op jezelf? Durf je je veroorloven om jezelf met rust te laten? 
Ben je misschien open te stellen voor de geluiden om je heen?  
Voel dan het contact met de grond. Contact met de grond met je onderlichaam. Kun je je veroorloven 
om met heel je aandacht naar je onderlichaam te gaan? Jezelf toe te vertrouwen aan de grond? Waar 
dat niet lukt, is dat ook weer oké. Kun je die alertheid in jezelf waarnemen en laten bestaan? Het 
thema van vandaag is vriendelijkheid en veiligheid.  
 
De beste definitie van veiligheid is een misschien een paradoxale: het is veilig als er onveiligheid mag 
zijn, als die niet weg hoeft, als die benoemd mag worden. En kijk dan hoe dat bij jou is op dit moment. 
Als er bij jou onveiligheid is, dan mag die bestaan, dan is daar een welkom voor. Mag het een beetje 
spannend zijn in zo’n betrekkelijk nieuwe groep? Aan het begin van een dag waarvan je maar moet 
afwachten wat er komt. Als gebaar van overgave en bereidheid om het helemaal te doen met wat er 
nu is, sluiten we dit eerste stukje af met een buiging.  
 

2.2. Theorie: Training Zijnsoriëntatie is gericht op optimalisering 
van zelfbegeleiding 

Een centraal uitgangspunt bij al het werk in het Centrum, individueel of groepsmatig, is dat we ons 
richten op het versterken van het vermogen van student of cliënt om zichzelf op een constructieve 
manier te begeleiden. In de langere trainingen leren we de deelnemers behalve zichzelf ook elkaar te 
begeleiden. Van elkaar begeleiden, leer je ook weer veel over hoe jezelf te begeleiden. Daarmee is 
alles er op gericht om mensen vanaf het eerste moment meer greep te geven op zichzelf en zo min 
mogelijk afhankelijk te laten zijn van ons als trainers of begeleiders. Dat is een eerste motief hiervoor. 
Fundamenteler is het volgende. Ieder mens hanteert als vanzelf bepaalde manieren om zichzelf te 
begeleiden. Deze vormen van zelfbegeleiding zijn vaak geheel onbewust en helaas vaak nogal 
destructief en zelfondermijnend. Ze zijn vaak rechtstreeks terug te voeren naar de manieren waarop in 
de jeugd de begeleiding door ouders, leraren en andere sleutelfiguren heeft plaats gevonden en dan 
nog wel op periodes waarop die begeleiders op hun zwakst waren. Die hebben helaas het grootste 
effect.  
 
Van deze negatieve vormen van zelfbegeleiding zijn we ons in eerste instantie volstrekt niet bewust. 
We zullen in de trainingen ons er in de eerste plaats op richten om het belang van een positieve 
benadering van jezelf onder ogen te brengen. We zullen als eerste oefeningen aanreiken waarmee we 
een vriendelijke, open houding naar ons zelf en wat er zich in onszelf afspeelt kunnen ontwikkelen. 
Deze oefeningen gaan als het ware tegen de negatieve tendens in en vragen daarom zeker op de wat 
langere termijn inzet en doorzettingsvermogen.  
Tijdens deze oefeningen zullen ook, juist door hun positieve insteek, geleidelijk de geautomatiseerde 
negatieve tendensen helderder worden. Later zullen we in toenemende mate meer gevorderde 
oefeningen aanbieden die op een meer directe manier inzicht geven in deze negatieve krachten in 
onszelf. 
 
Vanuit de veranderde houding naar onszelf zullen we geleidelijk als vanzelf de verdere manier waarop 
we ons leven inrichten onder de loep nemen. We gaan ons leidinggevend vermogen aanwenden om 
dat in ons leven in te brengen wat écht goed is voor ons.  
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Het belang van contact met gevoelens 
Wie dicht bij zichzelf wil zijn, zal zich bewust dienen te zijn van zijn of haar gevoelens. Wie dicht bij 
een ander wil zijn, zal in staat moeten zijn gevoelens te delen. Daarom is de omgang met gevoelens 
een cruciaal onderdeel bij de ontwikkeling van constructieve zelfbegeleiding. 
Gevoelens zijn dichter bij je kern dan gedachten. Ze zijn ook meer privé en het vraagt vertrouwen in 
de eerste plaats in je zelf en daarmee moed om ze bewust te worden en kenbaar te maken zelfs aan 
jezelf, laat staan aan een ander of anderen. Wie begint met desnoods oppervlakkige gevoelens te 
delen met anderen zal op een dieper niveau in contact komen met zichzelf en met anderen. 
Gevoelens geven heel veel informatie over hoe je een situatie beleeft. Wie geen of weinig contact 
heeft met gevoelens en zich beperkt tot gedachten, als resultaat van de op zich waardevolle ratio, mist 
daardoor veel fijnzinnige stuurinformatie. Met deze informatie kun je situaties beïnvloeden zodanig dat 
ze meer passen bij jou en jou goed doen. 
 
Om je bewust te worden van je gevoelens richt je je om te beginnen op je fysieke gevoelens of 
sensaties. Daarmee haal je jezelf uit fase 0 dat is de fase van het afgeleid zijn van jezelf, wat onze 
gebruikelijke staat is, en breng je jezelf in fase 1. Dat is een heel groet stap waar we eigenlijk ieder 
moment van de dag ons in kunnen trainen. Wat helpt is als je dit hardop kunt doen. 
 Vervolgens komen meestal als vanzelf in fase 2 meer emotionele gevoelens, vaak lastige zoals 
onzekerheid of irritatie aan bod. Bij het ervaren van emoties is het belangrijk om ook de lichamelijke 
locatie en bijbehorende sensaties (felt sense) te blijven benoemen.  
Eventueel worden daarna in fase 3 de zogenaamde Zijnskwaliteiten zoals rust, zachtheid, kracht enz. 
voelbaar en vallen de lichamelijke sensaties soms min of meer weg. Zijnskwaliteiten gaan altijd 
gepaard met een besef van rust en van thuis komen. Aan die rust kun je herkennen dat je bent 
“aangeland” in wat we noemen de “vrije staat”. Dit is onze oorspronkelijke staat, onze ware aard, onze 
basis waarvan we ons steeds weer vervreemden.  
 
Voorwaarden voor het ontstaan van Zijnskwaliteiten zijn:  

• de opkomende emoties ( waartoe ook gevoelens zoals saaiheid, leegte, moeheid, weerstand 
behoren) in hun volle omvang te laten bestaan en in te nemen en  

• de verleiding weerstaan om door handelen de emotie weg te werken.  
Juist door niet emotie gestuurd te handelen, transformeert de emotie in een Zijnskwaliteit die precies 
dat brengt waar de situatie om vraagt. Boosheid transformeert bij voorbeeld vaak in kracht, 
kwetsbaarheid in tederheid, angst in helderheid. Die transformatie vindt alleen plaats wanneer we af 
kunnen zien van het standaard bij de emotie horende gedrag.  
 

Woorden geven aan gevoelens 
Gevoelens komen, gezien vanuit ons dagelijks bewustzijn, uit het onbewuste of voorbewuste. Ze 
bevatten buitengewoon veel informatie over jezelf en over je omgeving. Ze vormen daarmee de basis 
van onze intuïtieve, sociale en emotionele intelligentie. Bij een louter mentale, rationele houding 
worden deze bronnen niet benut. 
Verder betekent het niet bewustzijn van gevoelens natuurlijk niet dat ze niet bestaan en geen invloed 
hebben. Het tegendeel is eigenlijk het geval. Hoe minder iemand zich van zijn gevoelens bewust is, 
hoe meer effect ze hebben op de omgeving. Het zijn bijvoorbeeld juist de niet benoemde en vaak niet 
bewuste angsten en kwetsingen van ouders die van generatie op generatie worden overgedragen en 
zeer bepalend zijn voor de staat van welbevinden.  
 
Bewustzijn van gevoelens veronderstelt dat we die gevoelens kunnen dragen, dat er een 
ontvangstruimte voor is in ons, wat vooral bij emoties moeilijk is. Waar dat lukt, weten we dat we niet 
vast hoeven zitten aan de bij de emotiebehorende actie. Dat geeft heel veel ruimte aan jezelf en aan 
de ander om dat te voelen wat er te voelen is en eventueel ook te vertellen dat er dat is. 
 
Bewustzijn van gevoelens geeft diepte aan onze ervaring en daarmee aan onze contacten. Belangrijk 
daarbij is te bedenken dat de kwaliteit van een relatie met een ander volledig afhankelijk is van de 
kwaliteit van je relatie met jezelf en de kwaliteit van de relatie van de ander met zichzelf. Als je in staat 
en bereid bent te dealen met wat een ander bij jou oproept, kun je basaal met ieder ander in vrede 
leven. 
 
Alle reguliere vormen van psychotherapie zijn niet voor niets gebaseerd op woorden geven aan 
gevoelens. Woorden geven aan gevoelens kun je zien als communiceren en wel in de eerste plaats 



Jaarboek Jaartraining 2009/2010 

Centrum Zijnsoriëntatie 12 

als communiceren met jezelf, ook wanneer je praat met een ander. Het is alsof iets in jou vooral 
begrepen, erkend en herkend wil en kan worden door jou zelf. Een goed gesprek helpt je om jezelf 
beter te begrijpen. Daarin kunnen we alleen maar groeien 
 
Woorden geven betekent dat je jezelf nabij moet zijn aan de ene kant. Je moet contact hebben met 
jezelf, je inleven in jezelf. Aan de andere kant moet je ook afstand nemen van jezelf. Woorden geven 
betekent ook jezelf objectiveren. Daardoor krijg je (en eventueel de ander met wie je in contact bent) 
kennis van jezelf. Je komt er achter wat er bij je aan de hand is en je gaat jezelf begrijpen. Woorden 
geven aan gevoelens vraagt dus tegelijkertijd nabijheid en distantie. Precies dat wat goed is. Nabijheid 
is nodig om je begrepen te voelen. Afstand is nodig om je niet mee te laten slepen en vast te zitten 
aan de actie. 
Daarom zeggen we ook “er is een gevoel van … ” en niet “ik heb een gevoel van …” We zijn als het 
ware reporter, alsof we met een blinde door een park lopen en objectief verslag doen van wat we zien 
en van de subjectieve gevoelens die het geziene oproept. Juist dat is wat het gevoel geeft van 
begrepen worden. 
 

Authenticiteit en gevoelens 
In ons dagelijks leven worden de meesten van ons sterk bepaald door het vermoede effect van onze 
woorden of handelingen op derden. Wat we denken dat anderen zullen denken of vinden van onze 
woorden of gedrag, bepaalt wat we kenbaar maken en hoe we dat doen. Ons denken en doen is 
(meer of minder) strategisch. Het wordt minder of meer bepaald door het effect dat we denken dat ons 
gedrag heeft op het beeld dat anderen van ons hebben. Ons idee over imagowinst en –verlies en 
daarmee de invloed op relatiebehoud en -verlies en daarmee op het soort bejegening dat we van de 
ander op basis daarvan mogen verwachten, spelen een belangrijke rol.  
Dat is de reden dat vaak een veel groter deel van onze aandacht uitgaat naar de ander dan naar 
onszelf. We leven dan als het ware via de ander. Zonder aandacht aan en bij onszelf is het echter 
moeilijk om voor onszelf te zorgen. Logisch dat we ons af en toe helemaal moeten terugtrekken om 
ons te hervinden. 
 
Bij dit alles zijn we sterk bepaald door onze geschiedenis. Onze vroegere ervaringen bepalen in 
hoeverre we ons vrij voelen om ons kenbaar te maken en in hoeverre dat kenbaar maken en de 
selectiviteit daarvan bijvoorbeeld in het teken staat van zorg of angst voor de ander om eventueel te 
verwachten negatieve reacties. In het algemeen zijn we ons dat volstrekt niet bewust. Het is ook een 
beetje ontluisterend om dat te ontdekken en vooral natuurlijk om dat weer anderen kenbaar te maken.  
 
Dit gegeven manifesteert zich zo gauw we woorden willen geven aan gevoelens in de vorm van 
algehele of selectieve weerstand. Tijdens een trainingsdag laten de meesten van ons zich daardoor 
niet bepalen. We doen braaf ons best om, als we niet oppassen, die weerstand te negeren vanuit 
diezelfde onbewuste strategische intentie. Terwijl die weerstand juist erg interessant is. Blootleggen 
van deze weerstand helpt ons om onze ooit verloren natuurlijke spontaniteit te herwinnen en 
tevoorschijn te treden als authentieke wezens die als vanzelf een constructieve bijdrage hebben. 
Onder weerstand gaat altijd authenticiteit schuil en we kunnen deze beschikbaar krijgen door ons niet 
te laten bepalen door de weerstand, maar er in te ontspannen. Niet vechten. Niet vluchten. 
 
Het is dus zeer behulpzaam om steeds als eerste die weerstand bewust te worden, proberen te 
voelen en woorden te geven. Om die reden vraagt het nogal wat om deze basisoefening op eigen 
kracht consequent thuis te doen, maar wordt ook meteen het belang er van helder. Ook thuis is het 
goed om de oefening hardop te doen alsof je de oefening met een ander doet. 
Om minder hinder te hebben van die strategische tendens vragen we bij de meeste oefeningen om te 
beginnen met gesloten ogen. Daardoor is het gemakkelijker om bij jezelf te zijn en je minder te laten 
bepalen door de ander. We vragen ook vaak om goed op te letten wat er gebeurd als we later tijdens 
de oefening de ogen open doen. Dat geeft ons inzicht in onze specifieke strategische patronen bij 
interactie. Soms vragen we met hetzelfde doel om als we de ogen open doen eerst naar de grond te 
kijken, dan naar bijvoorbeeld de mond van de ander en daarna de ander in de ogen te kijken. 
Ondertussen letten we op wat er gebeurd. Noteer je inzichten over je patronen en stel er eventueel 
vragen over. 
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Vriendelijkheid, waarachtigheid en kracht 
Vriendelijkheid, waarachtigheid en kracht zijn de drie belangrijkste ingrediënten bij de zelfbegeleiding.  
Van uit vriendelijkheid naar jezelf laat je alles in jou in stand. Je manipuleert jezelf niet. Dat is 
misschien ook wel de meest primaire betekenis van zijnsoriëntatie. Zeker als het gaat om je emoties 
laat je alles groeien en bloeien. Dit alles van uit het besef dat alles van nature gericht is op 
gezondheid. Alles wat misschien ook objectief gezien een beetje vreemd is, hoeft alleen maar 
aangekeken te worden om te veranderen.  
 
Waarachtigheid is in zekere zin een variant op vriendelijkheid. Waarachtigheid gaat over het jezelf 
bloot geven aan jezelf en aan anderen precies zoals het bij jou is. Bloot voelt vooral bloot als je bang 
bent voor afkeuring en daarmee heb je naast een oordeel over de ander vooral een oordeel over 
jezelf. Alsof wat er in jou is afkeurenswaardig is. Het werk bestaat er grotendeels uit om werkelijk te 
gaan ervaren dat niets in jouw emotionele leven afkeurenswaardig is. Het gaat om de bereidheid het 
helemaal met jezelf te doen, zelfs met dat waarvan je denkt dat je het slecht getroffen hebt. 
Waarachtigheid is ook nodig om gedrag in je leven onder ogen te zien dat niet constructief is voor 
jezelf en/of je omgeving. Wil je daar verandering in aanbrengen is vaak weer vriendelijkheid nodig en 
in ieder geval behulpzaam om te begrijpen waar dat gedrag vandaan komt. Vaak gaat het daarbij om 
achterliggende emoties die we nog niet gastvrij in onze ontvangstruimte hebben kunnen onthalen en 
die daardoor nog niet getransformeerd zijn. 
 
Kracht is nodig om consequent te doen wat klopt en waarvan je weet dat het goed is voor jou. Dat 
vraagt dus weer om vriendelijke waarachtigheid. Anders verval je in strengheid. Kracht is nodig voor 
de discipline van vriendelijkheid en waarachtigheid.  
 

2.3. Welkomoefening in drietallen (Oef. 3) 
Staande oefening, in drietallen  
 

• Voel hoe je erbij staat. Hoe tref je jezelf op dit moment aan? Voel jezelf staan op de grond en 
word je dan bewust van je handen en je armen. Breng dan heel langzaam en heel bewust met 
al je aandacht je handen naar je borstbeen. Daarin maken we een gebaar. Dat gebaar 
herhalen we een paar keer om de smaak te proeven. Heel zorgvuldig, heel precies alsof het 
dure wijn is, proeven we het gebaar. Geef woorden in je groepje aan wat dat gebaar bij je 
oproept en hoe het gebaar zelf voelt. En voel dan bij het noemen van deze woorden hoe het 
is. Heel rustig en zorgvuldig om het goed tot je te nemen. Daarna spreekt de volgende iets uit.  

 
• De volgende stap is een zinnetje gecombineerd met dit gebaar: Welkom <naam>, je bent 

helemaal welkom. Iedereen om de beurt. Varieer met voornaam en achternaam, om te 
ontdekken wat de relatie is met je voornaam en je achternaam. Probeer jezelf in totaliteit te 
verwelkomen.  

 
• Uitbreiding van het zinnetje met: je mag er helemaal zijn met alles erop en eraan, met al je 

gevoelens van onzekerheid, etc. Maximaal vriendelijk zijn voor jezelf en voor alle 
weeskinderen die je bij je hebt.  

 
• Hetzelfde maar dan met de ogen open. Blijf bij jezelf. Voel de uitdaging tussen in contact zijn 

en bij jezelf blijven. Voel wat jouw uitdaging is.  
 

• Herhaal het zinnetje van degene die voor jou wat gezegd heeft. Spreek daarna een eigen 
zinnetje uit, dat herhaald wordt door de volgende.  

 
• Spreek uit wat je bij de ander denkt te zien en verwelkom dat: wat ik bij jou denk te zien is ...  

en dat is helemaal welkom.  
 

• Wat proef je in je groepje? Wat is de sfeer, wat is het veld?  
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Nabespreking 
St: Je vroeg om te benoemen hoe het in het groepje was. En ook om het veld te voelen. Ik merk dat ik 
alleen voel wat ik zelf voel en ik vind het lastig om te peilen wat er verder is. 
Chris: We doen het zo goed en kwaad mogelijk. Als hier iemand binnenkomt, heeft hij onmiddellijk de 
eerste seconde een gevoel bij de sfeer in deze groep, en dat is waar we het over hebben. Als je mij 
vraagt: wat is dat dan kan ik daar niet zoveel woorden aan geven.  
St: Maar dan heb je het over een nieuwe situatie, we zijn hier al een tijdje bezig.  
Chris: Dat is zo, maar nu klinkt het net alsof ik je overvraagd heb. 
St: Nou ja, overvraagd, ik vertel alleen wat ik voel. 
Chris: Ja, dat is ook goed, dat is waar het om gaat. Simpelweg: wat voor sfeer proef je in het groepje. 
Zo simpel. Als het voor jou moeilijk is, dan benoem je dat het voor jou moeilijk is en dat je alleen maar 
je eigen gevoel kunt benoemen.  
 
St: Ik merk verschil bij ogen dicht of open. Bij ogen open is er geen verbinding meer met mijzelf. 
Chris: Ik heb benoemd dat het voor sommige mensen de uitdaging is hier te blijven. Voor sommige is 
het de uitdaging om contact te maken met de overkant. Je hebt de eilanders en de springers. Als ik 
het heel zwart wit zegt zit er niets tussen. Wie ben jij? 
De eilanders blijven graag op hun eiland, hebben geen contact met de overkant. Staren weg. De 
springers zijn onmiddellijk bij jou, hebben moeite om géén praatje te gaan maken. 
St: Kan je niet van beide wat zijn? 
Chris: Het komt voor, dat mensen onder bepaalde omstandigheden eilander zijn en onder andere 
omstandigheden springers. Meestal zijn springers met eilanders getrouwd. 
 
Stel dat het ons lukt om het komende jaar, iedere dag te beginnen met deze oefening. Mijn stelling is 
dat je dan een anders mens bent. Welkom naar jezelf! Interessant is om te weten waarom je er soms 
weer mee stop. Je kan soms enthousiast beginnen en na een tijdje verwatert het. Dat is niet erg. Maar 
als dat omslaat naar onverschilligheid dan gaat het niet echt goed. Vraag als mentor eens 3 maanden 
hoe het gaat met deze oefening. En over 9 maanden nog eens. Uit een welkom oefening ontstaat een 
welkom houding. Dan wordt het een gewoonte. We zijn gewend te manipuleren en het is een klus dit 
om te draaien, vooral subtiele dingen. 
 
Chris: Hoe was het als de ander herhaalde wat er tegen je gezegd werd, voor wie was dat moeilijk? 
St: Niet moeilijk, maar het kwam wel meer binnen.  
Chris: Wie ervoer dat niet zo? 
St: Je wordt meer gewaar, het raakt meer. 
Chris: Waarom doen we het? Het is ter ondersteuning. Door een houding van vriendelijkheid naar de 
ander ondersteun je hiermee de buitenste ring. Dit is om vriendelijk te zijn naar onszelf. Doordat jouw 
zinnetje door de ander wordt herhaald, versterk je dat vermogen. Ga je meer geloven dat je het waard 
bent om vriendelijk voor te zijn. Je bent een kostbaar iets, je bent een edelsteen. Kijken naar jezelf is 
ook bejegening, een uitstraling, een deel van jezelf. Het vrije deel van jezelf. Je hebt een stuk vrijheid 
al geproduceerd in de loop der jaren. 
 

2.4. Theorie: ‘Je’ en ‘Ik’ 
St: Wat ik nog wel wil delen is dat positieve gevoelens lekker door je heen komen, en dingen die je 
liever niet hoort of ziet, die raken je. De algemene woorden die niet fout of goed zijn. Die kader ik 
direct als fout. Er wordt bijvoorbeeld gedrevenheid genoemd, dat is een hele positieve eigenschap. 
Chris: Denk je. 
St: En ik vind het heel vervelend, dus is iets negatiefs. Maar het is ook iets wat mij ergens brengt. 
Chris: Ik geef je 2 dingen terug. In de eerste plaats: als jij over jezelf praat heb je het over JE. JE doet 
dan dit, JE doet dan dat, JE doet dan zo. Mijn suggestie is: heb het over jezelf. In het laatste stuk heb 
je het over jezelf. IK ben mij bewust dat iemand die dat gewend is, als IK dat terug geef, in eerste 
instantie zegt waar heb je het over? 
Je bent zo gewend dat zo te doen, maar ik geef je het meteen terug. Want dit is handig om te weten 
over jezelf. 
Wat belangrijk is, is dat je jezelf iets ziet doen. Die positie kun je innemen. Dus wat er bij jou gebeurt, 
is dat je als het ware de distantie verliest. Het ging over gedrevenheid. 
St: Ja. 
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Chris: Dus als iemand tegen jou zegt: ik zie bij jou gedrevenheid, dan komt er in jouw hersenpan, in 
jouw mind, een beweging op gang. En het is interessant om die beweging te zien in plaats van er in 
mee te gaan. Als je je ermee identificeert, dan heeft die beweging jou te pakken. Dat is wat er nu 
gebeurt. Behulpzaam is om te blijven kijken. Want je zou kunnen zeggen, als we blijven kijken komen 
alle rariteiten tot rust en lossen vanzelf op. 
St: Maar goed, de emotie pakt je. 
Chris: De emotie pak MIJ soms. 
St: Het andere wat IK ervaren heb, is het vertrouwen als JE dus iets voelt. 
Chris: Als IK iets voel. 
St: Als IK iets voel en ik benoem het ook, is dat dit heel prettig ging in de groep. Het geeft heel veel 
vertrouwen aan mij, om te zeggen en te voelen wat ik wil en wat ik doe. 
Chris: Ja, fantastisch, het helpt zo ontzettend. 
St: Ik had de behoefte een stapje dichterbij te doen in de groep en dat voelde als een warm bad. Dat 
was een behoefte en het ging daarna nog meer stromen. En dat geeft weer vertrouwen. 
Chris: Normaal gesproken begin ik deze oefeningen in tweetallen, in drietallen is behoorlijk 
gevorderd. Maar als het ook lukt werkt het drie keer zo sterk, drie keer zo krachtig! Het kan ook 
eventueel met zijn vieren. Met zijn vijven moet je wel lang wachten, maar probeer maar in je 
oefengroepje. Experimenteer er maar mee. Wat ik je vooral hoor zeggen is dat het je zo helpt om 
woorden te geven aan wat er bij jou is. Doordat je woorden geeft aan wat er is, zeg je eigenlijk, ik ben 
oké. Eigenlijk zeg je, ik heb ook recht om te spreken.  
 
St: Wat ik bij mijzelf merkte tijdens de oefening is dat ik regelmatig de behoefte had om te zeggen bij 
de zin: JE bent (naam) en JE bent welkom, te zeggen IK ben ( naam) en IK ben welkom. Waarom is 
het JE?, en waarom wil ik IK zeggen. Nu hoor ik je dit teruggeven en nu komen er nog meer vragen. 
Chris: Het heeft te maken met die “weeskinderen” die willen toegesproken worden. Dat betekent het 
als jij jezelf toespreekt, dat werkt.  
St: Ongeacht de ik- of de jij-vorm? 
Chris: Nee, het is in dit geval zo dat het heel belangrijk is. Het is niet voor niets dat we het hebben 
over wat IK bij JOU denkt te zien. Dan is het heel belangrijk dat het IK is. Omdat je dit hier, wat er hier 
is, verwelkomt. 
St: Maar dit ben ook ik. 
Chris: Ja, het is lastig, dit. Het is in zekere zin zo dat je met z’n tweeën bent. Altijd ben je met z’n 
tweeën. In de tekening kunnen we zien, dat de buitenste ring, op zekere hoogte, de 
vertegenwoordiger van de binnenste kern is. In de oorspronkelijke versie zijn er rode kanaaltjes 
getekend, omdat bij ons die kanaaltjes bestaan. Dus er is een opening naar buiten toe. In de buitenste 
de ring staat ouderschap en daar zou dan ook kind kunnen staan. Bij de eerste oefening zijn we 
ouders voor de kinderen in ons zelf. Dat is reden waarom we dat zo doen. Ik kan je vertellen dat het 
werkt. 
St: Je spreekt jezelf dus toe als je JE gebruikt? 
Chris: Ja, dan praat je tegen jezelf.  
St: Maar ja, het is inderdaad wel ingewikkeld. 
Chris: Inderdaad, in dit geval wil ik zeggen, vertrouw er maar op. 
St: Is het meer vanuit de waarnemer? Want ik had na de eerste keer dat ik tegen mijzelf zei “je bent 
welkom” een gevoel. En toen ik zei “ ik ben welkom” leek het alsof het effect kleiner was. Toen ik weer 
zei “je bent welkom”, had ik gevoel meer de waarnemer te zijn. 
Chris: Ik ben blij dat je het uitgeprobeerd hebt. Het gaat er uiteindelijk niet om dat het één goed is en 
het andere fout. Maar wat is het meest effectief? Experimenteer er gewoon mee. Geef mij het 
voordeel van de twijfel. Het zou kunnen zijn dat ik gelijk heb, het zou ook kunnen zijn dat ik ongelijk 
heb. Sommige mensen zijn geneigd te denken als C het zegt, dan is het waar. Sommige mensen zijn 
geneigd te denken als C het zegt zal het vast niet zo zijn. In beide gevallen kan ik alleen mijn werk 
doen als ik het voordeel van de twijfel krijg. 
 
St: Ik ervoer dat als je een paar keer je achternaam uitsprak het gevoel wel veranderde. In het begin 
spraak ik mijn ik mijn achternaam streng uit. 
Chris: Sprak je dat streng uit of voelde dat streng? 
St: Ik sprak het streng uit. 
Chris: Als ze vroeger bij mij op school mijn achternaam gebruikten dan was het oppassen geblazen.  
St: Meerdere herkennen dit gevoel. 
Chris: We gaan daar nog uitgebreid op terugkomen. 
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St: Ik heb het bewust niet gedaan. Ik hoorde een medestudent haar achternaam uitspreken en toen 
moest ik meteen aan vroeger denken. Hoe mijn naam werd uitgesproken heeft een negatieve lading 
voor mij. 
Chris: Probeer ook je achternaam te noemen. Probeer goede maatjes met je achternaam te worden. 
Sommige studenten herkennen het ‘anders voelen’ bij het noemen van de achternaam, andere voelen 
zich juist compleet. 
Die achternaam hoort bij jou en heb je moeite met je achternaam, heet deze toch “welkom”.  
St: Ik had het gevoel mijn naam helemaal niet uit mijn strot kon krijgen. Niet mijn voor- en niet mijn 
achternaam. 
Chris: Die weerstand is prima. Alles heeft een reden, ook die weerstand. Dat is ook de reden van die 
twee ikken.  
Sommige dingen doen zich in jou voor. Daar voel je je mee opgescheept. Dat is wat zich voordoet, 
niet wat jij organiseert. Als er weerstand is begin met de weerstand te benoemen. De meeste mensen 
hebben een positieve reactie op hun voornaam. Het gemakkelijkste is de voornaam, dan voor- en 
achternaam en het moeilijkste is alleen de achternaam.  
Je voornaam is in hoge mate jouw unieke naam. Je voornaam is de persoonlijke vertaling van wie jij 
bent, je ‘ik’-naam. Jouw achternaam is je familienaam. Daar zijn er ooit meer van geweest. Het kan 
zijn dat je nog de enige daarvan bent die bestaat, je achternaam is je “wij”-naam. Waar er weerstand 
is tegen die “wij”-naam, dan heeft dat te maken met je wortels. Het is niet fout als je ingewikkelde 
relatie heb met die achternaam maar het is wel handig als je het herkent. En daar weer vriendelijk 
voor bent. 
St: Ik heb meer moeite met het benoemen van mijn voor- en achternaam samen. Omdat dat het echt 
erkennen is van mijzelf. Die combinatie. Mijn voor- en achternaam is die unieke combinatie.  
Chris: Dus wie jij bent is een paradox, het is een integratie van je ik- en je wij-vorm tegelijkertijd. Waar 
we soms in de ik-modus zitten en soms in de wij-vorm. De kunst om met beide in vrede te komen. 
Maar je kunt wel apart van deze vormen werk doen.  
 

Vriendelijkheid en wil 
Er is echte vriendelijkheid en pseudo-vriendelijkheid. Het onderscheid hierin maken is belangrijk. 
Bijvoorbeeld het nemen van een glas wijn kan een gebaar zijn van vriendelijkheid en een gebaar van 
pseudo-vriendelijkheid. Het nemen van een fles wijn is in de meeste gevallen pseudo-vriendelijkheid. 
Het komt nog wel eens voor dat we een houding van strengheid hebben naar onszelf. Er zijn soms 
situaties waarbij je denkt ‘nu heb ik het even gehad’ en dan komt die fles wijn op tafel. Dat is wat mij 
betreft pseudo-vriendelijkheid.  
St: Je kan ook wijn vervangen door chocola, drugs, enz. 
Chris: We hebben buitengewoon veel surrogaten. 
De kunst is om pseudo- en echte vriendelijkheid te onderscheiden, maar nooit te veroordelen. Mijn 
stelling is dat het sterft van de pseudo--vriendelijkheid en dat is geen probleem. Er is evenveel 
pseudo--vriendelijkheid als strengheid. We hebben gemerkt dat er nogal wat strengheid is. Strengheid 
heeft te maken met het misverstand dat je druk op jezelf moet uitoefenen. Dat als er geen 
achterdocht, geen wantrouwen, geen druk is, je er een zooitje van maakt. Het is wantrouwen, het is 
heel vaak een kopie van het wantrouwen van onze ouders, onze leraren, etc. Het is de optelsom van 
onze ervaringen op dat gebied. Of ook wel van de hele maatschappij. Wat daaraan ter grondslag ligt, 
noemen wij hier wilsproblematiek. Ik heb voor jullie een definitie, die staat ook in je boek.  
 
Wat is een gezonde wil? Het vermogen om aan de ene kant je invloed aan te wenden, zodanig dat je 
een leven kunt leiden dat echt goed is voor jou. Daar gaat het om. Jij bent de enige die dat kan 
bepalen. Mensen kunnen je adviseren, maar uiteindelijk ga jij erover. Dat is ongeveer de westerse 
betekenis van ego. Het ego van Freud. De andere kant gaat over het verdragen dat er dingen in je 
leven zijn die moeilijk zijn. Waar je niet zonder meer vanaf kunt. De defensie van een gezonde wil 
houdt dus in: je vermogen om invloed uit te oefenen en evenzeer je vermogen om los te laten. Te 
verdragen dat je geen invloed hebt. 
 
Wilsproblematiek heeft altijd te maken met het feit dat we macht willen uitoefenen over iets, 
bijvoorbeeld over onszelf. Waar we helemaal geen macht over hebben. Valse wil, valse macht wordt 
het ook wel genoemd door schrijfster Ingeborg Bosch. Valse wil is dat je jezelf te veel macht 
toebedeelt. Een van de redenen waarom het niet reëel is om te streng te zijn voor jezelf. Stel je voor 
‘ik ben nu angstig’. En als ik denk ‘stommeling, waarom ben je nou angstig?’ dan is dat niet reëel, 
want die angst die veroorzaak ik niet zelf. Als ik hem nou zelf zou veroorzaken, zou het nog reëel zijn 
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om mezelf op de kop te geven. Maar het helpt niet. Dus de vervorming van de vriendelijkheid kan 
gebeuren via hardheid of via weekheid, via onverschilligheid. 
 

2.5. Oefening: Repeterende vraag over vriendelijkheid (Oef. 4) 
We gaan een oefening doen, in tweetallen. De ene persoon stelt een korte vraag en de ander geeft 
een kort antwoord. Dan zegt de vragensteller ‘dank je wel’. Dit herhaal je een tijdje. Daarna wissel je 
om van rol. Je kunt aan degene die de vragen stelt, voorstellen de antwoorden voor jou op te 
schrijven. Antwoord losjes, denk niet te lang na ...  
 
We werken met de volgende vragen. 

• Wat is er goed aan om niet vriendelijk te zijn voor jezelf? 
Toelichting: onze tendens om niet vriendelijk zijn voor onszelf te zijn gaan we niet veroordelen 
maar onderzoeken. Want bij iedere tendens in ons hoort een ideologie, horen ideeën waarom 
het goed zou zijn. Dat is weer een weeskind. Als deze weer gehoord en begrepen wordt kan 
het oplossen. 

• Wat is er goed aan om vriendelijk te zijn voor jezelf? 
• Hoe zou jij vriendelijker kunnen zijn voor jezelf? 
• Hoe voelt vriendelijk zijn voor jezelf nu? 

Deze laatste vraag doen we beurtelings, dus niet repeterend maar om en om.  
• Per vraag per persoon 10 minuten. Laatste vraag 20 minuten. 

 

2.6. Buikmeditatie: Hara/Kath 
Sluit de ogen.  

• Kijk of je belangstelling op kunt brengen voor je weeskinderen. Voor je weeshuis. 
• Kijk hoe het is van binnen. 
• Kijk of je er nog iets van vriendelijkheid aantreft. 
• Laat je verrassen.  
• Voel je het contact met de grond. Met je onderlichaam. 
• Maak dan eens in het bijzonder contact met je buik. 
• Er is ergens een punt in je buik. Ongeveer halverwege je navel en je schaambeen en dan een 

klein stukje naar binnen. Dat punt heet het Hara in de Japanse traditie en het heet Kath in de 
Soefi traditie. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het het natuurlijke zwaartepunt van je 
lichaam, van jouw persoonlijk bestaan is. Toch is dat het punt waar we niet zo vaak zijn. Door 
de aandacht op dat punt te richten kunnen we geleidelijk een nieuwe positie gaan innemen in 
het bestaan. En als je dat een beetje ingewikkeld vindt dan kun je je ook gewoon richten op de 
manier waarop je adem in je buik heen en weer beweegt.  
Op die manier leg je als het ware een anker uit. Daar richt je je focus op en voor de rest laat je 
alles gebeuren wat er gebeurt. Je weet van jezelf dat je verankerd bent, hoe groot de storm 
ook is wat er ook gebeurt, jij blijft daar met je aandacht. Dat is het streven. Dat is wat we 
cultiveren. Cultiveren we in wat we noemen de formele meditatie. 

• Formele meditatie is een meditatie waarbij het enige wat we doen is de focus proberen te 
houden. Dat is alles. Gedachten kunnen gewoon gaan, emoties kunnen gaan, alles kan gaan 
en lopen zoals het wil. Jij blijft met je aandacht zo goed en zo kwaad mogelijk op dat punt en 
zo gauw je weer afgeleid bent en je realiseert je dat na een tijdje, dan kom je daar weer terug.  

• Kijk eens wat er gebeurt met jou als je je aandacht blijft richten op dat punt terwijl ik je 
ondertussen wat vertel.  

 

2.7. Casus: Behoefte aan erkenning  
Wat ik wil vertellen heeft te maken met wat St de vorige keer vertelde over haar nichtje. Ik heb 
begrepen dat het nichtje inmiddels is overleden.  
 
Voel wat er met jezelf gebeurt terwijl je probeert om je aandacht bij je anker te houden, om jezelf te 
verankeren. Neem waar wat het allemaal losmaakt bij je, wat het met je doet. Bij mij gaat als vanzelf 
mijn aandacht uit naar St. 
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Ik zou jullie willen uitnodigen hetzelfde te doen. Laten we met z’n allen dicht bij haar zijn met onze 
aandacht, terwijl we tegelijkertijd in ons ankerpunt kunnen blijven. 
Laten we dan verder stil staan bij de moeder van het meisje en de rest van de familie. Laten we onze 
verankering aanbieden aan de storm die daar ontstaan zal zijn.  
Dan gaan we weer afsluiten met een buiging op een iets andere manier dan dat we dat gewend zijn. 
We vouwen weer de handen samen maar we doen dat behoorlijk, zo boven het hoofd en we maken 
een diepe buiging terwijl we het woord Ohm uitspreken: Ohm. 
 
Chris: Hoe was het zo voor je, St, dat ik daar even bij stilstond?  
St: Ja ... heel mooi.  
Chris: Ja?  
St: Dankjewel. 
Chris: Ik had het eigenlijk niet bij je gecheckt maar het kwam zo bij me op en toen dacht ik, ik doe het 
maar gewoon, ik neem de gok. 
St: Nee, dankjewel. 
St: Maar het schip ging wel erg bewegen. 
Chris: Het schip ging erg bewegen. Dat kan ik mij voorstellen. Het is een toch groot verschil als het 
schip gaat bewegen terwijl je toch ook het gevoel hebt dat er een anker is. Dit kan ook met zich 
meebrengen dat je helemaal geen anker meer voelt. 
St: Nee, dat was niet zo. 
Chris: Misschien goed om te zeggen op dit moment, ook al voel je geen anker, er is altijd een anker. 
Zelfs als je geen anker voelt. 
Wil je er nog iets over vertellen? Hoe het gegaan is? Ik denk dat we dat allemaal graag willen horen. 
Als het klopt voor jou. Als het - in het kader van de vriendelijkheid voor jezelf - een goede zaak is. 
 
St: Ja. 2 weken geleden vertelde ik dat mijn nichtje ziek was, kanker had en niet zou gaan overleven. 
Dat hadden we toen anderhalve week daarvoor gehoord. En de artsen hadden voorspeld dat ze nog 
een aantal weken zou hebben. Op dat moment was er vanuit het ziekenhuis aangegeven, het zou 
goed zijn als ze naar huis gaat. Om thuis te sterven. Ze lag op dat moment al heel lang in het 
ziekenhuis. Het naar huis krijgen van is heel erg moeilijk gegaan. Mijn zus is alleenstaand. Ze heeft 
een aantal mensen waar ze erg op vertrouwt, erg op bouwt. Haar huisarts op vakantie dus dat was 
voor haar reden om het naar huis brengen van haar dochter uit te stellen. We waren ook wel bang, in 
de familie, dat mijn zus uit angst toch misschien liever niet met haar dochter naar huis wilde. 
Uiteindelijk is vanuit het ziekenhuis toch wat zachte, liefdevolle druk uitgeoefend om haar dochter naar 
huis te laten gaan. Ze is met de ambulance gegaan. Met de hoop dat ze daar nog een soort van 
opleving van zou krijgen, dat ze nog wat zou kunnen genieten van het thuis zijn. En dat is eigenlijk niet 
gebeurd. Woensdag om twaalf uur was ze thuis en ze is vrijdagmiddag om drie uur overleden. Ze is 
eigenlijk bijna niet meer bij bewustzijn geweest. Er is bijna geen bewust contact meer geweest. 
 
St: In de periode daarvoor was het wel duidelijk dat ze steeds meer in zichzelf aan het keren was, dat 
ze steeds minder communicatief was, alles wat een witte jas aan had duwde ze weg. Die weerstand, 
was duidelijk, die had ze helemaal opgegeven. Eigenlijk, ze gaf zich eigenlijk over. Ze liet alles door 
het infuus maar aanbrengen. Woensdag is ze thuisgekomen, ik ben daar donderdag de hele dag 
geweest. Ik ben gaan koken voor de familie en ik heb het nog een paar keer aangekeken. 
Ik ben ook nog een tijdje met haar alleen geweest en als je in haar ogen keek, het was voor mij een 
beetje alsof het huis niet meer bewoond was. Alsof het eigenlijk al, ja, weg was.  
Vrijdagmiddag is ze overleden om drie uur, de ademhaling, ging ze versnellen, ernstig. Ze gaf nog drie 
diepe zuchten en vervolgens, was ... het lichaam levenloos. 
 
St: Afgelopen woensdag is de begrafenis geweest. Wat voor mij heel moeilijk is en waarom ik het echt 
ook heel fijn vind om hier te zijn is dat vanaf het moment dat ze is overleden, ik het gevoel heb dat ik 
eigenlijk er buiten sta. Dat ik door de familie niet erkend word en dat ik eigenlijk bijna gezien wordt als 
de dienstverlener, de ingehuurde kracht die gewaakt heeft in het ziekenhuis, die kleding gekocht 
heeft, dekentjes besteld heeft, dingen georganiseerd heeft, de boel geregeld heeft, bij de gesprekken 
met de artsen aanwezig is geweest en dat ik daar goed voor ben geweest. En dat ik nu er eigenlijk 
niet meer bij hoor. 
En dat is wel het thema wat in mijn leven speelt, denk ik. Erkenning, gezien worden. Ik zal er een 
voorbeeld van geven. Wat ik zelf heel schrijnend vond. Dat ik op de begrafenis was en dat er door 
iemand die mijn zus kent, een vriend van haar zoon, op een bepaald moment werd gevraagd tijdens 
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de begrafenis of ik het filmen niet kon overnemen. Daar zat iemand met een camera en ach, ja, dat 
kan zij misschien dan wel doen.  
En dat is voor mij, ja, ik vind het echt heel moeilijk om met die gevoelens om te gaan omdat daar van 
alles zit. Van woede, maar ook verdriet, verdriet om het verlies, maar ook verdriet om mijn plaats in de 
familie. Aan de andere kant, troost ik mijzelf met de gedachte dat ik veel met mijn nichtje samen heb 
kunnen zijn. Dat ik vind van mezelf dat ik het goed gedaan heb. Dat ik waardevol ben geweest in het 
proces. 
 
Maar ik merk dat ik het heel moeilijk vind om echt geen erkenning te zien in de familie en dat het voor 
mij daardoor heel moeilijk is om bij mijn verdriet ook te komen over haar dood ... Nou denk ik dat dat 
gewoon vanzelf nog wel gaat komen, het is niet zo dat als dat er deze week niet is dat er helemaal 
niets meer komt maar dat maakt, ja, ik had gehoopt dat het de familie en mijzelf bij elkaar zou brengen 
en het heeft ook een tijd geleden geleken dat dat het geval was. Dat het verdriet en de zorgen je bij 
elkaar brengt en dat je dan de dingen die er niet zo toe doen, dat die misschien wat minder belangrijk 
worden. Dat je wat meer ziet dat je wat aan elkaar hebt. Ja, ik heb echt het gevoel dat ik onder een 
soort koude douche sta. 
 
Chris: Zou het kunnen zijn, S, dat je uit een eilandenfamilie komt? 
St: Nou, ja. Ik ben zelf een springer, dat is voor mezelf heel duidelijk. Wat het me ook duidelijk heeft 
gemaakt is dat het voor mij heel belangrijk is -en dat is ook een van de dingen waarmee ik hier kwam - 
om mijn eigenheid te bewaken, mijn grenzen aan te geven. Ik kan soms eindeloos opgaan in een 
ander en ik denk dat er wat dat betreft bij de familie weinig ontvangstruimte voor mij is. 
Chris: Ja, voor jouw vorm. 
St: Ja, voor mijn vorm. 
Chris: Je hebt eilandenmensen in soorten en maten. Omdat je jezelf beschrijft als een vrij extreem 
springmens en je familie als vrij extreem eilandmensen. Het zou het zomaar kunnen zijn dat je dat ook 
terugziet bij je ouders, die tegenstelling. 
St: Ja, dat klopt. 
 

Ritueel 
Chris: Kijk, wat ik je zou gunnen is dat je je gemis aan samenzijn kunt laten bestaan in jezelf, inclusief 
je boosheid. En verder gaan wij even een soort klein ritueeltje met jou doen als je dat goed vindt. En 
dat is namelijk het volgende: We gaan de kring wat vernauwen, we gaan hem zo klein mogelijk maken 
en we gaan even elkaars handen vasthouden. Is dat oké voor jullie? En dat is ongeveer het enige wat 
we gaan doen.  
St: We gaan staan? 
Chris: Nee, we gaan zitten. Kan dat wat jullie betreft? 
St: Ja, hoor. 
Chris: We gaan kijken of dat lukt om zo dicht mogelijk bij elkaar te zitten. Sluit maar allemaal even je 
ogen en maak contact met je handen. Laten we met z’n allen diep uitademen. En deze diepe 
uitademing herhalen we een keer. Wij ademen uit voor de hele familie. 
In sommige tradities is het zo dat als iemand overleden is dat hij of zij dan niet onmiddellijk vertrokken 
is. Maar dat ze nog is op een bepaalde manier en dat het belangrijk is dat die persoon die 
betrokkenheid kan ervaren. Niet om die persoon hier te houden maar gewoon te laten weten dat er 
liefde is, dat ze van betekenis is geweest. Hoe kort ze ook geleefd heeft. Betekenis en tijd hebben 
weinig met elkaar te maken.  
En we zijn op deze wereld één familie. Of we het leuk vinden of niet. Dat is een gegeven. Of we nu op 
ons eiland blijven of springen. Het maakt niet uit. We zijn verbonden. Uiteindelijk hebben we één 
achternaam. Zoiets van: Mens, of Levend Wezen, of Wezen of Zijn. Soms moet je die verbondenheid 
ritualiseren zoals we dat nu doen en op die manier toe gunnen aan de familie van S. 
Nu gaan we kijken of we met deze hele club een buiging kunnen maken. Als afsluiting.  
Zoek eens iemand op voor een hug. Wat vinden jullie daar van? 
 
Chris: Is er iemand die naar aanleiding hiervan nog iets wil zeggen? 
St: Ja, ik wil wel zeggen dat ik het heel prettig vond.  
Chris: Oké. 
St: Ik vind het. Ja, echt heel fijn dat jullie er zijn. Ik voel me hier heel, ja, thuis is misschien niet 
helemaal nog het goede woord maar ik heb wel heel erg het gevoel dat ik hier mag zijn en dat er 
ontvangstruimte is. En dat voelt echt, echt, echt heel fijn. Dank jullie wel allemaal en Chris ook heel 
erg fijn dat je het naar voren bracht.  
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Chris: Dat is de kracht van een groep. 
St: Ja 
Chris: Kijk we zijn op een bepaalde manier per definitie familie van elkaar. We komen uit hetzelfde 
nest. Daarom kunnen we ook iets voor elkaar betekenen. Ook al zijn we geen familie. Soms zelfs, iets 
makkelijker zelfs dan met je echte familie. 
 

2.8. Casus: Pijnlijk gemis, kracht en vertrouwen 
Chris: (tegen S ernaast) Het raakt jou ook hè?  
St: Ja, sowieso ben ik te druk geweest, maar mijn vader is op een soortgelijke manier overleden in 
mei dit jaar. Ik zit in zo’n verwerkingsgolf dat het er allemaal uitkomt en ik ben heel visueel dus de 
beelden van zijn overlijden zijn ontzettend op mijn netvlies. En hij is heel vervelend overleden. Dat is 
er gewoon weer, heel erg. Maar het is oké. 
Chris: Ik snap het, en op een soortgelijke manier, wat bedoel je daarmee? 
St: Mijn vader is overleden aan longkanker. Thuis, maar hij heeft de laatste dagen van zijn leven een 
aantal heel erge bloedingen gehad. Hij is ook verdronken in zijn eigen bloed uiteindelijk. We zijn 
overal bij geweest, je kan niet anders dan er bij zijn. Ik ben heel blij dat we dat als familie hebben 
kunnen doen, maar het is wel traumatisch geweest. 
Chris: Want, wat is daar zo moeilijk aan? 
St: Hem te zien lijden, de angst in zijn ogen te zien, want hij heeft zelf moeten beslissen om te gaan 
slapen 
 
St vertelt over het traumatische overlijden van haar vader.  
 
Chris: Dat is wat je steeds voor je ziet. 
St: En elke keer als er op televisie iets langskomt. 
Chris: Lieve schat, sluit je ogen eens als je wilt, is dat oké? Voel eens je lijf. Vertel me iets wat je op 
dit moment in je lichaam ervaart? 
 

De leegte van een gat 
St: Leegte ...  
Chris: En als je leegte ervaart in je lichaam, waar voel je dat vooral, in je borst, of in je buik of waar zit 
dat vooral? Kun je dat aangeven? 
St: In mijn romp ...  
Chris: In je hele romp, één groot gat als ik het goed begrijp. En hoe is dat, dat daar een gat zit? 
St: Eng ...  
Chris: Dat is eng ... eng omdat het een soort van gapende afgrond is? 
St: Het gapend niets. 
Chris: Een gapend niets. En nu is het heel belangrijk om ons te realiseren -en je kunt de hele groep 
helpen nu - dat het eng is etc., maar ik kan je vertellen dat álles wat er verschijnt altijd een geschenk 
is en het wonderlijke is dat dit dat dus óók is. Dus als je dat gapende niets een klein beetje het 
voordeel van de twijfel geeft, je er voor opent, er interesse er voor hebt, dan zie je dat is het de manier 
waarop God je probeert te helpen, zal ik maar zeggen. Wat gebeurt er als je je er een beetje voor 
opent, een paar centimeter. 
St: Dan zie ik dat het mijn angst is en dat het gat niet zo groot is. Het gat staat voor mijn angst. 
Chris: Zou kunnen, maar waar het om gaat is: wees geïnteresseerd in de leegte. Wat je nu bedoelt is 
een gedachte. Wat belangrijk is, is geïnteresseerd te zijn in die leegte. Je zou bijna zeggen: hoe 
dieper die leegte is, hoe beter het is. De kunst is om de diepte te gaan onderscheiden. Dus kijk wat er 
gebeurt, laat je verrassen door wat er gebeurt als je je opent voor die leegte. Lukt dat een beetje? Wat 
je zou kunnen doen is een hand op je borst leggen en een hand op je buik. En zeg dan eens, kijk 
maar wat het meest klopt, het eerste zinnetje dat in mij opkomt is: ‘Welkom leegte’. 
St: Welkom leegte. 
Chris: Het mag ook zijn: welkom weerstand tegen de leegte. Wat jouw waarheid is. 
St: Welkom pijn over de leegte. 
Chris: Herhaal dat eens een paar keer. Kijk of je erbij kunt blijven, kijk of je er bij kunt blijven, lieve 
schat ...  
Chris: Welkom, welkom pijn over de leegte. 
St: Welkom pijn over de leegte. 
Chris: Welkom pijnlijk gemis, mag ik dat ook zeggen? 
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Chris: Zou jij je hand even bij haar op de rug willen leggen S? Dan moet jij voelen wat je een goede 
plek op je rug vindt. En wil je hem wat krachtiger, of is het zo precies goed. 
Welkom pijnlijk gemis. 
St: Welkom pijnlijk gemis. 
St: Welkom pijnlijk gemis.  
Chris: Welkom pijnlijk gemis. Wij met z’n allen ...  
Allen: Welkom pijnlijk gemis ...  
Chris: Blijf erbij, blijf erbij ... Voel de power van je rug ... blijf erbij. Kijk wat er gebeurt. Nog een keer: 
Welkom pijnlijk gemis. 
 

Vertrouwen, kracht en warmte 
Vertel eens, wat is er nu? 
St: Er is meer rust. 
Chris: Meer rust, blijf even nog voelen wat er nu ontstaat. Hoe is het nu in je romp? 
St: Warm. 
Chris: Warm, en voel die warmte eens. Als ik me realiseer dat ik die warmte bén. Zeg het nog maar 
even niet, bedenk het alleen maar en kijk wat er dan gebeurt. En als het goed voelt om te zeggen, zeg 
het gewoon heel rustig. 
Als ik me realiseer dat ik die warmte ben ...  
St: Als ik me realiseer dat ik die warmte ben. 
Chris: Dat die warmte mijn wezen is. 
St: Dat die warmte mijn wezen is. 
Chris: Dan merk ik. 
St: Dan merk ik …kracht ... vertrouwen. 
Chris: Kracht…vertrouwen. Als ik die warmte ben en ik denk aan mijn vader. Ik blijf me bewust van 
mijn kracht en vertrouwen. Probeer maar te herhalen en als het niet lukt, is dat ook goed. 
St: Als ik die warmte ben en ik denk aan mijn vader en ik blijf me bewust van mijn kracht en 
vertrouwen ...  
Chris: Wat voel je dan? Je voelt die warmte. 
St: Dan kost het veel energie om erbij te blijven. 
Chris: Ik snap het, als je dat tóch doet? Vertrouwen blijft, kracht blijft. 
St: Dan voelt het verdriet meer gedragen. 
Chris: Dan voelt het verdriet meer gedragen. En hoe voelt dan de connectie met je vader? 
St: Warm. 
Chris: Hoe is het om die warmte te voelen? De warmte van die connectie te voelen? 
St: Vertrouwd. 
Chris: Vertrouwd. En als je je realiseert dat jij de rest van je leven, of hij er nu is of niet is, die warmte 
kunt blijven voelen. Dat die nooit weg hoeft.  
St: Een groot deel van mij weet en voelt dat wel. 
Chris: Oké. 
 

Het kleine meisje 
St: Maar het is af en toe dat kleine meisje dat helemaal in paniek is. Dat dan aan de oppervlakte komt. 
Chris: Ik snap het en het is ook heel goed dat dat aan de oppervlakte komt. 
St: Het is ook wat ik al zei, wat met golven komt. 
Chris: Het is gewoon een gevoelig meisje. En we hopen te leren hiermee een goede moeder te zijn 
voor dat meisje. Die moeder ruimte aan te bieden. Het is een hele kunst om dat op een goede manier 
te doen, want je hebt van die krachtige moeders, gigantisch krachtig. Dan heb je als kind het gevoel 
dat je op een blok ijzer gaat zitten als je op haar schoot gaat zitten, dus dat is ook weer niet het idee. 
Het is heel subtiel, maar dat is wat je aan het ontdekken bent, wat goed moederschap is. 
Grote klasse. Je hebt veel meegemaakt, lieve schat, dus het is gewoon heftig. Maar het bijzondere is, 
wat er ook gebeurt, het leven organiseert de energie die jij nodig hebt. Wat we hier aan het leren zijn, 
is die energie bruikbaar te maken. Het leven organiseert een soort wilde vorm van die energie. En 
wanneer we die goed leren hanteren komt er precies wat jij nodig hebt: kracht en vertrouwen. Aan 
jouw kracht en vertrouwen kunnen wij allemaal vertrouwen ontlenen en bovendien kunnen we 
allemaal leren hoe we dit soort dingen moeten doen. Want we zijn allemaal onderweg, ik ook hoor. 
Hoe voelt het nu? 
St: Of ik genoeg ruimte heb ingenomen. 
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Chris: Je neemt nooit genoeg ruimte in. Misschien voor je geruststelling: je bent een buitengewone 
waardevolle demonstratie voor de groep en ik ben zo eigenwijs om dat te denken. Die 
verantwoordelijkheid kan je bij mij laten. We hebben een buitengewoon interessant iemand geholpen 
die waardevol laat zien hoe je met jezelf om kunt gaan in een buitengewone moeilijke situatie. 
Nietwaar? 
 

Reflectie van de groep 
Misschien is het, als iemand dat kan bevestigen, prettig om dat even te doen. 
St: Ik vind het bijzonder knap wat je doet om gewoon waar de hele groep bij is toch bij jezelf te blijven, 
echt heel knap. 
St: Merken dat er iets gebeurt, is heel mooi om mee te mogen maken, inderdaad waardevol om mee 
te maken. 
Chris: Jij hebt meegewerkt hè?  
St: Ja. 
Chris: In alle betekenissen van dat woord. 
St: Ik heb van mei vorig jaar tot mei dit jaar zes mensen verloren, dus er viel wat omhoog te springen. 
Chris: Zes mensen verloren. Veel, heel veel. 
St: Maar er is er eigenlijk altijd maar één die echt het meeste naar boven springt. 
Chris: En wie is dat? 
St: Een oude liefde, die altijd mijn beste vriend is gebleven. 
Chris: Oké, toch heftig. Vooral als je misschien niet zo verschrikkelijk veel liefdes in je leven gehad 
hebt. Sommigen hebben iedere week een nieuwe, maar dat lijkt me bij jou niet van toepassing. 
St: Van deze kwaliteit had ik er niet veel. 
Chris: Die vind je maar zelden. Wat belangrijk is voor je hart, is dat je je hart gunt dat die van die 
persoon mag blijven houden. 
St: Dat is ook het voornaamste gevoel voor mij hoor, het is niet heel pijnlijk. Het is vooral grenzeloze 
liefde. 
Chris: Dat is een hele kunst om te voelen, grenzeloze liefde. 
St: Dat vind ik niet zo moeilijk. 
Chris: Nee?  
St: Voor hem niet, nee. 
Chris: Mooi. En zo hebben we een bijzondere dag, hè? 
Mensen onderschatten eigenlijk altijd hun betekenis voor de groep, dat zijn we ondertussen allemaal 
geneigd te onderschatten. S zei vanmorgen: ’ik wil niet zoveel aandacht vragen’, zo gaat het altijd…  
 

Kracht en liefde 
St: Mag ik nog even doorgaan op waar we mee bezig waren? Ik had mezelf een doel gesteld, toen ik 
hier naar toe kwam. Dit en dit ga ik aan mezelf ontdekken en het rare is dat sinds ik hieraan begonnen 
ben, alleen maar het thema dood voorbijkomt. Ik vind het niet nodig om veel verder uit te weiden, 
maar mijn man is drie jaar geleden overleden en ik heb dat heel mooi gedragen. Ik herken wel veel in 
jou als je het hebt over visueel en dingen zien en wat je allemaal ervaren hebt, jij was alleen een kind 
van, dat is ook denk ik een ander gevoel. Voor mijzelf dacht ik gewoon oké, en het gekke is dat het nu 
steeds terugkomt en ik heb ook zoiets van ik hoef er niets mee, maar het raakt me wel heel erg wat er 
gebeurt. 
Chris: Ik heb wel een vermoeden hoe dat komt. Hoe zou dat komen? Het heeft te maken dat we hier 
met de Liefde aan het werk zijn. We werken met het hart. We beginnen met het hart. Toch als ik haar 
begeleid werken we ook veel met Kracht. De twee pijlers van ons werk: Kracht en Liefde. En de 
waarheid, de essentie. Dat betekent dus: overal waar pijn zit, verdriet zit, gemis zit, kwetsing zit, dat 
komt los.  
 

Overleven 
Niet waar St? Hoe is het met jou?  
St: Wel goed, ik voel wel dat ik hier in de groep thuis ga geraken en dat vind ik wel fijn. En verder gaat 
het …. Soms voelt het als overleven ...  
Chris: Ik zie het aan je. 
St: Zeg maar dat ik er echt ziek van word. 
Chris: Ja, ik denk stoppen met die handel. 
St: Met welke handel? 
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Chris: Welke handel denk je? 
St: Nou, in ieder geval mijn werk. 
Chris: Dat denk ik ook. Ik ken St een beetje uit individuele sessies. 
St: Van de week toen kreeg ik eerst te horen dat ik gedeeltelijk de baan niet meer had, en toen kwam 
ik in een constructie die heel lastig voor mij is, omdat ik er dan gedeeltelijk wel zou moeten blijven 
werken en gedeeltelijk niet. Later op de dag kreeg ik opeens te horen dat een collega met ontslag is 
en ik moet weer helemaal terug naar een baan die ik absoluut niet wil. Toen was ik eerst in verwarring 
van wat voel ik nou? Maar goed, ik wil die baan dus echt niet doen. 
Chris: Hoe zou het zijn om je gewoon ziek te melden? 
St: Ik ben al ziek gemeld. 
Chris: Hoe lang ben je al thuis? 
St: Iets meer dan twee weken. 
Chris: En hoe is het om thuis te blijven? 
St: Fijn, nog steeds heb ik een druk gevoel, maar ik kan niet zo veel, zeg maar. 
Chris: Hoe zou het zijn als wij een afspraak gingen maken? Er moet wel iets gebeuren. Er gaat iets 
niet goed als jij al twee weken thuis bent en het is nog zo. 
St: Het is goed als ik heel erg in het Nu zit en niet denk aan werk of zo, dan ben ik best happy. 
Chris: Is het vooral de financiële onzekerheid? 
St: Nee. 
Chris: Wat heeft je zo in zijn greep? 
St: Dat ik me vast voel zitten in dat ik niet het werk kan doen dat ik graag wil. En het hele spel er 
omheen met werk, arts en noem maar op. Ik voel me daar heel erg in gevangen en ik heb het gevoel, 
wat moet je nou beslissen? 
Chris: Daar kunnen we het samen over hebben. 
St: Dat is goed. 
Chris: Wie is jouw mentor? Heb je het gevoel dat jullie het er over kunnen hebben? 
St: Ja. 
Chris: En wie zitten er bij je in de oefengroep? Heb je het gevoel dat je het daar ook een beetje kwijt 
kunt?  
St: Ik denk dat dat wel gaat lukken, ja. 
Chris: Wat belangrijk is: dit is actuele problematiek en dat gaat altijd voor het programma, hier, in de 
oefengroep en overal. Mee eens? Die support is erg belangrijk op dit moment voor haar. 
St1: Mag ik iets zeggen, wat ik vandaag zie is groothouden. 
St: Ik wil er gewoon bij zijn. 
Chris: Want er is een deel in jou dat liever thuis blijft? 
St: Ja dat ook vooral in bed wil liggen, ja. 
Chris: Kijk, wat dan goed zou zijn, het is hier af en toe gewoon net een circus. We leggen daar een 
matrasje neer en dan lig jij lekker op een matrasje erbij. Dus wat mij betreft gaan we nu ter plekke dat 
matrasje organiseren.  
 

2.9. Lichaamswerk: uitschudden 
Chris: We gaan weer eens flink uitschudden dus zorg dat heel Overvecht jullie kan horen. 
Nou laat de man in jou eens even naar voren komen. Laat eens voelen dat je ook zonder die kerels 
kunt. En voel maar eens na. 
Wat is er nu? Roep maar wat! 
St: Zware benen. 
Chris: Zware benen. 
St: Tintelende armen. 
Chris: Tintelende armen. 
St: Zware handen. 
St: Zware schouders. 
St: Tintelingen. 
St: Kracht. 
Chris: Kracht. 
St: Energie. 
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Zwaarte en loslaten 
Chris: Bij de mensen waar zwaarte is nu. Maak contact met de zwaarte en werk met het zinnetje, 
(ook thuis) “ik ben bereid om alles los te laten”. En als dat niet goed voelt, niet als jouw waarheid voelt, 
te zeggen “ik ben niet bereid om alles los te laten”. Het gaat altijd om jouw waarheid. Als je maar wat 
zegt. Het is dus een groot verschil tussen niks doen, verkrampt blijven zitten, en jezelf in beweging 
zetten. Dat is het meest wezenlijke verschil. Dus kijk maar wat voor jou past. “ik ben bereid om los te 
laten”, “ik ben bereid om alles los te laten”, “ik ben niet bereid om alles los te laten”. Doen we even 
met diegene die het betreft hardop. 
St: Het past niet bij mij, niet meer bij zwaarte. Dat voelt niet goed. 
Chris: Nou, dan kun jij lekker je mond houden. 
St: Ik ben bereid om alles los te laten. 
Chris: Ja, heel goed. 
Allen: ik ben bereid om (alles) los te laten 
Chris: Dus je voelt je zwaarte als die er is, als die er niet is hoef je hem niet te verzinnen. En dan 
vervolgens “ik ben bereid om alles los te laten”. 
St: (verschillende mensen tegelijk) ik ben bereid om alles los te laten. 
Chris: En als ik dat echt doe, zeg dat maar. 
St: (verschillende mensen tegelijk) En als ik dat echt doe.  
Chris: Dan merk ik dat en dat en dat. 
St: Dan merk ik ...  
St: Dan merk ik nog niks. 
St: Dat ik ruimte krijg. 
Chris: Dan nog een keer, ik ben bereid om alles los te laten ...  
St: Ik ben bereid om alles los te laten. 
Chris: Ja, dan nog een keer maar helemaal van harte. Kijk of je bereid bent om alles los te laten. 
St: (verschillende mensen tegelijk) ik ben bereid om alles los te laten. 
Chris: Alles op te geven. 
St: Ik ben bereid om alles los te laten. 
Chris: En Gods water over Gods akker te laten lopen. Dat is waar het over gaat. Wat gebeurt er als je 
dat werkelijk doet? Kun je je voorstellen dat dat energie geeft? 
St: Lichter. 
 
St: Eerst voelde ik weerstand. 
Chris: Eerst voelde je weerstand, “ik ben niet bereid”. Geef woorden aan die weerstand. Ik ben niet 
bereid…het als altijd belangrijk om iets te doen. Niet loslaten of wel loslaten in dit geval. En dit is 
vooral belangrijk bij zwaarte. Zwaarte betekent vasthouden. Reflexmatig vasthouden. En daar helpt “ik 
ben bereid om los te laten”. Oftewel “ik ben bereid om mijn handen ervan af te halen”. Als er zwaarte 
in de handen is. 
Wie heeft er nog zwaarte in de handen? 
St: In mijn schouders. 
Chris: In je schouders, ja. Maar dan helpt het ook om je handen ervan af te halen. Wil jij dat nog eens 
zeggen? En voelen, want dat betekent iets voor jou. “Ik ben bereid mijn handen ervan af te halen”. Dat 
betekent iets voor jou. Hoe is dat? Wat betekent dat voor jou? 
St: Verlies. 
Chris: Verlies hè? Verlies, ja. Verlies van iets dat je denkt te hebben. Mag ik dat zeggen? 
St: Je hebt gelijk. 
Chris: Ja, ik vrees dat ik gelijk heb. Kijk eens wat er gebeurt als je zegt “ik ben bereid mijn handen 
ervan af te halen”. Steek eens je handen voor je uit nu en stel je voor dat je het in je handen hebt, wat 
het ook is. Zou je dat willen doen? Dus maak maar flink vuisten. Je hebt het flink vast. En dan, kijk of 
je bewust bent, hoe is het voor jou? Klopt het ook voor jou om los te laten? 
St: Ja dat wil ik wel. 
Chris: Oké, dat is belangrijk. Want het gaat om jouw waarheid. En dan “ik ben bereid mijn handen 
ervan af te trekken”. 
St: Ik ben bereid mijn handen ervan af te trekken. 
Chris: En laat maar los, en voelen. 
Chris: Wat gebeurt er? Gebeurt er iets? Of weet je het gewoon niet meer? 
St: ...  
Chris: Wat zeg je? 
St: Ik weet het niet zo goed meer. 
Chris: Heel goed, heel goed, heel goed. Is het oké om het niet te weten? 
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St: Ja. 
Chris: Het is namelijk zo dat we onze geest heel veel gebruiken om controle op de zaak te hebben. 
Als we dat loslaten weten we het even niet meer. En dan gaat het goed. 
Sommige mensen zijn erg blij als ze het niet weten, die hebben de grote uitdaging om het te weten. 
Veel mensen willen het heel graag weten, die hebben de grote uitdaging om het niet te weten. Dat 
laatste geldt in dit geval bij jou. Ja? Het gaat heel goed als het niet meer weet. Kunnen jullie je er iets 
bij voorstellen wat ik bij S deed?  
 

Oefening met de armen 
Chris: Wat we gaan doen is een oefening met de armen. Mag ik dat even bij jou demonstreren? Dan 
moet ik even naast je komen staan en dit geval ga ik met St’ arm iets doen. We gaan eerst eens 
gewoon leegknijpen alsof we een tube tandpasta leegknijpen of zo. Dan wordt hij meestal dunner, als 
je te hard knijpt dan blijft er niets van over. Dat heeft al een bepaald effect. Wat kunnen we nog meer 
verzinnen.  
St: Dat voelt ontspannen 
Chris: Niet slecht, zeker niet slecht. Niet waar? 
St: Dat ziet er soepel uit ja 
Chris: Nou, dan kan ik hem ook zo bewegen. In feite doe ik dan weer een variant op de gewrichten 
oefening van de vorige keer. Herinneren jullie je die nog? Ik kan met de pols iets doen. Ik zou, als ik er 
de tijd voor heb, met al die vingertjes wat kunnen doen. En best lekker hè, ja dat klopt. Volgens mij is 
dit wel voldoende, voor dit moment. Kies iemand uit met wie je dat zou willen doen. 
St: Met één arm doe je dat? 
Chris: Ja met één arm tegelijk, ik geef wel aan wanneer we gaan wisselen. 
En je hoeft nergens naar toe te werken. Degene die ontvangt zal ik maar zeggen, die doet het per 
definitie goed en diegene die begeleidt doet het ook per definitie goed. Het is zo’n simpel vak. Er kan 
hier eigenlijk niets fout gaan, en vooral als je geen doel hebt. Wees er niet op uit om die arm zo soepel 
mogelijk te maken. We hoeven niets, gewoon relaxed. 
We gaan langzamerhand die ene arm eens met rust laten. En geef de persoon eens even de kans om 
na te voelen of er verschil zit tussen die ene arm en die andere. We hebben allemaal al die twee 
armen gehad? Dan gaan we wisselen. Hou in dit geval de tijd een beetje in de gaten, dat je de 
persoon ongeveer evenveel geeft als dat je net gekregen hebt. 
St: En moeten we dan nog naar de anderen kant? 
Chris: Als je het gevoel hebt dat je ongeveer net zoveel gegeven hebt als dat je net gekregen hebt, 
dan kun je naar de andere kant. 
En voel hoe het verschil is tussen je ene arm en je andere. Eigenlijk is het altijd mooi om eens even 
een pauze te nemen. Dus het echte werk, het lichaamswerk, gebeurt in de pauze. Tijdens het 
navoelen. Geef de persoon altijd de kans om na te voelen. En het kan ons laten afkicken van hard 
werken. 
Als je denkt dat die arm ongeveer klaar is dan kun je ook nog altijd de schouders even doen. 
En als je dat gedaan hebt dan ga je voor die ander staan en dan heb je de kans dat ze ook jouw 
schouders nog even doen. Dan moet je wel met je rug er naar toe gaan staan natuurlijk. Want anders 
wordt het lastig. 
 

2.10. Nabespreking: Oefening repeterende vraag over 
vriendelijkheid 

Chris: We gaan weer even zitten. Want ik wilde nog eventjes terug komen op de oefening die jullie in 
de pauze hebben gedaan.Ik wilde gewoon nog eventjes kort checken of het allemaal wel goed gaat. 
Of het gelukt is of dat daar nog grote vragen over zijn. 
Chris: Met het soort werk wat we doen, hoe verstilder we werken hoe meer we ook de stilte nodig 
hebben. Daarom ook dat we dan de ramen dicht doen. Als er heel intiem werk gedaan wordt met 
iemand, ook dan moeten de ramen dicht. 
 
St: Ik vond het een enorme eye-opener, de eerste en de tweede vraag. Alsof je onvriendelijk moet zijn 
om jezelf aan de gang te houden omdat het (luie) mens anders niets doet, zeg maar. 
Chris: Zo is het, zo is het heel goed gezien 
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St: Bij de tweede vraag, toen het over vriendelijkheid ging, kreeg ik gewoon energie, terwijl ik zeker 
meende te weten bij die eerste vraag wat ik bij die tweede vraag ging zeggen dat ik een beetje lui in 
de zon ging liggen. 
Chris: Ja. 
St: Maar dat is toch maf. 
Chris: Nee. Kijk ik weet niet of ik het dan helemaal snap. 
St: Toen ik bij de vriendelijkheid was … toen kwam gewoon allemaal energie en zin om dingen te 
doen. 
Chris: Dat klopt dus 
St: De veronderstelling was dat ik daar gewoon… 
Chris: Zo is het, wat je eigenlijk zegt is dat wij denken dat we, als het ware, onszelf moeten ... eh ... 
verkrachten. Dus dat we kracht moeten in zetten. 
St: Ja. 
Chris: En het interessante is als je dat loslaat de energie vanzelf komt, oftewel er is een wantrouwen 
naar het energieniveau. Je definieert jezelf als energieloos, mag ik dat zo zeggen? 
St: Ja. 
Chris: Dus je definieert jezelf ... en bovendien, als je de hele dag al energieloos wordt gedefinieerd, 
krijg je daar niet veel energie van. Voor je het weet wordt het een self-fulfilling prophecy. Niet waar? Is 
het een self-fulfilling prophecy? 
St: Ja dacht het wel. 
Chris: Dat is een punt en zo gauw je dat loslaat komt de energie vanzelf. Komt de levenslust, de 
vitaliteit, de zin om dingen te doen. Energie is een natuurlijk gegeven, kijk maar naar een jong kind. 
 

Onvriendelijkheid mag bestaan 
St: Ik vond de oefening prachtig omdat het zo simpel, helder is. 
Chris: Fantastisch. Wat we te leren hebben écht vriendelijk te zijn voor onszelf. En dan écht 
vriendelijk is wat anders dan pseudo-vriendelijk. Als we dat meenemen dan is dat al heel wat. En dat 
hoeven we niet onmiddellijk goed te doen. Het is een hele kunst om te ontdekken wat echt vriendelijk 
is voor jezelf. Daar hebben we tenminste een heel jaar voor, eigenlijk hebben we daar een heel leven 
voor. Maar een jaar gaan we daarmee bezig zijn. 
St: Het verbaast me, en dat zei ik ook tegen S, waarom dóen we dat niet gewoon? Want als ik die 
eerste en die tweede vraag achter elkaar zet dan krijg ik allemaal verlanggevoelens en dan wauw, dat 
is helemaal super. Dat wil ik, maar waarom doe ik dat dan niet? 
Chris: Ja, wonderlijk hè? 
St: Ja. 
Chris: Wonderlijk hoe we toch onszelf zo dwars kunnen zitten. 
St: En dat het ook zo normaal voelt. 
Chris: Om jezelf dwars te zitten? 
St: Nee, als je daar bent, bij die vriendelijkheid. En dat je daar energie van krijgt 
Chris: Dat noemen we dan thuiskomen en dat is dan buitengewoon verwarrend want je hebt, zeg, 
maar thuiskomen met een hoofdletter en je hebt thuiskomen met een kleine letter. Nietwaar? We zijn 
gewend onszelf op de kop te zitten, maar al je daarmee ophoudt dan voelt het buitengewoon gewoon. 
Misschien kunnen we dat zo noemen, buitengewoon gewoon. 
St: Ja. 
Chris: Dan is het heel vertrouwd, tenminste, zo hebben jullie dat gevoeld. 
St: Nou, dat wekt in ieder geval een verlangen op. 
Chris: Wekt bij jóu in ieder geval een verlangen op. 
St: Ja. 
Chris: Ja, leuk. Dat verlangen zit bij, wat je zou kunnen noemen, de oorspronkelijke motivatie. 
Motivatie is ook weer een heel belangrijk onderwerp. En dit is ook weer spiritueel wat we hier doen en 
in de spirituele traditie is motivatie heel belangrijk. Of met en ander woord: toewijding. Je ziet die 
toewijding komt eigenlijk van zelf mits je maar de goede houding ten opzicht van jezelf inneemt. En 
dat betekent vooral ook dat we beginnen met die onvriendelijkheid te laten bestaan, lieve mensen. Die 
geven we het voordeel van de twijfel. 
We beginnen met wat is er goed aan, aan niet vriendelijk zijn voor jezelf. Dat weeskind krijgt eerst de 
aandacht en hoe meer we dat de aandacht geven hoe helderder zal worden wat vriendelijk zijn voor 
jezelf betekent. Belangrijk is dat, zeg maar de strengheid, de onvriendelijkheid op zichzelf mag 
bestaan. Ruimte mag krijgen, dat is iets anders dan dat je er trots op bent. 
St: Dat die strengheid er is? 
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Chris: Dan wordt het namelijk een soort zwelgen. Kun je je dat voorstellen? 
Ik heb wel eens een cliënt gehad die iedere keer weer breeduit, met een brede glimlach, kwam 
vertellen wat hij er toch weer een puinhoop van gemaakt had in zijn leven. Hij was buitengewoon 
sophisticated in de zin van: hij had heel veel zelfreflectie en hij snapte het ook allemaal, maar er 
veranderde natuurlijk ook niks. Dus het is een hele kunst om daar een goed middenin te vinden. En 
niets fout te maken.  
Ik hoor buitengewoon graag altijd de mensen bij wie het niet zo goed is gegaan. Want de 
successtories komen altijd als eerste. Dus als er een probleem is hoor ik dat ook heel graag. Laat je 
niet in de hoek zetten door de succesverhalen. 
 

Echte veiligheid 
St: Nou, dan wil ik misschien wel wat zeggen. Vraag één vond ik gewoon heel moeilijk. Ja, ik moest 
ook goed nadenken over die vraag. En dat ging bij die tweede vraag een stuk gemakkelijker 
Chris: Ja, ik snap het. 
St: Waarschijnlijk ook wel logisch, maar dat vond ik moeilijk. 
Chris: Het is ook gewoon moeilijk omdat het hele betoog vandaag is: wees vriendelijk voor jezelf. Je 
moet als het ware loodrecht op de sociale wenselijkheid gaan staan. Heb jij het gevoel dat je altijd 
vriendelijk voor jezelf bent? 
St: Nou ja, een beetje wel, niet altijd. 
Chris: Maar het is dan interessant om op de momenten dat het niet lukt, dat je je eenzaam voelt, 
denkt: ik ga niet eens die eenzaamheid voelen maar ik pak gewoon de telefoon en probeer het 
probleem op te lossen. Snap je, dan ben ik ervan af. 
St: Ja. 
Chris: Het gaat er om dat dat deel in jou het voordeel van de twijfel krijgt. Dat is het weeskind, dat is 
het deel dat we heel gemakkelijk verstoten. Het gevaar van elke richting, dus ook de zijnsoriëntatie, en 
dus ook van een betoog dat zegt wees vriendelijk voor jezelf, is dat je de onvriendelijkheid fout maakt. 
Echte vriendelijkheid is pas vriendelijkheid als er onvriendelijkheid mag zijn. Echte veiligheid is pas 
veiligheid als er onveiligheid mag bestaan. Als iemand hier in de groep durft te zeggen ik voel mij hier 
niet veilig dan voelt hij zich tegelijkertijd buitengewoon veilig. Zo paradoxaal is het. Kunnen jullie dat 
volgen? 
St: Kun je dat nog een keer zeggen? 
Chris: Echte veiligheid is er als iemand kan zeggen ik voel me, bijvoorbeeld in deze groep, ik voel me 
onveilig. Chris, als jij zo doet dan wordt het moeilijk voor mij om hier te zijn. Als iemand dat kan 
zeggen dan feliciteer ik mezelf en dan denk ik: je doet het niet zo slecht. Als ik het aan het gezicht van 
iemand zie en die persoon kan het niet zeggen, dan denk ik: hoe kan ik het zo organiseren dat iemand 
het wél gaat zeggen, althans dat is wel wat ik probeer.  
Dus als we de nadruk teveel op de vriendelijkheid leggen lopen we het risico dat we de 
onvriendelijkheid verdonkeremanen in onszelf. En echte vriendelijkheid komt pas door interesse in de 
onvriendelijkheid en de strengheid en de hardheid en de haat. Wat dat betreft zitten we vol met 
zelfhaat, dat is een normaal menselijk verschijnsel. Daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. 
Het zal in de loop der tijd duidelijk worden waarom dat zo is.  
St: Mag ik wat vragen? Is het zo dat wanneer je je meer bezig gaat houden met vriendelijkheid voor 
jezelf de onvriendelijkheid of de patronen die je daarin hebt steeds beter gaat herkennen? En dat je 
daardoor minder onvriendelijk voor jezelf zal gaan worden? 
Chris: Zo is het.  
 

2.11. Theorie: Liefde - Liefdeloosheid 
Ik ga één van mijn assistenten vragen om voor de volgende keer een nieuwe tekening te maken. Dan 
gaan we om deze ring een tweede ring tekenen. Die tweede ring is onze onvriendelijkheidtendens. 
We noemen die buitenste ring de vriendelijkheidring, de vriendelijke, neutrale beschouwer, de 
compassievolle. Als je die buitenste zo ring noemt zal je vanuit die compassie volle blik, extreem 
gezegd, de zelfhaat zal kunnen zien. Hoe meer we daarin groeien, hoe meer we dat kunnen zien. En 
er gewoon mee kunnen zijn. 
We praten nu over een positieve bejegening naar jezelf, een positieve attitude, en de tweede ring is in 
de archeologie van het zijn een negatieve, kritische, wantrouwende, paranoïde beschouwing van 
onszelf. Bij sommige mensen is er voortdurend iets wat over zijn of haar oren kijkt en die steeds zit op 
te letten of dat wat hij of zij doet, en of dat we klopt en mag. 
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Behoorlijk neurotisch ja, als je wil. Dus er is een kritische meekijker bij ons. Bij de meesten van ons. 
Bij de een wat meer, bij de ander wat minder. En die laat zich ook niet zo gemakkelijk zien. Die blijft 
het liefst buiten beeld. Het is een automatisme, net zoals die strengheid het liefst buiten beeld blijft. 
Want als hij in beeld komt, als hij in beeld raakt, raakt hij zijn kracht kwijt. Dat is net als in de 
sprookjes, als hij aangekeken wordt verdwijnt hij. Hij heeft allerlei redenen, waar we later op terug 
zullen komen, om te proberen zich te handhaven. Het enige waar hij niet tegenop gewassen is, is 
tegen liefde. Jouw liefde naar jezelf is de sleutel van het hele werk. Jouw liefde naar wat er zich in jou 
voordoet. Want wat er in de wereld gebeurt, gebeurt uiteindelijk allemaal in jou. Als de wereld iets bij 
jou aanricht, en als jij je daarmee kunt verhouden, daar vriendelijk mee kunt zijn. Dan kan je dus ook 
in de wereld zijn. Het is een beetje ingewikkeld wat ik nu zeg, is dat te volgen? Nogmaals, alles wat er 
in de wereld gebeurt, wat voor jou moeilijk is. Wat gebeurt tussen deze twee oren. En bij jullie ook.  
 
Alles wat dat jou raakt, raakt jou hier. Als je dus op je gemak kunt zijn met wat er hier gebeurt, ben je 
ook per definitie op je gemak met de wereld. Er gebeurt iets in de wereld en dat maakt mij 
buitengewoon boos of mijn maag draait ervan om. Als ik met dat gegeven kan zijn, ben ik vrij. En vrij 
wil zeggen dat ik de vrijheid heb van handelen ten opzichte van de situatie. En dan word ik geen soort 
automaat die dan meteen daarop reageert. 
St: Het korte lontjes principe. 
Chris: Zolang ik dit werk doe is dit de kern ervan. Hiermee beginnen we alle trainingen die we doen. 
Standaard. Zolang we tijd van leven hebben. Of we nu een loopbaan workshop doen of een relatie 
workshop. Kun je je voorstellen dat we dit in een relatie workshop doen? Ik hou van mij, en zo? Dat 
heeft een diepgaand effect. 
Er zit een vervelende consequentie aan werken met de liefde en het is misschien toch wel goed dat ik 
dat even noem. Wat denken jullie dat een vervelende consequentie is als je met de liefde werkt? Het 
is niet alleen maar leuk. 
St: Dat je de pijn ook meer voelt. 
Chris: Zo is het. De liefde maakt de liefdeloosheid bij je los. Of je dat nou leuk vindt of niet. We 
hebben het wel over neutraal, maar neutraal bestaat niet, begrijp je, dus het heeft gewoon effect. Het 
betekent dat de liefdeloosheid die er in je leven geweest is wordt gewekt. Eén van de belangrijke 
redenen waarom het niet gemakkelijk is om vriendelijk naar jezelf te zijn, is omdat dat dat oude pijn 
losmaakt. Dat is wat er gebeurt. Het is één van de redenen waarom we in relaties in de botte houding 
naar elkaar volharden. Als die andere een keer lief zou zijn, ja, dan voel je ook meteen de complete 
pijn van de liefdeloosheid. We blijven liever in een verharde positie want dan lijkt het net alsof we die 
liefdeloosheid niet hoeven te voelen. We vermannen ons. We leven in de illusie dat dat kan want, en 
ik zou bijna zeggen: als je je daar nou heel gelukkig bij zou voelen dan was er niets aan de hand. Ik 
noem dat even omdat ik denk dat het goed is dat ik dat tegen jullie zeg. Ik wil je ook vooral niet bang 
maken. 
 
St: Nee dat is ook wel wat ik voel. Ik heb zelf moeite met onvriendelijkheid en ik weet dat ik op 
bepaalde vlakken soms ook wel te lief voor mezelf ben. Dingen waarvan ik weet dat die eigenlijk die 
niet goed zijn voor mijn welzijn. Ik ben misschien te makkelijk. Maar ik word ook echt geraakt door de 
liefdeloosheid van wat ik dan ervaar. Ik heb daar echt moeite mee want ik begrijp het niet goed. 
Chris: En dan bedoel je de liefdeloosheid in de wereld? 
St: Als ik doe wat een ander irriteert en ik voel dan de irritatie of de onvriendelijkheid op dat moment 
...  
Chris: Van de ander bedoel je dat. 
St: Van de ander en ook al is dan misschien die handeling van mijzelf niet zo slim of zo. Maar dan 
komt dat echt bij mij binnen, heel hard. En ik voel het en snap tegelijkertijd ook wel het onvermogen 
van die ander, en dat het eigenlijk niet persoonlijk is bedoeld. Dat het zijn onmacht is om dingen te 
doen. Maar ik heb daar wel heel veel moeite mee. En ik voel me kwetsbaar en tegelijkertijd ben ik 
steeds blijer, wel door lief en leed en door steeds toch te durven voelen en toe te geven: ja dit raakt 
mij, ik leer er wel beter mee omgaan maar het raakt mij gewoon ook meer. 
En het is net als bij een kind zeggen: dat vind ik niet leuk maar dat wil niet zeggen dat ik mijn kind niet 
leuk vind. Dat is voor mij iets heel anders. 
Chris: Ja dat klopt maar we zijn nu bij een groot onderwerp, We zijn daar nog niet aan toe, maar ik 
kan er wel wat over zeggen. 
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Bereid zijn om gekwetst te worden 
Het belangrijkste is, als je in een relatie stapt zeg je eigenlijk tegen die ander: ik ben bereid om door 
jou gekwetst te worden. 
St: Ja, ik toon meer van wat ik echt voel en ...  
Chris: Kijk, stap één is dat dat de reden is waarom mensen liever niet in een relatie stappen. Die 
hebben geen zin om gekwetst te worden. Het lijkt leuk een relatie maar er zit ook nog een andere kant 
aan. Stap twee is: kijk, ik kan het wel uitspreken maar het is een gedachte (ik ben bereid om gekwetst 
te worden) maar werkelijk een kwetsing incasseren, die laten bestaan zoals S vanmiddag, dat is 
andere koek. Begrijp je dat is ongeveer hetzelfde. Op het moment namelijk dat mijn vader, zal ik dan 
maar even zeggen, mij kwetst, raak ik eigenlijk mijn vader kwijt. Dat is één van de wezenlijke dingen 
van de kwetsing, daar gaan we nog uitgebreid over praten. Maar goed het belangrijkste voorlopig is 
dat incasseren en bereid zijn verantwoordelijkheid voor te nemen. 
St: Dat is een verschil met jaren terug. 
Chris: Ja nog één zin en dan mag jij, laten we zeggen, verantwoordelijkheid daarvoor nemen. 
Incasseren en wachten met praten tot ik dat gedaan heb. Als het enigszins mogelijk is. 
St: Dat je wat gedaan hebt incasseren? 
Chris: En als het echt heftig is lukt mij dat niet in een minuut. 
St: Nee, ik kan het wel benoemen ook, ik durf steeds meer mijn ware gevoel te tonen. Dat is het 
verschil maar het maakt het niet altijd makkelijker. Het is soms het idee dat ik wordt geraakt terwijl ik 
weet dat ik juist vorder. Maar vroeger durfde ik het echt niet te voelen, ik wist niet eens dat het 
bestond. Maar nu voel ik het in alle hevigheid, het mag er zijn daar ben ik wel blij om. 
Chris: Wat belangrijk is, het is ook moeilijk. Het is buitengewoon moeilijk om gekwetst te worden. En 
ik kan je vertellen: het blijft tot de laatste snik moeilijk om gekwetst te worden. En wat dan weer 
belangrijk is is dat het ‘moeilijk’ er moet mogen zijn. Begrijp je? 
St: Ja, zo voel ik het ook wel. 
Chris: Het is belangrijk dat het moeilijk mag zijn. Hoe meer het moeilijk mag zijn hoe meer ik werkelijk 
in mijn kwetsing zit en het mag moeilijk zijn. Dat ik dat zeg heeft een effect op de overkant. Want als ik 
bij mijn gevoel blijf, bij wat er gebeurd is, dan wordt die overkant bijna gedwongen om ook bij zijn 
gevoel te blijven. 
St: Ja, het wordt heel duidelijk, het wordt zichtbaar voor beide kanten. 
Chris: Op dat moment is er een pijnlijke realiteit voor twee mensen. Want er is in algemeen niet zo’n 
groot verschil tussen de kwetser en de gekwetste. We denken natuurlijk altijd dat de hele wereld vol 
zit met kwetsers en er is er maar één die gekwetst wordt. Toch? 
St: Zo voel ik het niet … maar voorheen wel maar ...  
Chris: Maar de rest van wereld zo ongeveer wel. 
St: Het is een onmacht van waaruit je het projecteert. Dat zie ik ook, maar het is aan mij om duidelijk 
te maken wat ik voel, als ik het niet doe wie doet het dan wel. 
Chris: Dat klopt, het is belangrijk. Maar het belangrijkste is de kunst is om het te incasseren. En 
eigenlijk pas te praten nadat je geïncasseerd hebt. Te kunnen zeggen bijvoorbeeld “ik kan dit moeilijk 
incasseren” en “ik kan beter nu even mijn mond houden” is in relaties buitengewoon behulpzaam. En 
een deal hebben met je partner dat je ook af en toe gewoon even je mond mag houden, hoe moeilijk 
die ander dat ook vindt, want die wil gewoon nog even lekker door. Ik ook altijd, laat daar geen 
misverstand over bestaan. Want dan moet de waarheid gezegd worden. Tot de onderste steen boven 
komt.  
 

2.12. Meditatie 
Chris: Dan gaan we er nog eventjes voor zitten. 
Laten we nog eventjes een keer met zijn allen flinke diep zuchten want we zijn flink bezig geweest met 
elkaar. Laten we dat zo beleven dat we vandaag weer een boel gekregen hebben en als we straks 
afsluiten met dat Ohm gebaar, stel je dan voor dat je dat dienstbaar maakt aan de hele wereld. Vooral 
ook aan de familie van St. En wie ook wel een beetje onze steun kan gebruiken de komende tijd is 
onze St. die daar zo lekker op dat matras ligt. Oké we maken een Ohm. 
Deze groep is nu echt goed van start gegaan. Ik wens jullie een hele goede tijd. En hou elkaar hoog. 
Veel goeds. 
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Harry Jekkers: Ik hou van mij 
 
Ik hou van ... mij 
hoor je nooit zingen 
Ik hou van mij 
wordt nooit gezegd 
maar ik hou van mij 
ga ik toch zingen 
want ik hou van mij, van mij alleen en ik meen het echt, hehehehe! 
 
Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen 
Ik hou van mij, van mij kan ik op aan 
Ik hou van mij, op mij kan ik tenminste bouwen 
Ik hou van mij en ik laat mij nooit meer gaan! 
 
Ik blijf bij mij, en niet voor even 
Ik blijf bij mij, voor eeuwig en altijd 
ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven 
ik blijf bij mij, totdat de dood mij scheidt! 
 
Ik hou van jou 
zeg ik soms ook wel 
Ik hou van jou, schat en ik meen het echt 
maar ik hou van jou zeg ik alleen maar voor de spiegel 
zo komt ik hou van jou weer bij mezelf terecht, heeey! 
 
Ik hou van mij, van mij, van mij 
en van geen ander, yeah yeah! 
Want ik ben verreweg, de leukste die ik ken, jeuh 
Ik hoef mezelf zo nodig ook van mij niet te veranderen 
ik hou van mij mezelf, gewoon zo als ik ben 
 
Want ik hou van jou 
betekent meestal: 
schat, hier heb je mijn problemen, los maar op, jeuh! 
ik leef in een hel en verwacht van jou de hemel (ja) 
Je geeft de hel weg, dank je wel zeg, 
rot lekker op 
 
Want houden van een ander, 
dat heb jij alleen maar nodig 
omdat je niet genoeg kan houden van jezelf 
Hou van jou joh, maak de ander overbodig, 
want ware liefde, geloof me, begint áltijd 
bij jezelf 
 
want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander 
maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht 
want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars 
als ie ik hou van jou tegen een ander zegt 
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3. Identificatie en identiteit – Het Huis van Zijn 
Dag 3 en 4 van de Jaartraining 
 

3.1. Theorie: Open onderzoek, visualisatie en identificatie (dag 3) 
 

Open Onderzoek, wijsheidsgeest en innerlijke gids 
Een open onderzoek wordt meestal ingeleid door een vraag al kan het ook zonder. Het gaat om een 
meditatieve, contemplatieve zelfbezinningsoefening. 
Bij een open onderzoek laten we ons verrassen door onszelf. We geven helemaal de ruimte en de 
vrijheid aan wat er ook maar in onszelf opkomt en proberen zo goed mogelijk woorden te geven aan 
wat er spontaan opkomt. Die woorden zijn niet onbelangrijk. Iets in ons kan zich er buitengewoon door 
begrepen voelen. 
 
We stemmen ons in de eerste plaats af op ons lichaam en benoemen hoe we ons lichaam ervaren. 
Daarmee komen we dicht bij onszelf. Van daaruit benoemen we wat de vraag waar het om gaat bij 
ons oproept aan lichamelijke en emotionele gevoelens en gedachten. We herhalen in onszelf de vraag 
of de ander herhaalt voor ons de vraag. Dat hangt van de instructie af. 
 
Het gaat om een open onderzoek. Dat wil zeggen dat we ons zo volledig mogelijk laten verrassen 
door wat er komt. Het is ook een onderzoek met een open eind. We werken nergens naar toe.  
Als de aanwezigheid van de ander of anderen ons hindert in ons open onderzoek en het moeilijk voelt 
om ons bloot te geven, helpt het om die moeilijkheid te benoemen. Dat geeft ruimte. Gun jezelf de 
vrijheid iets wel of niet te hardop te beschrijven. Lukt het wel is dat een gebaar van vertrouwen eerder 
nog aan jezelf dan aan de ander. 
  
De één of twee personen die niet aan de beurt zijn, zijn present en luisteren met aandacht. Zelfs als 
de persoon die aan het werk is, stil wordt, onderbreken ze hem niet. Je begeleidt dus bij dit soort 
oefening niet met woorden, maar met je stille aanwezigheid. Dit is bijzonder behulpzaam voor degene 
die werkt. Het resultaat van ieders onderzoek, zo kun je zeggen, is het resultaat van de gezamenlijke 
presentie. Gezamenlijk creëer je ruimte waarin ieders ontvouwing kan plaats vinden.  
Na afloop is er soms gelegenheid voor feedback. Probeer constructief en opbouwend te zijn in je 
feedback. Realiseer je dat na een open onderzoek iemand zeer gevoelig is voor de reacties van 
anderen.  
 
Eigenlijk passeert iemand bij een open onderzoek vaak al doende zijn of haar dagelijkse geest en 
komt in contact met de wijsheidsgeest. Dat is merkbaar omdat het gaat over wijsheid van het hart en 
omdat wat daaruit te voorschijn komt verrassend is en nieuw, ook voor de persoon zelf. Wat daarbij 
helpt is een open houding van niet weten, al start een open onderzoek nog vaak in het bekende. Het 
kan wel iets vragen om het niet weten te verdragen. Zoals het ook iets vraagt om je door de innerlijke 
gids te laten leiden en af te zien van bemoeienis van uit je dagelijkse zelf. Je dagelijks zelf is dan even 
niet meer de baas. De innerlijke gids of innerlijke leraar zoals hij in het boeddhisme wordt genoemd 
biedt je essentiële support of holding. De uiterlijke leraar is interessant in zoverre hij of zij jouw 
innerlijke leraar en innerlijke wijsheid kan en wil wekken. 
 

Identificatie en identiteit 
In het Centrum werken we regelmatig met bewuste identificatie. Ieder mens heeft het vermogen zich 
met iets of iemand te vereenzelvigen. We kunnen ons inleven in een mens of dier. We worden die 
ander of dat andere dan een beetje en gaan ons ook een beetje als zodanig gedragen. Het is dat waar 
acteurs hun beroep van maken. Het is een belangrijk vermogen van de betere therapeut, coach of 
begeleider. Je ziet het bij kinderen die er veel plezier aan kunnen beleven om bijvoorbeeld letterlijk in 
de schoenen van hun moeder te gaan staan. Het is een natuurlijk vermogen dat bij de een minder, bij 
een ander meer is ontwikkeld. Zonder dat zou literatuur of film geen betekenis hebben. Zonder dat 
zouden we niet een beetje als de hoofdpersoon uit de film komen of trots zijn als onze club wint. 
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Zoals we allemaal weten, zijn er ook mensen bij wie dat vermogen zich in te leven in de ander 
onderontwikkeld lijkt. Gevoelens van compassie of wroeging bijvoorbeeld lijken bij hen minder 
gemakkelijk opgeroepen te kunnen worden. 
 
Identificatie kun je ook zien als iets leren kennen door het te zijn. Je voor te stellen iets of iemand te 
zijn en het imiteren van dat iets of iemand qua stijl of gedrag geeft op een heel bijzondere manier 
informatie over dat iets of die iemand. Het is directe kennis gebaseerd op ervaring, wat iets heel 
anders is dan kennis gebaseerd op observatie of op denken.  
 
Ondanks dat ieder mens welbeschouwd ieder moment gedurende het leven een unieke ervaring 
heeft, ervaart iemand tegelijkertijd toch continuïteit. Er is de ervaring dat er iemand is, een zelf, die de 
ervaring heeft. Je verandert wel in de loop van het leven, zo is de ervaring, maar blijft desalniettemin 
ook behoorlijk dezelfde. Dat geldt voor jezelf maar ook voor ieder ander die op je pad komt. Ook ieder 
ander ervaar je als een unieke persoon, waar je minder of meer verwant mee voelt, minder of meer 
gemakkelijk in kunt inleven of mee kunt identificeren. 
 
Identiteit kun je zien als dat wat iemand onderscheidt van een ander, wat hem of haar bijzonder 
maakt. Het is een gegeven dat ieder mens uniek is en daarmee een unieke identiteit heeft. Als uniek 
wezen heeft hij of zij daarmee ook een unieke invloed op de omgeving. In ieder mens is er een zeer 
krachtige behoefte dat die uniciteit geaccepteerd wordt, welkom voelt en van daaruit die uniciteit te 
leven. 
 

De paradox rond identiteit 
Als iemand echt zichzelf is, zich vrij voelt om zich uit te drukken en te manifesteren, wordt de 
essentiële identiteit van die persoon bij uitstek zichtbaar. Het bijzondere is echter dat hij of zij zichzelf 
volledig niet organiseert of bedenkt. Zo iemand kiest niet voor een vorm die hem of haar iets brengt. 
Zij of hij is simpelweg de vorm, ongeacht het effect voor hem of haarzelf. Een volledig vrij mens kun je 
zien als een open, ongedefinieerde ruimte waarin allerlei essentiële kwaliteiten kunnen ontstaan. Zo 
iemand beschikt over een open identiteit. Bij zo iemand verschijnen op een unieke manier die 
kwaliteiten die bevorderlijk zijn voor de actuele situatie en deze tot bloei brengt. Op een unieke manier 
betekent in dit geval dat ieder vrij mens toch weer zijn of haar bijzondere stijl en vermogens heeft. 
Vrij mens betekent dat je niet bepaald wordt door eerdere negatieve ervaringen en projecties van uit 
een verleden. De situatie is een nieuw moment en is er niet om er iets uit mee te slepen of om je er 
tegen af te zetten. Als vrij mens ben je een open voertuig voor de wijsheidsgeest, waarlangs zich 
eindeloos veel kwaliteiten kunnen manifesteren. Hoe meer iemand zichzelf is hoe groter het aantal 
vormen is dat deze kan aannemen.  
Van hieruit kun je ook zeggen dat wat je normaal gesproken allemaal denkt dat je bent, dat is wat je 
op essentieel niveau juist niet bent. Alle ideeën over jezelf kunnen een belemmering vormen om te 
zijn wat je eigenlijk bent, een open identiteit. Die openheid bepaalt ook het vermogen je te kunnen 
inleven in een ander.  
 

Visualisatie en identificatie 
In het werk in het Centrum maken we veel gebruik van het vermogen tot identificatie waar we werken 
met beelden, bijvoorbeeld uit de visualisatie van het Huis van Zijn of bij uiteenlopende visualisaties in 
het individuele werk.  
Door ons te identificeren met de beelden van personen, dieren, planten of wat voor onderdelen ook uit 
visualisaties werken we direct met kwaliteiten, die op een of andere manier moeilijk zijn om zich in ons 
te manifesteren. We werken daarmee toe naar een open identiteit, die die vorm aan kan nemen die 
een situatie vraagt en die het Zijn wijs acht en behulpzaam in die situatie. 
 
Stel bijvoorbeeld dat iemand in zijn jeugd weinig zachtheid, maar vooral hardheid ervaren heeft, dan 
zullen in visualisaties vaak spontaan beelden komen rond deze thema’s. Het kunnen beelden zijn die 
verwijzen naar hardheid of juist naar zachtheid.  
 
Zachtheid kan zich bijvoorbeeld tonen door een beeld van heel zacht mos in het landschap. De kans 
is groot dat de persoon ontroerd is door dit beeld.  
In het werk met de visualisatie zullen we vragen aan de persoon zich met het zachte mos te 
identificeren. Door dit te doen komt de kwaliteit zachtheid beschikbaar voor de persoon en wordt 
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onderdeel van zijn expressiemogelijkheden. Dat zal gevoeld worden als een bijzonder helende 
ervaring. Ook de tendens om steeds maar weer zachtheid buiten te zoeken zal daardoor vermoedelijk 
worden afgezwakt. 
 
Wonderlijk genoeg misschien zal de identificatie iets vragen van de persoon. Ondanks dat de ervaring 
ontroerend was is de kans groot dat er de nodige weerstand moet worden overwonnen om werkelijk 
het zachte mos te zijn. De identificatie met de zachtheid, maakt ook het gemis er van en de pijnlijkheid 
van de harde bejegening wakker. Zachtheid noemen we in dit geval de positieve ramp. Om een 
identificatie helemaal te laten plaats vinden kan daardoor herhaling noodzakelijk zijn. Het mooie van 
een visualisatie is dat de beelden toegankelijk zijn en dat je bij de persoonlijke beoefening er dagelijks 
op kunt afstemmen, waardoor de kwaliteit weer onderdeel van jouw pakket kan worden.  
 
De negatieve ramp zou in dit geval door een beeld van een zwaard opgeroepen kunnen worden. In 
dit geval zal de persoon waarschijnlijk niet ontroerd zijn, maar eerder teleurgesteld of pijnlijk geraakt. 
Identificatie met het zwaard kan een rechtstreekse confrontatie met de kille, scherpe hardheid zijn, die 
iemand in zijn jeugd heeft ervaren en die hij de rest van zijn leven zoveel mogelijk heeft vermeden. 
Wanneer de identificatie toch tot stand komt, kan het zijn dat iemand ontdekt dat er behalve hardheid 
ook iets als kracht en doorsnijdendheid is en dat dit kwaliteiten zijn die wel lijken op hardheid, maar in 
feite totaal anders zijn. Door deze identificatie regelmatig te herhalen kunnen die kwaliteiten onderdeel 
worden van zijn natuurlijke zijnsrepertoire. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat iemand als leraar 
plotseling beter in staat is om orde te houden in de klas.  
 

Visualisatie en Open Onderzoek 
De klassieke manier waarmee in het boeddhisme en soefisme bijvoorbeeld met visualisatie wordt 
gewerkt is dat de leraar bepaalde bestaande beelden introduceert bij de student en deze probeert 
deze zich zo gedetailleerd mogelijk voor te stellen. Het bijzondere van onze visualisatie is dat het een 
open visualisatie is waar op basis van de structuur van een simpel verhaaltje allerlei beelden kunnen 
verschijnen. Het bijzondere van de beelden die dan verschijnen voor een bepaald persoon in zo’n 
open visualisatie, is dat die altijd een treffende relevantie hebben voor hem of haar. Het belangrijkste 
wat de leraar doet is de student te stimuleren een visualisatie open aan te gaan, de beelden te 
vertrouwen en de student helpen om zich in tweede instantie te identificeren met de beelden. Pas dan 
vertelt de visualisatie zijn verhaal en wordt misschien duidelijk aar hij echt over gaat. In die zin is een 
visualisatie een soort Open Onderzoek op basis van beelden en vraagt dezelfde attitude. 
 

Bewuste en onbewuste identificatie 
Tot op heden hebben we gesproken over bewuste identificatie. Er bestaat ook onbewuste identificatie. 
In het eerdere voorbeeld kun je spreken van onbewuste identificatie wanneer iemand de harde stijl 
van een van de ouders overgenomen heeft en gewend is nogal meedogenloos te zijn. Iemand is dan 
geïdentificeerd met de harde ouder zonder dat te beseffen. Zachtheid is dan taboe en komt niet voor 
in het kwaliteitenrepertoire van de persoon.  
In dit geval kan de zachtheid van het zachte mos ervaren worden als een ramp en alleen maar 
weerstand in eerste instantie oproepen. De zachtheid kan bijvoorbeeld ervaren worden als walgelijke 
weekheid, waar een enorm verzet tegen is. Identificatie met de zachtheid betekent in dit geval een 
ingrijpende identiteitsverandering. Het vraagt ook desidentificatie met de harde ouder. Het betekent in 
tweede instantie het aankijken van de pijnlijkheid van het gemis aan zachtheid en de pijnlijkheid van 
de harde bejegening die van de kant van de ouder is ervaren en niet mogelijk was te verwerken. 
Zo kan een visualisatie ook zicht geven op onbewuste identificaties die de vrije stroming van het Zijn 
verhinderen.  
 

3.2. Welkomoefening in drietallen (Oef. 3) 
Chris: Sluit maar jullie ogen en we beginnen met ons af te stemmen op onszelf. Wat je nu doet is één 
van de belangrijkste en grootste stappen in het werk. Namelijk uit de trein der dingen stappen, pauze 
nemen om te voelen en te ervaren hoe het met jou is.  
De buitenwereld is normaal gesproken buitengewoon verleidelijk. Het vraagt een zekere kracht om de 
verleiding te weerstaan en om bij jezelf te blijven, om bij jezelf te ervaren wat er aan de hand is. We 
gaan weer beginnen met de welkomoefening. En die zullen we dan weer verder wat gaan uitbreiden. 
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• Maak maar contact met je handen, voel je armen. Je armen die eigenlijk een verlengstuk zijn 
van je hart. Breng dan heel langzaam en bewust je handen naar je borstbeen, alsof je het 
voor de eerste keer doet. Proef de kwaliteit van het gebaar en het effect op jou. Het maken 
van zo’n gebaar is, in zeker opzicht, een radicale onderbreking van een normale gang van 
zaken. Benoem dan maar hardop hoe het gebaar voelt of wat voor effect het gebaar op jou 
heeft. Doe het heel rustig, heel vriendelijk, langzaam en bewust. Zo aandachtig mogelijk. 
Ieder kan er om de beurt woorden aan geven. Ook dat helpt. Thuis zou ik je aanraden om dat 
ook te doen. Hardop, ook al doe je het in je eentje. 

• Dan gaan we werken met zinnetjes, zoals, in mijn geval: “welkom C., je bent helemaal 
welkom”. En varianten daarop. Doe het helemaal op jouw manier. 

• Doe dan langzaam je ogen open en kom weer in contact met elkaar.  
• De twee anderen herhalen nu jouw tekst. Probeer het toppunt van vriendelijkheid voor jezelf 

organiseren op deze manier. Eindelijk heb je de macht. 
• Dan ronden we dit stukje af met kortweg benoemen wat je nu ervaart, ieder om de beurt.  
• En benoem dan ook weer wat je van deze oefening leert. 

 
• We gaan met een volgend zinnetje werken, ieder op de beurt. Dit zinnetje gaat zonder 

gebaar: ‘Als ik hier tegenover jullie écht voor mezelf kies, dan merk ik ... dat, en dat, en dat’. 
Je benoemt weer simpelweg wat er opkomt. Dat hoeft niet logisch te zijn. Voor mijn part is dat 
spanning in mijn oren. Als ik hier tegenover jullie (de andere twee in het groepje) echt voor 
mijzelf kies, dan merk ik ... En ga helemaal voor jouw waarheid. 

• We gaan het nog iets versterken. ‘Als ik hier tegenover jullie écht voor mijzelf kies en jullie 
aan je lot durf over te laten, dan merk ik ... dat, en dat, en dat ... ’. Voor sommigen is dat niets 
nieuws, want die doen dat altijd al, maar voor anderen is dat toch vrij nieuw. 
 

• Dan gaan we een volgende variant doen. ‘Als ik mij hier tegenover jullie écht open, dan merk 
ik ... dat, en dat, en dat ... ’. ‘Als ik écht contact maak, dan merk ik ... ’. Kies maar wat voor jou 
het beste is. Je kunt ze ook allebei doen. 

• Dan versterken we dit nog een beetje. ‘Als ik mij open tegenover jullie en jullie niet op afstand 
zet, dan merk ik ... ’.  
 

• We gaan naar het laatste zinnetje. Dat is een combinatie van de vorige twee. ‘Als ik mij hier 
voor jullie open en tegelijkertijd jullie aan jezelf geef, dan merk ik ... dat, en dat, en dat’. Maak 
echt contact met de anderen. Neem het risico dat je niet weet wat er bij jou gebeurt en 
tegelijkertijd blijf je bij jezelf. 

 
• Tenslotte: wat ik uit deze oefening leer … 

 

Nabespreking welkomoefening 
Chris: Wat hebben jullie ontdekt met het doen van deze oefening? We hebben eerst gewerkt met het 
verwelkomen, wat we vorige keer ook gedaan hebben en wat jullie misschien de afgelopen tijd thuis 
gedaan hebben. En vervolgens hebben we nog met wat andere zinnetjes gewerkt.  
St: Wat ik heb ontdekt, is dat, terwijl wij al helemaal open waren, en iemand nieuw in ons groepje 
kwam, mijn natuurlijke neiging is om gelijk weer te sluiten. Het eerste wat ik observeer is dat ik mijzelf 
zie sluiten. Wat ik ontdekte is dat het mij helpt dat ik jullie aan jezelf kan geven, want dan vervalt de 
impliciete opdracht, die ik kennelijk aan mijzelf stel, dat ik iets met die overkant moet.  
St2: Misschien mag ik aanvullen, want ik was de complementaire kant. Ik loop binnen. Dan zegt S. 
van dat sluiten. Oeps. Ik krijg dus echt pijn, meteen pijn in het hart. S. zegt daarna meteen dat dit weer 
wat ontspant. De volgende was eruit, had geen contact meer met die openheid. Dus ik merkte heel 
erg, als onder een vergrootglas, wat er gebeurt bij dat binnenlopen. Ik merk dat ik op mijn hoede ben. 
En toen kwam daarna de zin van ‘open en de ander’. En toen ontspande zich dat weer helemaal. Het 
was een klein snelkookpannetje. Ik was verbaasd, omdat je zo open kijkt, hoe je echt hartenpijn kunt 
hebben. Het was zó pats ... echt als een schok. 
Chris: Dat is ook zo. Dat heeft te maken met de oefeningen die we doen. Toevallig kwam jij er nu 
even nieuw bij. Dat is eigenlijke een heel leerzame situatie. Als je de oefening gewoon doet, merk je 
niet dat de sensitiviteit enorm toeneemt. De oefeningen hebben een enorme kracht. Stel dat iemand 
gewoon ineens wegloopt uit het groepje, dan kan dat een ingrijpend effect hebben. Bij weglopen helpt 
het ontzettend als je dat even zegt. Met z’n drieën vorm je een veld. Zo gauw daar iemand uitstapt, 
valt er een gat. Dat is absoluut voelbaar. Als er een vreemde bijkomt, heeft dat ook een groot effect. 
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Het is wat abstract voor jullie. Je moet dat ervaren, voordat je aan den lijve merkt wat er tijdens zo’n 
oefening eigenlijk met je gebeurt. Er gebeurt best veel.  
 

Als er niets fout hoeft te zijn 
St: We merkten dat met dansen tegenover elkaar. Toen zei ik later in het oefengroepje: Was je je 
bewust van het moment, wanneer je bij de ander weggaat? Omdat dat ook een soort verlaten van de 
ander is. We zijn allebei blijven staan, geloof ik. Ik was mij ervan bewust als iets dat van je afgaat. 
Voel je je dan afgewezen, verlaten? Kan ik daarmee omgaan? 
St2: Dus als je aan het dansen bent, kun je tegen de ander zeggen: ik geef je aan jezelf terug. 
St: Ik bedoel zonder woorden. 
Chris: Er zijn een aantal mogelijkheden. Je kunt je gedwongen voelen om bij die ander te blijven.  
Bij sommige mensen zal het zo zijn, dat zo gauw ze het gevoel krijgen dat de ander een verbinding 
met ze wil maken, ze dit als een claim voelen en onmiddellijk zijn vertrokken. Door letterlijk of figuurlijk 
te verdwijnen. Voortdurend registreren we bewust of onbewust de mate waarin een ander jou op jezelf 
laat of een verbinding met je maakt. Het is er maar net waar je vandaan komt, of je een open 
verbinding voelt als een claim. 
St2: Ik wil doorgaan waar we net ophielden, het teruggeven van de ander aan zichzelf. Waardoor het 
claimen stopt. Daardoor ontstond een mooi punt van neutraliteit, een soort balans, waar iedereen er 
was, teruggegeven door de anderen aan zichzelf. Door dat rustpunt kon er een soort energie gaan 
stromen. En dat is heel fijn. 
Chris: Wat er dan ontstaat, is de natuurlijke relatie, de essentiële relatie, de zijnsrelatie. Een relatie 
die niet georganiseerd is. Waar je niet zit te trekken aan de ander en waar je ook niet duwt. We 
hebben het de vorige keer gehad over springers en eilanders. Ook als het hierover gaat, hebben 
springers een bepaalde tendens en hebben eilanders een bepaalde tendens. Als je in een groepje 
bent, kan er een meer eilanderveld of een meer springerveld ontstaan, afhankelijk van de dominantie 
van de tendensen in de groep. Wat interessant zou zijn om met je eigen groepje uit te wisselen: wat 
was de tendens. Het is zo belangrijk, we kunnen pas goed met elkaar praten als we niet meer het 
gevoel hebben dat we fout zijn of door de ander fout gemaakt worden. Als er niks fout hoeft te zijn: 
wat was nou de dominante kracht in het groepje en van wie ging die uit, voor je gevoel. Was het een 
eilandertendens of een springertendens, was er een druk op de verbondenheid, een tendens tot 
samensmelten. Was er een clubjesgevoel of waren er drie eenlingen. 
Laten we dat nog even met elkaar uitwisselen.  
 
Chris: Hebben jullie gemerkt dat er zo’n veld was of is in jullie groepje? Of er een wat meer 
springertendens of eilandertendens was?  
St: Wij vinden dat ingewikkeld te benoemen. We hadden het gevoel dat we op onszelf waren, je bent 
gewoon geankerd in jezelf, maar daartussen gebeurt van alles. Het is stromend, licht en open, en 
betrokken op elkaar. Maar je zit op je eigen kont, je bent niet daar. 
Chris: Dat is het doel. Als het goed is, brengen de oefeningen je daar vanzelf naar toe.  
Bewustzijn en aanwezigheid, presentie, brengen je vanzelf naar die positie toe. Tenzij je wat 
overslaat. Wat belangrijk is, is dat je springtendens of je afstandelijkheidtendens mag bestaan. We 
zitten altijd óf een beetje aan de ene kant, óf een beetje aan de andere kant, want perfect is het 
eigenlijk nooit. Het blijft interessant: wat is er op een bepaald moment op dat punt met mij aan de 
hand? Waar stimuleert, prikkelt de ander mij toe? 
St: Maar in evenwicht is er toch evenwicht. 
Chris: In evenwicht is er evenwicht. Maar het blijft interessant om daar te blijven kijken, is mijn advies.  
 
St: Bij ons was het evenwicht niet zo duidelijk de een of de ander. Bij de andere twee was een ander 
gevoel dan aan mijn kant. Ik opende mij nauwelijks tot niet. Daar was gewoon een heel ander gevoel.  
Chris: Er was een soort gemengd veld. Is dat iets dat jij kent (S: Ja). Dat zou je met ieder ander 
groepje hebben? (S: Ja) Je hebt er belang bij om er een beetje buiten te blijven. Laten we dit in 
godsnaam niet fout maken. Laten we blij zijn dat we het kunnen herkennen, fantastisch dat je dat kunt 
erkennen in de groep. Want dit heeft natuurlijk zijn reden. Het is belangrijk om er voor jezelf over na te 
denken waar dit mee te maken zou kunnen hebben en dat je jezelf daar experimenteerruimte geeft. Jij 
hebt een geschiedenis waarin het belangrijk was om jezelf een beetje terug te houden. 
Het is allemaal zo paradoxaal. Kun je je ook voorstellen dat er meer behoefte is om je terug te houden 
naarmate er een diepere tendens in jezelf is om je aan te klampen? Het kan zijn dat je uit een 
aanklampfamilie komt, daar is de stroom aanklampen, en dat jij dan daar op reageert: ik blijf bij mijzelf. 
(S: dat was niet het geval). 
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Jouw individualiteit als het grootste geschenk voor de ander 
St: Ik had in het groepje, in het werken zelf, een enorme strijd in mijzelf (de twee anderen hielpen mij 
heel goed), het was enorm lastig om niet naar de ander toe te gaan. Om bij mezelf, bij mijn gevoel te 
blijven. Zij zeggen ook iets, en het is moeilijk om dan niet na te gaan denken, wat moet ik nou zeggen, 
wat is sociaal wenselijk, wat zou mooi zijn om te zeggen?. Ik moest heel hard werken om dit beneden 
te houden. 
Chris: Hoe hielpen ze jou? 
St: Door het zinnetje ‘ik ben bij mijzelf, ik geef jou terug aan jezelf’ en door het feit dat er in de hele 
oefening geen verwachting was. Ik had niet het gevoel dat ik iets moest. 
Chris: Als je van jouw kant komt, is jouw individualiteit, jouw complete eigenaardigheid, het grootste 
geschenk voor de ander. Dat geldt voor ons allemaal. Maar vooral als je van die kant komt. Dan heb 
je altijd het gevoel dat je het moet ombouwen, dat je het interessant moet maken voor die ander. Je 
kunt je niet voorstellen dat als dit is wat het is, dat dit juist aantrekkelijk is voor de ander. 
St: Het is een strijd, het kost veel moeite.  
St2: Met dat laatste wilde ik ook zeggen, loslaten, het er laten zijn van jou. 
Chris: Dat voel je, dat heeft een invloed op het veld. Zoals S. invloed heeft op het veld, zoals we 
allemaal invloed hebben op het veld. 
St2: Er was een gevoel van respect. Ik mag jou dat respect geven om het zelf te doen. 
 

Springers en eilanders 
Chris: Dat is wat heel erg helpt. Als je meer eilander bent, kom je van de andere kant, dan ben je 
altijd al aan het helpen. Dan is het prachtig als je op die manier kunt helpen. In het oefengroepje kun 
je het zinnetje nog versterken, als iedereen zijn eigen zinnetje gebruikt, ter support van zichzelf. ‘Als ik 
tegenover helemaal voor mijzelf kies en jullie helemaal laat barsten, in je sop gaar laat koken ... ‘. 
Dat is namelijk het gevoel dat je hebt als je een extreme springer bent. Je hebt het gevoel dat de hele 
wereld van jou afhankelijk is. Dat als jij niet voor de overkant zorgt, die dan verzuipen. Die kunnen niet 
bestaan zonder jou. Doordat je dat voortdurend doet en de mensen kiest die daar prijs op stellen, 
worden de tendensen in jou steeds sterker. Totdat je een partnerrelatie krijgt. Die partner vindt dat in 
eerste instantie prachtig. Wordt er eindelijk eens voor je gezorgd. Maar na een paar weken, een paar 
jaar gaat die ander zeggen: ga eens even een eindje weg. Ik kan niet meer ademen.  
 
St: Dat heb ik letterlijk meegemaakt. Ik ben echt de deur uitgeflikkerd, omdat ik geen eigen leven 
meer had. Mijn partner, daar deed ik alles voor. Daar draaide mijn hele leven om. Die stikte. 
Chris: Dan kom je in de ramp. Dan is er een strategie ontstaan, een overlevingsstrategie. Op een 
gegeven moment blijkt die averechts te werken. We leven in een traditie waar de liefde heel belangrijk 
is. De naastenliefde, Christendom, liefde ... Het woord kracht is wat mij betreft net zo belangrijk is als 
liefde. Maar we leven niet in een traditie waar dat zo is. Jij bent tot het einde gegaan van de liefde. En 
het wonderlijke is, dat die ander daar op een gegeven moment helemaal niet blij mee is. Terwijl jij je 
uit de naad werkt. Omgekeerd werken anderen zich uit de naad door op zichzelf te blijven en de ander 
alle ruimte te geven. In het extreme geval komt dit erop neer dat je partner zes andere vriendinnen 
heeft en dat jij roept, ‘prima, dat moet kunnen’. Die is dan gesteld op vrijheid. 
 
St: Mag ik voor de helderheid iets vragen. Springers en eilanders, dat gaat over 
overlevingsstrategieën. Je hebt het niet over ‘ik ben van nature een eilander’. 
Chris: Waar je gat is, is je venster. Waar je zwakte zit, zit je kracht. Het zal altijd zo zijn dat sommige 
mensen iets meer met de liefde hebben en andere mensen iets meer met de kracht, de 
waarachtigheid. Sommige mensen iets meer met de socialiteit, met een ‘wij’, en andere mensen iets 
meer met het ‘ik’. We leven in een cultuur, van oudsher, waarin ‘ik’ fout was en ‘wij’ goed. Dat is 
natuurlijk helemaal niet zo. Het is allebei even interessant. De kunst is om de twee te integreren in 
jezelf. Dat is waar het over gaat. Het kan gelukkig allebei tegelijk waar zijn. 
St2: Zeg je dat een springermeer de liefde heeft? 
Chris: Een springer is meer van de liefdeskant, van de ‘wij’-kant. 
St: Dus het is een soort versterking. 
Chris: De tendens, bedoel je? Je zou het een vervorming kunnen noemen. 
St2: Een extreme eilander is een vervormde eilander. 
Chris: Ja. 
St: Nu is de verwarring weer terug. Ik vind het een beetje lastig hoe je de termen eilander en springer 
gebruikt. Gebruik je die nu voor de natuurlijke tendens of voor de vervorming. 
Chris: Voor allebei. 
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St: Dat is dus de verwarring. 
Chris: Met die verwarring zullen we het moeten doen. Belangrijk is, vanuit mijn positie - ik moet 
lesgeven - dat ik beide dingen duidelijk maak. Het kan niet anders zijn, dan dat ik het één toch een 
beetje fout maak ten opzichte van het ander. Maar het is niet fout. Het gaat er juist om de schoonheid 
die er achter schuilt gaat te gaan herkennen. Dan neutraliseert het. Het is gewoon zo, springers 
hebben iets met de liefde, hebben iets met samen, hebben daar ook een enorme kwaliteit in. In teams 
en in groepen is dat prachtig. Als je in een bedrijf mensen kunt selecteren voor een bepaalde klus, is 
het wel belangrijk dat je in de gaten houdt wat voor mensen je bij elkaar zet. Het is zo ontzettend 
handig als je ziet dat er mensen zijn die als het ware van een andere planeet komen dan jij. Wij zijn zo 
geneigd om aan anderen dezelfde maten op te leggen als aan onszelf. Er zijn mensen die een 
volstrekt ander perspectief, een andere beleving hebben. Dat is wat je gaat zien. 
 

Respect voor wat er is 
St2: Over het natuurlijke en het misvormde, hoe kan je dat onderscheid maken? Het zijn toch allemaal 
patronen die zich ontwikkelen in de loop der tijd in reactie op iets?. In de aard der dingen kan je dat 
onderscheid volgens mij helemaal niet maken. 
Chris: Kun je je de tekening van de eerste dag nog herinneren? Die schil. Het kenmerk van die schil 
is reflexmatigheid. Een belangrijk punt in het Boeddhisme is onze onwetendheid, of niet-bewustzijn. Er 
is een soort automatische piloot. Dat is altijd kenmerkend voor een overleving.  
Kenmerkend voor een overleving is, dat er ooit een pijnlijke situatie is geweest. In die pijnlijke situatie 
heeft zich een strategie ontwikkeld. Omdat die pijnlijke situatie niet verwerkt is, projecteren we die 
pijnlijke situatie opnieuw in iedere nieuwe situatie, terwijl die eigenlijk niet aan de orde is. Voor ons 
gevoel is die er nog steeds. We herhalen gewoon dezelfde tendens. Daarmee doen we onszelf tekort. 
We doen ook anderen tekort. Want we projecteren een ander, waar we in het verleden ooit die slechte 
ervaringen mee gehad hebben, en vervolgens zitten we daarmee in een bepaald vast patroon. 
Waardoor de vrijheid van het zijn, de openheid die we eigenlijk zijn, verloren gaat. Waardoor de 
Zijnskwaliteiten niet kunnen bloeien. Het gaat er nooit om jezelf te manipuleren naar een vorm die er 
beter uit zou zien. Het gaat om respect te hebben voor dat wat er is. Het gaat altijd om weeskinderen. 
Het gaat altijd om kinderen die op de één of andere manier alleen zijn komen te staan. Die onze steun 
nodig en interesse nodig hebben. 
 
St: Mag ik nog iets delen over mijn ervaring? Het raakte mij heel erg toen ik alleen voor mijzelf moest 
kiezen. De volgende opdracht mocht ik weer naar anderen, en je hield het vrij kort. Maar toen daarna, 
bij het teruggeven aan de ander, merkte ik: dit is een manier voor mij om én verbinding te hebben én 
uniek te zijn. Dat was zó mooi. Dit is wel een manier waarop ik kan functioneren. 
Chris: Het leven is paradoxaal. Daarom is het ingewikkeld. Dat is wat vaak niet gezien wordt. Heel 
veel auteurs en denkers op dit gebied komen meestal zelf ook van één kant. En hebben zelf niet in de 
gaten dat ze van die kant komen. Hoe mooi de dingen ook zijn die ze doen, het is op een bepaalde 
manier eenzijdig. Onze nabijheid wordt compleet bepaald door de mate waarin we afstand weten te 
houden. Hoe meer afstand ik houd van jou en toch nabij ben, hoe meer ruimte jij voelt om dichterbij te 
komen. Als ik geen afstand houd, maar jij komt dichterbij en ik grijp je, dan is het onveilig. Dat is de 
paradox. 
St: Bedoel je dan het claimen? 
Chris: Het claimen, het trekken, duwen, manipuleren van de ander. Het mooie van de afstanders, van 
de eilanders is: die hebben iets met respect. Die willen altijd ook buitengewoon graag zelf 
gerespecteerd worden. Velen zijn erg gehecht aan hun vrijheid, hun eigen domein. Het mooie is ook 
dat zij ook erg geneigd zijn om jou te respecteren en jou je domein te gunnen. En het omgekeerde van 
de andere kant: die staan klaar voor je, zijn dienstbaar, gaan aan het werk voor je. Een extreme 
eilander heeft helemaal niet eens in de gaten dat jij wel eens een probleem zou kunnen hebben en dat 
hij iets voor jou zou kunnen betekenen. Hij komt gewoon niet van die kant.  
St: Ik voel mij meer een eilander. Wat het voor mij lastig maakt, is dat ik merk dat die ander bijna niet 
om kan gaan met die vrijheid. Dat mensen daarvan schrikken. 
Chris: Mensen schrikken ervan als jij ze de vrijheid geeft? Kun je daar een voorbeeld van geven? 
St: In relatie tot iemand die juist die liefde zoekt, komt dat bij mij wel claimend over. Ga je dingen 
doen! Als ik die ruimte dan geef, dan merk ik dat die ander daar een beetje van in paniek raakt. Je 
voedt een welpje op, die zet je op een gegeven moment in de wereld. Je zegt: ga het maar doen. En 
dan ineens zijn ze in paniek. En dan moet ik er toch weer voor gaan zorgen. 
Chris: In de opvoeding is het een heel belangrijk ding. Het is een groot verschil of jij een moeder hebt 
gehad die eilander is of een springer is. Als we een lang verhaal heel kort proberen te maken, komt 
het op het volgende neer: ik kan meer afstand nemen van mijn huis, van mijn ouders, separeren, 
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naarmate ik mij meer geliefd weet. Naarmate mijn ouders die paradox hebben kunnen oplossen, in die 
mate durf ik afstand te nemen en omgekeerd.  
Het is een groot verschil of ik één jaar en een paar maanden oud ben en ik ga van de schoot van mijn 
moeder af om te spelen en mijn moeder denkt: ‘nou, nou, ik ben blij dat hij er eindelijk af is’, of in het 
heel andere uiterste geval ‘oh, als dat maar goed gaat. Ik moet hem wel in de gaten houden’. En mij 
snel weer op schoot trekt. Dat is een heel groot verschil en dat heeft grote gevolgen. De kwaliteit van 
de liefde die we hebben kunnen geven, bepaalt welke afstand de ander voelt dat hij kan nemen.  
Als ik als kind van 17, 18 jaar oud het gevoel heb, dat als ik een week weg ben mijn ouders mij 
vergeten zijn, dan zal ik meer geneigd zijn om regelmatig een telefoontje te doen: Zijn jullie er nog? 
Jullie weten wel dat ik er nog ben? Maar ik kan ook anders reageren: ze kunnen barsten, ik zoek het 
zelf wel uit. Het gaat er om hoe wij deze problematiek hebben opgelost. 
St: Ik had als kind altijd heel veel heimwee als ik ging logeren. Het was bij ons thuis een puinhoop. Er 
was in wezen helemaal niets leuks om naar terug te verlangen. Maar het was, oh god, ik ben er niet 
bij, wat zal er gaan gebeuren. 
Chris: Dan stort het helemaal in elkaar.  
 

Veiligheid, ruimte, holding 
Chris: Wat een belangrijk onderwerp is, zeker in het begin van zo’n groep, is veiligheid. Waar wij naar 
toe willen is een combinatie van het onderwerp vriendelijkheid en het onderwerp veiligheid. Holding, 
als je dat heel letterlijk neemt, gaat over de manier waarop je als kind bent vastgehouden. Als jouw 
moeder een eilander was, ben je anders vastgehouden, (ik zou bijna zeggen ... áls je al werd 
vastgehouden), dan als je moeder een springer was.  
We hebben het over ‘attached’ en ‘detached’. Attached betekent letterlijk gehecht, detached onthecht. 
Een andere terminologie is: we hebben de hechters en de onthechters. De onthechters zijn de 
pseudo-autonomen en de hechters zijn de klevers, de plakkers. Die hebben behoefte aan verbinding. 
Als er geen kleefstof is, zijn ze weg. Ze hebben geen geloof in hun individualiteit. Ze kunnen moeilijk 
geloven dat ze in hun eentje iets voorstellen. Dus of jouw moeder een hechter was, dus behoefte had 
aan verkleving met jou, of ze was een onthechter met behoefte om afstand te houden is belangrijk 
voor de aard van de holding. Hoe jij vastgehouden bent als kind, hoe jij benaderd bent als kind, wat 
voor emotionele functie jij voor je ouders had, is buitengewoon belangrijk.  
 
St: Dat klinkt heel anders: hoe je benaderd bent en wat mijn emotionele functie is. 
Chris: De emotionele functie die jij als kind had voor jouw ouders. Vanuit hun perspectief gezien. Dat 
bepaalt heel sterk het gevoel van veiligheid. Waar ik mij heel vaak over verbaas, is met wat voor een 
precisie mensen kunnen weten wat er niet helemaal klopte in hun jeugd. Niet vanuit het idee dat hun 
ouders fout waren, maar wat ze daar gemist hebben. Als kind zijn wij één grote complete verwachting, 
een open verwachting met wat wij daar aantreffen. Wij weten als kind heel precies of iets klopt of niet 
klopt. Het is niet zo dat we dat kunnen zeggen. Soms moeten we 40, 50, 60 zijn om te kunnen zeggen 
wat er niet goed ging vroeger, voordat er bewustzijn is op dat punt.  
Maar er gebeurt per definitie iets met de veiligheid. En met de onveiligheid. In het ene geval is er een 
ander soort onveiligheid dan in het andere geval. Wat buitengewoon belangrijk is, is dat wij de ouder 
worden voor onszelf. De ouder die wij niet gehad hebben. Dat kan. Zodra je hier zicht op gaat krijgen 
kun je de ouder worden voor jezelf die je niet gehad hebt. En kan je jezelf alsnog die veiligheid bieden. 
Wat veiligheid biedt, is dat jouw onveiligheid mag bestaan. Dat jij geïnteresseerd bent in jouw 
onveiligheid. Dat jij jouw onveiligheid niet fout, slap, zwart maakt. Zonder weer in een ander uiterste te 
vervallen en te lamenteren over de onveiligheid. Dat helpt niet echt. Maar daar hoef je je meestal niet 
zo druk over te maken. Wat belangrijk is, is dat onveiligheid mag bestaan. 
 
St: In hoeverre spelen hier ook gebeurtenissen die je hebt meegemaakt, een rol? Niet alleen de 
opvoeding en de rol van de moeder. Maar als je als kind nare ervaringen hebt gehad, of dat je een tijd 
in het ziekenhuis was. Is er ook onveiligheid door die situatie?  
Chris: Die invloed is zondermeer groot. Stel dat je in het ziekenhuis hebt gelegen, en zeker vroeger, 
dat je moeder af en toe nog eens langs mocht komen en achter het glas kijken, dat was niet zo best 
voor die kinderen. Dat heeft een diepgaand effect. Het kan betekenen dat je door zo’n situatie een 
eilander bent geworden. Dat is het meest kansrijke. Het kan ook andersom. Dat je je hele leven op 
zoek gaat om alsnog die verbinding te krijgen en daardoor een hechter wordt. 
Hechters hebben een wantrouwen naar de liefde. Zijn steeds bezig de liefde te organiseren. Als je 
veronderstelt dat liefde gewoon gegeven is, waarom zou je je dan druk maken. Zoals de onthechters 
een wantrouwen hebben naar respect. Als ik een partner heb die zich met ieder detail moet bemoeien, 
die overal toezicht op wil houden. Als ik een gezond autonoom gevoel heb, trek ik mij daar gewoon 
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niks van aan. Waarom zou ik mij daar iets van aantrekken? Ik doe als vanzelf mijn eigen ding en stem 
mij af in mijn relatie. En probeer ik overeenstemming te krijgen over vakanties of wat dan ook, over dat 
wat je samen doet. 
St: De liefde speelt natuurlijk ook bij de eilander. Ik heb het gevoel dat de eilander de liefde heeft 
opgegeven. 
Chris: Ja, de eilander onderdrukt zijn liefdesbehoefte, zoals de springer zijn vrijheidsgevoel, zijn 
autonomiebehoefte onderdrukt. 
St: Hoe heten de mensen die er tussen zitten?  
Chris: Die heten geïntegreerd. 
St2: Hoe heten mensen die het allebei hebben? 
Chris: Dat zijn pas echte springers. Je hebt namelijk mensen die wisselen, die hoppers zijn. Het is 
logisch dat als jij op je werk vooral hechter bent, je thuis wel eens even op je eigen kamer wilt zitten 
en in je eentje wilt rommelen. Die tendens is er sowieso bij iedereen wel een beetje. Maar het is ook 
zo dat sommige mensen hechter zijn zo gauw ze met vrouwen zijn en onthechter zo gauw ze met 
mannen zijn. Er zijn mensen die over de hele linie hechter of onthechter zijn, met wie of wat ze ook 
zijn. Bij sommige mensen kan dat als een blad aan een boom omspringen. 
 

3.3. Oefening: Open onderzoek (Oef. 5) 
Chris: We gaan een nieuwe vorm van werk doen: het open onderzoek.  
Dat doen we in drietallen. Dat betekent dat er tijdens het werk in een drietal één aan het werk is. De 
anderen luisteren en zijn vooral aanwezig, zorgen voor het veld. Die versterken die omgeving, die 
zorgen voor holding. Hoe krachtiger de mensen die erbij zijn, aanwezig zijn, daarmee bedoel ik: bij 
zichzelf zijn en tegelijkertijd in contact met jou, hoe meer er bij jou kan gebeuren. Is van buitengewone 
waarde voor jou, dat geeft heel veel support. 
Ben je aan de beurt, blijf dan als eerste afgestemd op je lichaam. Begin eerst te vertellen wat je in je 
lichaam voelt. Dat helpt om die afstemming goed te houden. Laat er opkomen wat er in je opkomt. 
Laat je verrassen door wat er in jou ontstaat naar aanleiding van een bepaalde vraag. Ieder open 
onderzoek dat we doen heeft een andere vraagstelling. Dat roept bepaalde dingen bij je op. Als je aan 
de beurt bent, laat je je daardoor verrassen. Het gaat er niet om dat je gaat vertellen hoe goed jij het 
allemaal al weet. Laat jezelf verrassen door hoe je jezelf aantreft.  
Wat ook een belangrijk ding is, om te beginnen, is hoe het voor jou is om überhaupt aan de beurt te 
zijn. Dat je geobserveerd wordt door twee mensen, hoe veilig of onveilig dat voor jou is. Zodat je de 
signalen van onveiligheid ook op lichamelijk niveau gaat leren kennen. Het helpt om die te benoemen. 
  
De vraagstelling is: 

• Hoe is het gesteld met je veilig voelen in de groep, de oefengroep, tijdens het mentor-pupil 
gesprek? 

• Hoe herken jij de signalen van onveiligheid bij jou? Hoe maakt onveiligheid zich bij jou 
kenbaar? 

• Hoe heb jij de benadering van je ouders, van vooral je moeder en eventueel je vader, ervaren 
als kind? Wat was het karakter van de holding? 

• Hoe creëerde jij als kind holding en veiligheid. Wat is jouw manier om veiligheid te 
organiseren? 

• Je kunt denken aan die tendens van afstand houden, een eiland creëren, of je verbinden, je 
vasthechten aan de ander, je met de ander bezighouden. Er kunnen ook andere invalshoeken 
zijn. Je hoeft niet alle vragen te beantwoorden. Volg spontaan wat er gebeurt. 

• We doen dit 15 minuten per persoon. 
• Na afloop, als iemand klaar is, kan die persoon nog even zeggen hoe het voor hem of haar 

was. De andere twee kunnen iets zeggen hoe het voor hen was om die persoon te horen. 
Houd er rekening mee dat die persoon, als hij dit werk heeft gedaan, buitengewoon gevoelig 
is. Dus als jij iets gaat zeggen in de sfeer dat je het maar niks vond, zal die daar niet blij mee 
zijn. Probeer om wat je zegt bij jezelf te houden. Mooi is het als je iets ondersteunends kunt 
zeggen aan tegen persoon, iets wat de holding versterkt, vanuit het veld dat je met z’n drieën 
vormt. 

• Mijn suggestie is: begin, als je aan de beurt bent, met je ogen dicht. Voel je vrij om ze op een 
gegeven moment ook weer open te doen. Test het uit, speel daarmee, hoe dit voor je is. 
Degenen die luisteren kunnen gewoon hun ogen open houden.  

• Als getuige hoef je niets te vragen. Je bent stil. Ook als de persoon die werkt stil valt, blijft het 
gewoon stil. 
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St: Waarom leg je het accent vooral bij de moeder? 
Chris: Omdat voor de meeste personen die de meest primaire persoon is, de meest primaire 
verzorger. 
 

Nabespreking 
 

Dissociëren: de verbinding verbreken 
Chris: Hoe was dat om te doen? 
St: Leuk, wel een leuke vorm. 
St: Ik heb zo veel onveiligheid meegemaakt dat dat de boventoon heeft gevoerd.  
Chris: Leg dat eens uit. 
St: Ik heb zo zitten vertellen over de onveiligheid dat ik me later realiseerde dat ik niets heb gezegd 
over het voelen van onveiligheid nu. Ik vond het heel mooi de balans te ervaren dat je je kunt 
distantiëren van de emoties of gebeurtenissen en dat je in deze oefening als toeschouwer het verhaal 
toch kan aanschouwen. Afstand nemen van het verhaal zelf en toch heel scherp blijven kijken. Dat 
vond ik de kracht van deze oefening. 
Chris: Zo werkte het bij jou. Wat ik je hoor zeggen dat je afstand kon nemen en tegelijkertijd in 
contact kon blijven. Vermoedelijk betekent dat dan ... Heb jij als kind ook onveiligheid ervaren? 
St: Ja, ik denk meer eenzaamheid dan onveiligheid. Eenzaamheid die onveiligheid bevat. 
Chris: Oké. Wat ik wil zeggen naar aanleiding van wat jij opmerkte, is dat ik mij kan voorstellen dat, 
als je je opnieuw die eenzaamheid herinnert, dat je dat raakt. Maar doordat je er naar kunt kijken kun 
je die geraaktheid tegelijkertijd zien en dat kun je ongeveer als maatstaf nemen dat je daar een goed 
midden in hebt. Dat je in contact blijft.  
Een belangrijk begrip in deze is het begrip dissociëren. Je hebt associëren en dissociëren. Associëren 
is een gewoon Nederlands woord. Je hebt ook een associé, iemand met wie je samenwerkt. 
Associëren gaat over verbinden. Dissociëren gaat over de verbinding verbreken. En in zekere zin is 
het wonderlijke dat in een gezonde positie beide gebeuren. Wat veel gebeurt is dissociëren, daar waar 
dingen heftig zijn. Dan trekken we ons bewustzijn terug om te kunnen overleven. Meestal is het, in het 
geval van dissociëren, de uitdaging om er heel dichtbij te zijn. Maar er bestaat ook het omgekeerde. 
De kunst is namelijk om ook het midden te vinden omdat, als je te dichtbij komt, je onder de indruk 
komt. Geïntimideerd raakt. En uiteindelijk hebben wij het hier over heling, herstel, zou je kunnen 
zeggen. Dat kan alleen plaatsvinden waar er een gezond midden is. En dat is ook altijd relatief. Als er 
iets voor mij buitengewoon heftig is, dan is het belangrijk dat ik er bij in de buurt blijf, of probeer te 
komen. Maar tegelijkertijd ook dat ik voldoende afstand houd. Want als het mij helemaal overspoelt 
dan schiet ik er ook niets mee op.  
Dat is een belangrijk deel van ons werk als begeleider. Dat we mensen steunen bij het een ietsje 
dichterbij komen waar dat een uitdaging is. En voor anderen is het juist de kunst om het meer te laten. 
Kunnen jullie je dat voorstellen? 
 
St: Ik was er wat lacherig over dat wij met zijn vieren in een groep van drie zaten en dat, toen ik mijn 
verhaal vertelde ik dacht: vertel ik nu eigenlijk wel de waarheid? Of vertel ik nu eigenlijk wat ik denk 
dat ik moet vertellen? Niet een verzonnen verhaal, maar misschien toch het verhaal waarvan ik denk 
dat mensen het willen horen, zeg maar. Ook omdat wat ik denk dat ik ben in stand te houden. 
Chris: Ja, ik snap je twijfels. Ik denk dat daarbij helpt dat je daarbij uitspreekt dat er zo'n groot 
verlangen in jou is om welkom te zijn aan de overkant. Dat jij geaccepteerd wordt. Dat verlangen mag 
bestaan. Dat weeskind heeft zich ooit afgewezen gevoeld. Bijvoorbeeld drie generaties terug, voor 
mijn part. Zo gauw die door jou verwelkomd wordt ontspant die en wordt als vanzelf zichzelf. Kun je je 
dat voorstellen? In jouw geval helpt het als je dit soort oefeningen doet en eigenlijk alle soorten 
oefeningen die er zijn. Want er is veel vrijheid.  
Bij dit soort oefeningen zou ik willen suggereren: stem je als eerste af op dat verlangen naar het 
welkom zijn, of op je twijfels, je angst of je wantrouwen om niet welkom te zijn. Als dat helemaal mag 
bestaan komt er rust, dan komt er vanzelf authenticiteit. Dat is de andere kant. Kun je je dat 
voorstellen? 
St: Ja 
 

(On-)veiligheid en gewond zijn 
Chris: Hoe manifesteert zich bij jullie onveiligheid, hoe merk je dat het veilig is of onveilig is?  
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St: Dat is vooral fysiek. 
Chris: Hoe merk je dat fysiek. 
St: Verkrampingen in mijn rug, vooral. Maar als ik er goed op let kan ik ook heel goed voelen dat ik 
me afsluit, dat mijn hart zich sluit.  
Chris: Dat is een heel gebruikelijke reactie. 
St: De fout bij mijzelf zoeken.  
Chris: De fout bij je zelf zoeken? 
St: Wat heb ik fout gedaan? Een soort van paniek. Spanning in mijn buik, pijn in mijn buik. Meestal 
weet ik niet precies wat het is, maar het is wel een seintje dat er iets is. Wat zou het kunnen zijn? En 
dan probeer ik er achter te komen. 
Chris: Heel goed. 
 
St: Negatieve gedachten over andere mensen. 
Chris: Heel goed, heel goed. 
St: Vind je? 
Chris: Buitengewoon goed. Ze zijn ook allemaal slecht. Kun je je voorstellen dat de veiligheid 
toeneemt in de mate waarin de negatieve gedachten over anderen mogen bestaan? Het omgekeerde 
is evenzeer waar. Als negatieve gedachten over anderen niet mogen bestaan, ofwel de ander is altijd 
goed, dan wordt het leven erg onveilig. Goed geobserveerd. Negatieve gedachten over een ander 
betekent in het algemeen: linke soep. 
St: Dus dat is het signaal. 
Chris: Dat klopt, dat is een signaal. Het signaal waarvoor? 
St: Dat iets onveilig is. 
Chris: Ja, dat iets onveilig is. En vervolgens is er dan nog een volgende stap. Wat zou de volgende 
stap zijn? 
St: Kijken wat het over jezelf zegt? 
Chris: Ja ... 
St: De eigenschap die ik in een ander niet prettig vind is vaak iets wat ik van mezelf niet mag. 
Chris: Dat is waar, dat is zeker zo. 
St: Als ik bijvoorbeeld vind dat iemand te veel praat, of teveel aandacht vraagt - dat vind ik heel 
negatief - dan projecteer ik daar allemaal negatiefs op, maar het is in feite iets wat ik van mezelf niet 
mag. Wat ik nooit heb gemogen vroeger. Dat gaat vaak op. 
Chris: Het betekent dat die ander jouw aandachtsbehoefte wakker maakt. En aandacht, daar heb je 
iets mee, daar ben je, voor je gevoel, tekort gekomen. Daar zit een soort gewondheid. De ander 
herinnert jou aan jouw gewondheid en het is niet zo gemakkelijk om daar rustig mee te zijn. 
St: Dus erkennen dat je je onveilig voelt. 
Chris: Erkennen dat je je onveilig voelt helpt je enorm. Als je je zo veilig voelt dat je kunt erkennen dat 
je je onveilig voelt. Als iemand tegen jou durft te zeggen dat ie zich soms niet veilig voelt bij jou, zegt 
ie tegelijkertijd: ik voel mij eigenlijk heel veilig bij jou. Anders zou die dat namelijk niet zeggen.  
 
St: Een signaal is ook: heel sterk worden. 
Chris: Ja dat klopt, dat wordt ook wel eens jezelf verkrachten genoemd. Dat is een reflex van het 
systeem, dat zich onveilig voelt en zich schrap zet. 
St: Ik heb bijvoorbeeld ook op zo'n manier een herdershond eruit gelopen. Eigenlijk kan dat niet, maar 
ik heb het echt gedaan. Ik was zo bang en ik voelde me zo onveilig. 
Chris: In doodsangst kunnen mensen bijzondere dingen doen. 
St: Nu ik dit voorbeeld zie, denk ik, dat heb ik meer gedaan. Wham. 
Chris: Ons overlevingsinstinct. Wat is een goede vervolgstap als het onveilig voelt?  
St: Benoemen? 
Chris: Benoemen, ja. Dat helpt, dat is een begin. Verder? 
St: Welkom heten? 
Chris: Welkom heten, maar een goede vervolgstap is ook: zeggen of het onveilig is! 
St: Oh ja, de reality check! 
 

Op een gezonde manier trouw zijn aan het (wees-)kind 
St: Hoe doe je dat? Ik merk soms in mezelf een twijfel of het wel echt onveilig is. Als ik alleen mijn 
gevoel volg kan ik aannemen dat het onveilig is. Zodra ik ga redeneren, het ga analyseren, dan komt 
er twijfel of het wel onveilig is. 
Chris: Checken betekent niet dat je je gevoel van onveiligheid weg gaat redeneren. Dat is wel wat we 
vaak doen. Maar gewoon neutraal kijken wat het waard is. Hoe riskant is het nou werkelijk. Dat helpt.  
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St: Een soort objectiveren? 
Chris: Een soort objectiveren. Wat er dan gebeurt, wat ook echt helpt, is denken in termen van de 
volwassene en het kind. Het ene deel en het andere deel. Want een volwassene kan zien dat een 
situatie niet onveilig is. En omdat hij dat kan zien, kan hij ook weer de ouder zijn voor dat kind dat zich 
onveilig voelt. En daarbij aanwezig zijn. Dat is wel het belangrijkste. Tegen dat kind zeggen: ’het is 
hier niet onveilig hoor’, helpt betrekkelijk weinig. Dat kind vragen: ‘vertel mij eens: wat doet het jou hier 
onveilig voelen’, helpt wel. 
Een interessante vraag aan jouw kind is ook: ‘wat doe ik dat het voor jou onveilig wordt?’ Moeilijke 
vraag. 
St: Dus jij, als je eigen ouder, vraagt dat aan je eigen kind? 
Chris: Ja. Vaak is het zo dat als we dissociëren van dat kind, om die term maar weer eens te 
gebruiken, we dat kind wegdrukken. Wat is dan de consequentie voor dat kind? We praten over 
onveiligheid. Het wordt steeds onveiliger! Dus je trekt weg van wat er fysiek gebeurt, je trekt uit je 
romp, uit je benen en uit je bekken. 
Wat doe ik dat jij je onveilig voelt? Of wat doe ik niet? Wat heel veel veiligheid geeft is op de gezonde 
manier trouw zijn aan dat kind. Op de gezonde manier trouw zijn betekent namelijk niet: oh, wat het is 
toch altijd zo vreselijk, en het is ook levensgevaarlijk om me op straat te bewegen etc. Daar help je dat 
kind niet mee. Dat is niet realistisch. Dus er is een alternatief. 
 

Kwetsbaarheid en gevoeligheid 
St: Ik besef dat het checken gemakkelijker is als het om een fysieke situatie gaat. Ik heb ontdekt - en 
dat wist ik al langer - dat ik mij onveilig voel bij energetische situaties. Dingen die ik wel voel maar niet 
kan zien. En die check wordt dan heel lastig.  
Chris: Ja, goed. Het hangt ook af van wat er gebeurt. Als een situatie onveilig is, betekent dat niet 
altijd dat je daar ook weg moet gaan, uit die situatie. 
St: Dat klopt, maar ik weet ook niet of het waar is. Of dat wat ik denk dat er is, er ook werkelijk is. 
Chris: In ieder geval is het zo, dat als het voor een deel van jou onveilig is, het voor dat deel van jou 
onveilig is, punt. Waar we enorm aan moeten wennen als volwassene, zal ik maar zeggen, is 
incongruentie, ambiguïteit. Dat wil zeggen dat een deel van ons de neiging heeft om te zeggen: niet 
zeuren het is hier gewoon veilig. Een ander deel voelt zich onveilig. Het is de kracht om waarachtig te 
zijn, te erkennen dat er onveiligheid is en tegelijkertijd bij je zelf te blijven. 
St: Het risico is dat je het wegredeneert. 
Chris: Het risico is dat je het wegredeneert, klopt. 
St: Zelfs dat je het wegdrukt zonder dat je het voelt. 
Chris: Kijk, wat ik eerder zei is dat onveiligheid erkennen voor veel mensen een vorm van zwakte is. 
St: Maar ik vind wegredeneren niet scherp observeren. Als je het echt observeert hoef je het niet weg 
te redeneren. Dan kan het meer bewust worden. 
Chris: Dat klopt, je moet het ruimte geven, vriendelijkheid geven. Je aandacht is dan per definitie 
vriendelijk. Maar het betekent wel dat we ons inlaten met delen van ons die zich buitengewoon 
kwetsbaar kunnen voelen. Maar die, wat mij betreft, wel de mooiste dingen van ons zijn. 
St: Leg uit! 
Chris: Wat gaat daar achter schuil? 
St: Waarheid?  
Chris: Wat gaat er schuil achter dat deel dat zich onveilig voelt? 
St: Kwetsbaarheid. 
Chris: En wat gaat er achter kwetsbaarheid schuil? Een gebrek aan geborgenheid. Openheid, 
gevoeligheid. 
St: Waarheid. 
Chris: Sensitiviteit. Het is het deel dat het buitengewoon spannend vindt om zichtbaar te zijn, om in 
beeld te zijn. Dat zich onveilig voelt. Waarvoor het riskant is om zich te laten zien. Wat zó mooi is dat 
het zich het liefst maar verborgen houdt. Zeg maar: het mooiste in ons is ook kwetsbaar, ook gevoelig. 
En dat is nou net het belangrijkste dat tevoorschijn wil komen. Dat we moeten helpen om naar voren 
te komen. Niet waar? Dat is wat we uiteindelijk willen. 
 
Waarom we dit doen op de derde dag? Omdat het zo enorm belangrijk is meteen, vanaf het begin, te 
weten dat die delen hier mogen bestaan. Dat zet een training in een ander licht. Als groepen bij elkaar 
zijn heb je toch al gauw een "prestatieneiging" en dat betekent dat de kwetsbare delen meer de 
achtergestelde delen zijn. En dat is nou net waar het niet om gaat. In ieder geval hier niet. 
En dat we toegroeien naar een situatie waarin je tegen een ander hier in de groep kunt zeggen, ik voel 
me soms onveilig bij jou. Mag ik eens met jou uitzoeken waar dat mee te maken heeft? Wat is dat 
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eigenlijk wat daar zit. Zodat mijn kwetsbaarheid zichtbaar kan worden in relatie met jou. Kun je je dat 
voorstellen? 
En tegelijkertijd is het geen must, begrijp je. Het is open, het is niet de cultuur.  
 

3.4. Casus: Verscheurdheid van ouders 
St: Het is nogal heftig wat er allemaal gebeurt vandaag. Dat wou ik even zeggen. Ik zit echt helemaal 
vol. 
Chris: Je zit helemaal vol, vertel eens wat er allemaal gebeurt. 
St: Wat er nu gebeurt? Het voelt onrustig, ik denk dat ik ook verdrietig ben. En het is vooral ook heftig. 
Chris: En waar voel je dat vooral in je lichaam? 
St: Ik geloof tussen mijn borst en mijn buik in. 
Chris: Doe eens even je ogen dicht en voel wat daar precies tekeer gaat. Vertel maar wat er gebeurt. 
St: Ik weet niet precies wie of wat. Het lijkt wel of er iemand roept. En ik weet niet of die help roept of 
iets anders, maar die wil aandacht. Die heeft het nodig om gehoord te worden. 
Chris: Hoe is dat voor je, dat er een roepende in jou is?  
St: Nu ik het zo zeg denk ik dat die in paniek is omdat het zo pijnlijk is. 
Chris: En heb je enig idee wat er zo pijnlijk is? 
St: Ik kwam er net op het eind op uit dat er voor mij het veiligst is om uit de buurt van mijn moeder te 
blijven. En ook van mijn vader, maar vooral ook mijn moeder. 
Chris: Want wat was er riskant aan je moeder? 
St: Dat weet ik niet. 
Chris: In ieder geval had je het idee dat je uit haar buurt moest blijven. 
St: Ja, en daarvoor heb ik mijzelf in twee stukken moeten scheuren. 
Chris: Vertel eens. 
St: Het kwam aan het eind van die oefening van vanmorgen dat ik in twee stukken scheurde. Om aan 
de één aandacht te geven en aan de ander. Ik had het gevoel dat ik in tweeën moest, want dan kon ik 
contact maken met de één én met de ander. 
Chris: En dan bedoel je je vader en je moeder?  
St: Ja. 
Chris: Hoe zagen die twee delen er dan uit? Waar het op lijkt, maar misschien vul ik het in, is dat je 
vader een andere verwachting van jou had dan je moeder. 
St: Zo voelt het niet. Er was heel veel woede en ik had het gevoel ik dat ik mezelf in tweeën moest 
scheuren. Dat is de ene kant, en dát is de andere kant, en toen dat gescheurd was, kon ik voelen - en 
dat was één geheel van het verlangen - om zowel met die kant als met die andere kant contact te 
hebben. Dus het voelt niet alsof ik bij de één iets anders moest doen dan bij de ander.  
Chris: Hoe ervoer je op dat moment - want misschien heeft het daarmee te maken - de relatie tussen 
je vader en je moeder? 
St: Ha! Daar past niet iets duidelijks bij. 
Chris: Dat is niet erg te ontdekken. 
St: Maar wat er in die open monoloog gebeurde. Vanmorgen kreeg ik ineens het beeld van 
Repelsteeltje. Dat is ook wat me zo raakt. Die, uit woede omdat zijn geheim ontdekt is, zichzelf in 
tweeën scheurt. 
Chris: Dat snap ik niet zo goed hoor, dat gaat voor mij iets te snel. 
St: Nou, toen ik dat beeld van vanmorgen weer had kwam ineens Repelsteeltje omhoog. En wat het 
belangrijkste is van die figuur, is dat hij zo ontzettend woedend is. En dat hij dus zó kwaad is dat zijn 
naam wordt geraden dat hij zichzelf in tweeën scheurt. 
 

Omgaan met de paradoxale relatie van ouders 
Chris: Wat zou kunnen, is dat jij in de eerste plaats zou onderzoeken dat je de non-relatie tussen 
jouw ouders voelt. Want de verscheurdheid tussen jouw ouders heeft zijn replica in jou. En dat kan 
ook woede opleveren.  
St: Dat er echt twee werelden zijn waarmee ik communiceer, zal ik maar zeggen? 
Chris: Klopt, klopt. Dat is dus ook in de theorie van vanochtend zien. Gezonde gevallen komen 
namelijk niet voor. In het ideale geval is het zo dat je vader en moeder zo'n paradoxale relatie hebben. 
Dus een uitgesproken verbinding hebben met elkaar en tegelijkertijd elkaar hun individualiteit gunnen. 
Hun anderszijn aan elkaar gunnen. 
En in die sfeer, in dat veld, kan een kind opbloeien. In diezelfde hoedanigheid. Dat geeft vertrouwen. 
Dus waar die relatie dus niet ideaal is - en dat is ie dus nooit - betekent het per definitie dat de situatie 
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waar ook het kind in zit, aangetast is. En als kind heb je altijd het idee, als die ouders maar hun best 
deden hadden ze het best leuk samen, toch? Wat zeuren ze nou toch steeds. Voor een kind is het 
moeilijk te begrijpen dat mensen het niet goed met elkaar kunnen vinden. Voor een kind is het niet te 
begrijpen dat de ouders scheiden. Dus dat daar boosheid ontstaat is vrij logisch.  
St: Als zij het niet goed met elkaar kunnen vinden? 
Chris: Als zij het niet goed met elkaar kunnen vinden. Als er iets ontbreekt. Er kan ook een situatie 
zijn van soort kille tolerantie, een vreedzame co-existentie, heet dat geloof ik. We hebben nu heel 
andere co-existenties. 
St: Maar goed, het helpt al dat ik het even kan zeggen. 
Chris: Ik snap het. Het is een groot onderwerp waar je in zit. Wat flinke consequenties heeft voor de 
veiligheid voor het vertrouwen. Het woord vertrouwen hoort hier ook erg bij. Een basisvertrouwen dat 
er is in het leven. In de verbondenheid en in het respect. 
 
St: Wat ik ook mooi vind aan deze oefening, is dat ik mij enerzijds heel erg bewust word - wat al een 
tijdje speelde doordat ik een kind heb gekregen - dat de relatie met mijn moeder zo ingewikkeld is dat 
ik mij als individu niet zo gezien heb gevoeld. In de zin van: wat ben jij nou voor mens? Wat ben jij 
voor kind? Dat is heel pijnlijk. Maar dat ik anderzijds ook kan voelen dat er enorm veel liefde voor mij 
was. Ik dacht altijd dat dat niet samen kon gaan, maar ik kan nu goed zien dat het er beide is geweest. 
En dat het ook maakt dat ik mij op een bepaalde manier wel stevig voel. Ik vond het wel bijzonder 
door dat zo te vertellen dat beide zo naast elkaar hebben bestaan. 
Chris: Heel goed. Liefde zorgt vooral voor die gedragenheid, voor die basis. Dus waar je niet zo in 
gesteund bent is in die andere kant, in het tevoorschijn komen en zichtbaar worden. Jezelf 
manifesteren.  
St: Ja, authenticiteit. 
Chris: Heel zwart/wit kan je stellen: moeders zijn voor de holding en vaders voor die andere kant. In 
principe beide deze twee kanten, maar er zitten toch accentverschillen. Er is bijna een natuurlijke 
tendens dat er meer nabijheid is met de moeder dan met de vader. De vader houdt meer distantie, 
waardoor hij meer overzicht houdt en dus meer te vertellen heeft over de wereld en dat soort dingen. 
Dat is, zeg maar, het klassieke patroon. En dat is ook wat mensen heel erg kunnen missen als er 
bijvoorbeeld geen vader is geweest. En soms is het natuurlijk zo dat die rollen kunnen omkeren en dat 
kan heel goed zijn. 
Mooi dat je dat zo hebt kunnen voelen. 
 

Behoeften reduceren 
St: Je zegt dat de oefening over veiligheid en vertrouwen ging. Ik merkte wel andere dingen in mijzelf, 
bijvoorbeeld gebrek aan aandacht, niet gehoord worden in mijn verhaal. Maar ik kan dat niet koppelen 
aan veiligheid. 
Chris: Misschien is dat nog een open gebied. Maar je zou daaruit kunnen concluderen dat er toch niet 
zoveel geborgenheid was.  
St: Ja, maar wat is dan de relatie met veiligheid? 
Chris: Dat is de relatie met veiligheid.  
St: Ik voel de link niet. 
Chris: Dat snap ik. Omdat jij ergens vandaan komt kan ik mij voorstellen dat jij überhaupt niet zo 
denkt in termen van veiligheid. Omdat je zo gewend bent om het in je eentje te doen. Om voor jezelf 
te zorgen, voor jezelf op te komen. Dat betekent dat de behoeftigheid aan geborgenheid, aan 
tederheid aan nabijheid etc., onderdrukt is. Daarvan is dissociatie tot stand gekomen. "Need 
reduction" vindt er dan plaats in de loop van het leven. En pas als je in je leven het geluk hebt dat je 
een buitengewoon lieve partner vindt die die kant wél in zich heeft, kan het zijn dat je gaat voelen: ja, 
dat is het wat ik mijn leven lang heb gemist. 
St: Mijn eilander. 
Chris: Wat het ook moge zijn, snap je? Dan ga je voelen dat dat soort kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld 
knusheid, door die ánder wordt ingebracht. Dat heb jij natuurlijk ook in je - en dat wordt dan helemaal 
warm en daar kun je dan misschien heel erg van genieten.  
 
St: Need reduction, is dat een neutrale term of moet je dan alarmbellen horen. 
Chris: Soms duurt het wel even voordat de alarmbellen gaan. Ik vermoed dat een kind in Afrika 
minder snel last van honger heeft dan onze kinderen hier. Het is een heel gebruikelijk fenomeen. Je 
kunt opgroeien in een situatie waarin je dóór die situatie niet eens op het idee komt dat je wel eens 
wat aandacht zou willen. Dus dat je ook niet meer boos wordt om het feit dat er geen aandacht voor je 
is. Stel je voor, je moeder is altijd ziek of altijd afwezig. Dan wordt die behoefte aan aandacht 
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onderdrukt, als een vorm van overleven.  
St: Het is dus een prachtig mechanisme? 
Chris: Het is een prachtig mechanisme, alleen het probleem is: dat je met die geliefde partner op een 
ogenblik bent aangekomen, en dan gaat het bijvoorbeeld het eerste halve jaar goed. Op een ogenblik 
leef je weer alsof er nog steeds die situatie is. Waardoor je partner op een gegeven moment gaat 
zeggen: hoe zit het, ik heb helemaal geen contact met jou. Jij zit altijd maar op je eiland. Als je partner 
zich dat al bewust is. Het kan ook zijn dat hij alleen maar chagrijnig wordt en zich gaat afreageren. Dat 
kan zo maar gebeuren. 
Dat is wat we hier de positieve ramp noemen. Ik heb bijvoorbeeld veel liefde gemist. Op het moment 
dat die liefde mijn leven inkomt lijkt dat buitengewoon leuk, maar dat is het helemaal niet. Want op dat 
moment komt de pijn van het gemis vrij. Dat wat bevroren is geraakt gaat smelten. En dat kun je echt 
vergelijken een bevroren vinger of hand die ontdooit, en het bloed gaat weer stromen. Dat is een vrij 
pijnlijke zaak. Dat is de reden dat sommige mensen, waarbij dat heel extreem is, er ook voor zorgen 
dat dat niet in hun leven komt. Die die situatie vermijden en zo de situatie van "need reduction" 
continueren. Maar het is geen alarmbel. Het zijn allemaal tendensen, die bij sommige mensen zich 
een beetje voordoen en bij anderen heel sterk. En dan zijn er nog varianten. Mijn gevoel is dat wij het 
hier eventjes bij gaan laten. Hoe is dat voor jullie? 
 

3.5. Theorie: Voorbespreking visualisatie ’Het Huis van Zijn’ 
Chris: wij gaan met een nieuw hoofdstuk beginnen en dat is Visualisatie. 
En dan wel de visualisatie van het Huis van Zijn. Wie kent die niet? Eigenlijk is het zo dat alle 
oefeningen die wij doen helpen het “zijn” - de wezenlijke staat -, tevoorschijn te laten komen. Dat geldt 
voor alle oefeningen die wij doen inclusief het dansen, de lichaamsoefeningen. 
Die wezenlijke staat heeft allerlei varianten, waaronder een heel dynamische. 
Het bijzondere van visualisatie is dat het “zijn” zich laat zien in de vorm van beelden. En dat is heel 
spectaculair en behulpzaam. Dat is een van de redenen waarom wij er in dit centrum heel vaak mee 
werken. Dus visualisaties, zo zal blijken, geven veel zicht op jezelf. Geven ook heel veel 
mogelijkheden om werk met jezelf te doen. Dat even als inleiding want in zekere zin is het helemaal 
niet nodig om iets te snappen van visualisaties, om dit te kunnen doen. Een visualisatie is namelijk 
heel simpel. Het is een verhaaltje met wat muziek erbij. Een verhaaltje dat door mij geïntroduceerd 
wordt. Een betrekkelijk simpel verhaal. Voor mensen die dat nog niet eerder gedaan hebben, zal ik het 
een keer uitleggen.  
 
We beginnen in een willekeurig landschap dat toevallig bij jou tevoorschijn komt. Het belangrijkste bij 
visualisatie is je te kunnen laten verrassen. Daar loop je te wandelen en op een gegeven moment kom 
je bij een riviertje en in dat riviertje ligt een bootje. Je stapt in dat bootje en je laat je een tijdje 
meevoeren met de stroom. Op een gegeven moment stap je weer uit het bootje en daar in de buurt is 
een heuvel. Je gaat die heuvel op en bovenop die heuvel kom je ergens en dat noemen wij het huis 
van zijn. Dat kan een plek zijn of een kasteel of een hutje, dus van alles. Om dat “iets” te introduceren 
moet je het benoemen en daarom noemen wij dat het huis van zijn. In dat huis van zijn is ook een 
persoon aanwezig, en die noemen wij de gestalte. Ook weer om in algemene termen te blijven 
waarbinnen ieder zijn eigen vorm kan vinden. Het kan zijn dat die je op de een of andere manier 
bekend voorkomt. Maar het kan ook zijn dat je die nog nooit gezien hebt. Die zich nieuw aandient. Dit 
is belangrijk of handig om te weten wat de visualisatie inhoudt, qua verhaal. De kunst is om te 
vertrouwen dat wat er bij jou komt, van betekenis, van waarde is voor jou. Ook al heb je soms een 
compleet ander idee daarover. Probeer open te zijn naar dat wat komt, en laat interpreteren en 
conclusies trekken zoveel mogelijk achterwegen.  
Als je met het open onderzoek werkt, laat je je verrassen door de inzichten. Nu werken we met 
beelden. Dan heb je soms te maken met mensen of situaties en komen er in eerste instantie geen 
beelden. Als dat het geval is, gebruik dan simpelweg je fantasie. Bedenk een landschap waar je ooit 
geweest bent - en je hebt er honderdduizenden gezien - en toevallig komt vandaag dit naar voren. Ga 
er dan maar vanuit dat dat op de één of andere reden belangrijk is voor jou. Daarna komt de 
visualisatie meestal vanzelf op gang.  
 
Het is wel zo dat sommige mensen heldere beelden hebben en andere globale. Belangrijk is dat jij het 
gaat doen met wat er bij jou komt. Sommige mensen hebben een overvloed aan beelden en dan zou 
ik zeggen: kies er gewoon een uit. Bij de meeste mensen gaat het vanzelf. Ik wil nog één opmerking 
maken voor wie al eerder een visualisatie gedaan heeft: laat je verrassen door wat er komt. Gun het 
leven dat je een nieuwe visualisatie krijgt óf dat het dezelfde is. Dat is ook belangrijk als je het thuis 
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herhaalt. Je kunt natuurlijk werken met een herinnering aan een bepaalde visualisatie maar je kunt 
ook kiezen voor een iets meer open houding, zodat er mogelijk nieuwe beelden ontstaan. Openheid is 
ook belangrijk ten opzichte van de muziek, want deze heeft altijd effect. Maar ook een specifiek effect 
op jou. Ieder krijgt zijn eigen deel. In principe beginnen wij de visualisatie staande en vervolgens kun 
je helemaal doen wat je wilt, dus je kunt gaan zitten of blijven staan of gaan liggen, alleen loop je dan 
het risico dat je in slaap valt. Ná de visualisatie zullen wij het nog een tijdje stil houden, zodat je in de 
gelegenheid bent om dingen op te schrijven. Dat raad ik je ook erg aan. Daar kan je vanavond thuis 
ook mee door gaan. Dat is heel goed. Hierdoor krijgt de visualisatie verdieping, waardoor het méér 
positieve effecten op jou kan hebben.  
 
St: Doe je dan ook fysiek mee? 
Chris: Goede vraag. Hoe fysieker je meedoet, hoe beter het is. Hoe levensechter je het meemaakt. 
Hoe meer je je er aan overgeeft, hoe beter. Ik zal ook af en toe suggereren om een gebaar te maken 
en máák dan ook dat gebaar en maak het zo echt mogelijk. Daarmee zal je ook merken dat die het 
meest krachtig is. Een visualisatie – dat zul je ook merken – gaat nooit fout. Je hoeft je geen zorgen te 
maken. Oké? Dan gaan wij het doen.  
 

3.6. Oefening: Visualisatie ‘Het Huis van Zijn’ (Oef. 6) 
Je strekt je armen en je handen echt vér van je af en met uitgestrekte vingers en je visualiseert in je 
hart een licht. En of je dat nu ziet of niet, neem aan dat het er is en dat het doorstraalt vanuit je hart 
naar je voeten. Door je benen schijnt het de grond in. Het schijnt door je armen en je vingers de hemel 
in. Door je hoofd. Het schijnt naar voren en naar achteren en je staat daar als een ster aan de hemel. 
En vervolgens doe je er een paar minuten over om je armen héél langzaam te laten zakken, terwijl 
deze wel gestrekt blijven. Doe dat heel rustig. Terwijl je zo je armen laat zakken stel je je voor dat je 
indaalt in een landschap. Wat zich heel geleidelijk toont. Alsof het heel geleidelijk licht wordt, vroeg in 
de morgen. (muziek gaat aan)  
 
Je merkt dat je daar loopt te wandelen. Er blijkt een soort pad te zijn … en al doende wordt het 
landschap helder. Zo af en toe zal ik dingen zeggen die niet helemaal passen bij jouw verhaal, volg 
dan altijd jouw verhaal. Het gaat er niet om dat je mij persé volgt. Vertrouw er op dat jouw verhaal 
klopt. Kijk om je heen hoe het landschap eruit ziet en hoe het voor jou is om daar te wandelen. Hoe is 
de sfeer? Hoe ziet de natuur er uit? Zijn er heuvels of is het een vlak landschap? Is het groen of is het 
juist dor? Is het bergachtig of rotsig. Is er water? Misschien zijn er wel dieren, vogels, vlinders of 
andere dieren. Als die er zijn, hoe verhouden die zich tot jou? … Dan wordt je pad gekruist door een 
beekje, een klein riviertje en je ziet dat er in dat riviertje een bootje ligt en zonder erover na te denken 
stap je in dat bootje … alsof het je héél vertrouwd is en je duwt het bootje van de kant en je laat je 
meevoeren met de stroom ...  
 
Kijk maar hoe het is om in dat bootje te zijn … en hoe het water stroomt. Is het een vrij rustige rivier of 
is het juist een snelle rivier … Hoe ervaar je de golfbeweging? Hoe is het landschap aan weerskanten 
van de rivier? Je merkt dat je bereid bent een nieuwe wereld binnen te gaan. Een oude wereld achter 
je te laten … Kijk hoe het landschap zich ontwikkelt ... en de rivier verder stroomt ... 
 
Dan, op een plek waar het riviertje wat breder is en wat ondieper, merk je dat het bootje vastloopt en 
stap je uit het bootje en trekt het op de kant ... en je kijkt om je heen. Je maakt contact met die 
bijzondere plek daar. Je kijkt hoe het daar is voor je.  
 
Dan merk je dat daar ook een heuvel is. En je voelt je als het ware geroepen, uitgenodigd, om die 
heuvel te beklimmen. Kijk maar of dat gemakkelijk voor je gaat of dat het vrij zwaar is. Of het een stijl 
pad is of glooiend? … Steeds meer laat je van jezelf achter … Zo kom je geleidelijk bovenaan op de 
heuvel en daar ontvouwt zich het huis van zijn.  
 
Open je voor de kwaliteiten van dat huis. Vertrouw erop dat daar precies het huis verschijnt dat 
belangrijk is voor jou, om wat voor reden dan ook … Kijk hoe dat huis je raakt. Wat er bijzonder aan is 
voor jou …  
Dan ga je het huis binnen en laat het binnenste ervan op je inwerken. Je onderzoekt het huis. Je 
proeft de sfeer van de ruimte of ruimtes. Voel hoe het je raakt …  
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Dan, op een bijzondere plek in het huis, verschijnt daar een gestalte. En als vanzelf maak je een 
gebaar naar de gestalte, zoals de gestalte misschien ook een gebaar naar jou maakt … Voel hoe de 
gestalte jou ontvangt, hoe die jou welkom heet. Wat zijn de kwaliteiten van de gestalte die jou 
raken?… De gestalte nodigt je uit om nog even in contact te blijven. Met hem of haar in het huis van 
Zijn.  
 
De gestalte vraagt jou je handen uit te steken, zodat je in staat bent een geschenk te ontvangen. Dus 
je steekt je handen uit en je stelt je voor dat de gestalte een geschenk in jouw handen legt. Als dat 
gebeurd is breng je dat geschenk naar je hart. Voel hoe dat je raakt… En misschien wil jij ook iets 
geven aan de gestalte. Kijk wat er in je opkomt en wat jij vervolgens in de handen van de gestalte 
legt…  
 
Misschien heeft de gestalte jou ook iets te zeggen, heeft de gestalte een soort boodschap voor jou. 
Het kan een boodschap zijn met woorden en het kan ook zonder woorden. Iets wat de gestalte 
bijvoorbeeld met de ogen communiceert ... Zou jij misschien ook wat aan de gestalte te vertellen 
hebben? ...   
 
Heel langzaam wordt het tijd om afscheid te nemen van de gestalte, van het huis van Zijn, maar dat 
wel in de wetenschap dat je hier altijd terug kunt keren. Dat je hier altijd welkom bent ...  Na rustig 
afscheid te hebben genomen van de gestalte, verlaat je het huis van Zijn en keer je weer terug in het 
landschap ...   
 
Daal de heuvel weer af. Voel hoe dat anders gaat als toen je naar boven kwam. Misschien zie je in de 
verte alweer het water en de omgeving. Misschien zie je ook het bootje weer liggen? En als je 
beneden bent, stap je in het bootje en je roeit tegen de stroom op, weer terug naar de plek war je 
begonnen bent. Voel hoe moeilijk of gemakkelijk dat gaat… En op de plaats waar je in het bootje 
gestapt bent, leg je het bootje weer neer.  
 
Je loopt weer terug naar de plek waar je begonnen bent. Daar ga je rustig zitten en laat je alles nog 
eens rustig op je inwerken.  
 

Nabespreking visualisatie  
St: Ik zag heel weinig. Ik had eigenlijk helemaal geen beeld. Het rare was, het wás er wel. Ik moest 
heel erg mijn best doen, zeg maar, om erbij te blijven. Er was niets zichtbaar terwijl ik wel het gevoel 
had dat er iets was. Het leek, ik weet niet of je je dat voor kan stellen, op een projectie op een 
wapperend doek. 
Chris: Oké, maar voor je gevoel wás er wél wat? 
St: Ja, het was iedere keer dat ik dacht: daar is wel iets. Maar ik zag het dan niet voor me, kon het 
niet visualiseren. 
Chris: Maar je hebt wel enig idee of besef wat er was? 
St: Ja, het was iets geks, ik weet ook alle dingen die ik gezien heb. 
Chris: Je weet dus alle dingen die je gezien hebt, maar je hebt niets gezien. 
St: Ja, hoe dat dan kan? 
Chris: Kennelijk kan dat hè? Jij bent het levende bewijs. Het is een grote kunst ook om dat te 
vertrouwen. En dan kán het zijn, door het werk dat we ermee doen, dat het duidelijk is dat dat zo is. 
Het kan ook nog een tijdje duren. 
Waren er meer mensen die moeilijkheden hadden met beelden? 
 
St: Ja, ik merkte op een gegeven moment dat de beelden vaak veranderden. Juist als ik het helemaal 
losliet, en het helemaal op me af liet komen dan veranderde het. Ik moest het echt wel een beetje 
vastzetten. 
Chris: Een beetje sturen. 
St: Ja. 
Chris: Maar er gebeurde wel het nodige? 
St: Er gebeurde wel wat ja, maar er kwamen ook wel beelden van andere visualisaties tussendoor. 
Dus het was een beetje onrustig. 
Chris: En was het in dat opzicht anders dan bij eerdere visualisaties? 
St: Ja, het was ook net of er iets wilde veranderen, maar het was er nog niet helemaal. Te onvast, zeg 
maar. 
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Chris: Ja, dat zou kunnen, alsof je er nog niet helemaal klaar voor was. Wat zou kunnen, en dat geldt 
voor iedereen overigens, dat vannacht, als je slaapt, als je droomt, dat het dan helderder wordt. Maar 
dat kan ook morgennacht, of in de loop van de komende weken gebeuren. 
 
St: Ik heb het de afgelopen weken al. Sinds ik hier begonnen ben heb ik het iedere nacht. 
Chris: Dat kan zomaar gebeuren. Wat ook kan, als je morgenochtend even met jezelf gaat zitten, dat 
je het wat helderder ontvangt. Dat er nog meer ruimte moet komen wil datgene dat zich op de een of 
andere manier kenbaar wil maken, door jou ontvangen worden. Dat is waarschijnlijk wat er aan de 
hand is. 
 
St: Bij mij waren het heel vertrouwde beelden. 
Chris: Vertrouwd in de zin dat je ze al in eerdere visualisaties gezien hebt of ...  
St: Nee, een omgeving die ik ken, waarvan ik weet dat ik me er heel erg thuis voel. Maar ik ging er 
steeds over nadenken of het wel vrij genoeg was, zeg maar. Of dat ik dacht dat ik daar wilde zijn, daar 
raakte ik iedere keer in verstrikt. 
Chris: Ja, ik snap het. De kunst is natuurlijk om het te vertrouwen. Maar het is best moeilijk om jezelf 
daar goed in te begeleiden, om te vertrouwen dat wat er komt gewoon goed is. 
 
St: Voor mij hielp dan ook heel erg de muziek. Als ik me op de muziek afstemde, dan ging het vanzelf. 
Chris: Muziek kan heel ondersteunend zijn. Op een bepaalde manier is muziek ook heel 
richtinggevend. Het belangrijkste is om dat te accepteren. Want, wat voor muziek je ook gebruikt, het 
is altijd richtinggevend, daar is geen ontkomen aan. Zo zijn mijn woorden ook richtinggevend. Maar 
toch zal morgen blijken dat er heel belangrijke dingen gebeurden die je van tevoren niet kan 
bedenken. 
 
St: Het was ook goed dat je van tevoren gezegd had: volg ook je eigen dingen die gebeuren. 
Er stond iemand op mij te wachten toen ik in het landschap wandelde die een tijd met me is 
meegelopen. Het kwam later wel weer terug, ik dacht ik volg gewoon mijn eigen beeld. 
Chris: Ja, het is altijd zo, ik heb het al eens eerder gezegd. Het is belangrijk natuurlijk dat ik een 
verhaaltje houd, anders gebeurt er niks. En tegelijkertijd is jóuw ding altijd doorslaggevend. 
Pas als het een reactie wordt, dan is er reden om te kijken. Maar normaal gesproken kan je daarop 
vertrouwen. 
Dus naarmate we verder komen, ook als we met zinnetjes werken, kan je best eens een zinnetje wat 
anders doen. Als dat voor jouw gevoel meer klopt. Je moet wel opletten dat het geen reactie is op dat 
wat er eigenlijk aangeboden wordt. 
 
St: Ik had ook even dat ik schrok hoe diep ik erin zat. We gingen weer terug en ik rolde echt zo die 
berg af en ik had het idee dat, toen ik in het bootje zat, ik er helemaal in meeging. Daar schrok ik van 
en dat leidde me ook af, zo van: wat voel ik nou? Ik was heel emotioneel en voelde dat ik huilde, maar 
ik weet niet of ik ook echt huilde. Toen ging ik weer terug, ik vond het heel verwarrend. 
Chris: Ja, ik geloof wel dat dat verwarrend is. Zoals ik dat dan begrijp - er is geen wetenschap 
hierover - betekent het: wij moeten wennen aan het idee dat we uit verschillende delen bestaan. 
Kennen jullie de meervoudige persoonlijkheidsstoornis? Nou, als je dát hebt dan heb je écht een 
probleem, dan zit je hier niet. Maar het is altijd zo, dat alle zogenaamde psychiatrische ziekten, of hoe 
je wil noemen wat die mensen hebben,wij natuurlijk allemaal een beetje hebben. Snap je, hoe kan dat 
anders. Wij bestaan uit delen en in zo’n visualisatie is er een deel dat kan huilen waar jij naar kan 
kijken. Tegelijkertijd. Dat is eigenlijk wat je beschrijft. Maar het kan wel verwarrend zijn. Zo’n deel 
grijpt, of liever gezegd, krijgt even de macht van jou. Jij biedt het als het ware ruimte. Dan kan het ook 
een beetje schrikken zijn dat zo’n deel te voorschijn komt. Het kan verrassend zijn dat er zo’n verdriet, 
bijvoorbeeld, in jezelf gehuisvest is op de een of andere manier. 
St: Dat is niet vervelend, hoor. 
Chris: Nee, dat heeft te maken met het feit dat je in de ouderpositie blijft, en je dit dus gewoon kunt 
zien. Ja, dat is eigenlijk prachtig.  
St: Ik durfde ook niet te voelen of het er zat. Ik dacht: dan raak ik het gevoel daar weer kwijt. 
Chris: Ja, daar hebben we het vandaag al een paar keer over gehad. Dat zijn heel belangrijke 
opmerkingen. Het is niet gemakkelijk om je goed te verhouden tot dat soort emoties, je er niet 
helemaal door mee te laten slepen. En ze tegelijkertijd wél de ruimte te geven. Om daarin een goed 
midden te vinden. 
Maar meestal is er tijdens zo’n visualisatie of een oefening die wij doen in de ruimte, zoveel presentie, 
zoveel power, dat het eigenlijk meestal vanzelf goed gaat. Het is lastiger als je in je eentje thuis bent. 
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Was er ook nog iemand die een hele mooie visualisatie had? 
 
St: Heel vredig, heel vol vertrouwen, rust, héél veel liefde. Wel tussentijds ook even het besef, in de 
ontmoeting in het huis van Zijn, dat dat ook een gemis in mijn leven is geweest. Een dubbel gevoel, ik 
moest bijna huilen, niet van verdriet maar van de ontroering dat ik blij ben dat ik durf te voelen. Ja, ik 
werd er heel blij van. Het huis van Zijn was ook een welkom thuis. Ik maakte een rondedans en ik 
kreeg een gouden hart en ik gaf een gouden sleutel. Ik ging naar huis en dat voelde ook goed. Een 
soort zielsverwant á la Jezus. Althans, zo voelde het. Ik werd ook begeleid door een hertje en een 
eekhoorntje., Ja, het voelde gewoon goed, de vreugde die ik voel bij mezelf, en ik hou heel veel van 
de ontmoeting met mensen. En zonder woorden, was het ook.  
Chris: Prachtig. 
St: En ik kwam thuis in een klein huisje, met een schrijftafel en een harp, een schommelstoel op de 
veranda. En toen kwam mijn jongste dochter met een kleinkind en later mijn oudste. Ik vond het heel 
vrolijk. Het was goed, ja, het was mooi. Ik was er blij mee. 
Chris: Het is mooi als je je dankbaar kan voelen voor je visualisatie. Het kan als een geschenk voelen 
dat zomaar ergens vandaan komt.  
 
Was de jouwe ook mooi, S, wil je er iets over vertellen? 
St: ...  (zegt niets) 
Chris: Misschien is het goed om nu te vertellen hoe je je er nu onder voelt.  
St: Ik ben ontroerd, en verwonderd. 
Chris: Prachtig, heb je kunnen opschrijven wat je ervaren hebt? Ik raad het iedereen aan om het zo 
gedetailleerd mogelijk op te schrijven. Het is waardevol om dat te doen, ook als oefening. Maar ook 
om het na te lezen. In beginsel gaat er een helende werking van uit. Soms kan het ook een grote 
uitdaging zijn. Het kan een uitdaging zijn in het positieve. Want al heb je een heel mooie visualisatie, 
soms kan het moeilijk zijn om het helemaal waar te laten zijn. Om het zo mooi te laten zijn als het 
eigenlijk is. En soms kan een visualisatie ook behoorlijk confronterend zijn. Dat is niet zo gemakkelijk. 
 
St: Ik vond het heel helder in de zin van dat er veel zuiverheid was. Wat als bepaalde dingen 
wegvallen, weg zijn, wat ís er dan? Dat gaf heel veel helderheid. 
Chris: Zeg maar, als de ballast weg is. 
St: Ja, waar ik heel erg naar verlang en ook voel dat het de tijd is.  
Chris: Heel belangrijk is die kwaliteit van zuiverheid te doorvoelen. En we zullen er bij de visualisatie 
aan werken dat het erom gaat iets te leren kennen door het te zijn. Dus kennis te verwerven, en 
vaardig te worden door het te zijn. In dit geval gaat het erom je helemaal in te leven in die zuiverheid. 
Want zuiverheid blijkt een enorme wereld te zijn met heel veel facetten. Het gaat erom precies te 
ontdekken waar het over gaat. We zullen later leren om daar werk mee te doen.  
Je kunt je voorstellen dat als een visualisatie op de en of andere manier aanleiding geeft tot 
zuiverheid, dat per definitie een kwaliteit is waar je ooit mee begonnen bent. Maar die op de een of 
andere manier verloren gegaan is, op de achtergrond geraak. Doordat het in de visualisatie terugkomt 
heb je de kans om je daar weer opnieuw mee te verbinden, door die kwaliteit te zijn. En door het te 
zijn, daardoor word je een ander mens. Dan ga je die zuiverheid (bijvoorbeeld) belichamen. Vooral 
ook als dat, en dat zal zonder twijfel blijken, er beelden zijn waar die zuiverheid uit tevoorschijn komt. 
Dat kan zijn dat er heel helder water is in je visualisatie. Belangrijk is dan om dat water te zijn. Je in te 
leven dat je dat heldere water bent. En dan heeft dat die zuiverende, schone werking in jou. Het is 
belangrijk bij visualisaties om de interpretaties zoveel mogelijk achterwege te laten. Omdat 
interpretaties, zeg maar, ‘denken over iets’ zijn. 
Op zich is daar niets mis mee, om ergens over na te denken. Maar daardoor zou je die andere vorm 
van het verwerven van kennis toe te passen vergeten. En dat is bij visualisaties buitengewoon 
belangrijk. In feite is het een heel gebruikelijke vorm van kennis verwerven.  
Mijn vermoeden is dat 80% van de kennis die wij hebben over een ander, het resultaat is van het 
inleven in die ander. Doordat we op een bepaalde manier bereid zijn om die ander te zijn. Daardoor 
begrijpen we die ander, daardoor weten we wat er in die ander omgaat. En daardoor kunnen we 
adequaat reageren. In zekere zin is het een heel gebruikelijk vaardigheid bij gezonde mensen.  
We zijn het niet zo gewend, beelden. Ik denk wel dat museumbezoekers, die echt houden van 
schilderijen, van beelden, het schilderij wórden. Die zíjn het beeld dat daar staat. Dat is de manier 
waarop een beeldhouwer, of een andere kunstenaar, communiceert. Als hij het beeld wórdt, dan kan 
hij iets duidelijk maken. Dat is anders dan wanneer je er van buitenaf tegenaan kijkt. Dat is het 
verschil. Je kunt als vergelijking zeggen: een kunsthandelaar kijkt vaak anders naar een schilderij dan 
een kunstliefhebber.  
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Goed, laten we nog even gaan zitten. 
Laten we in ons Ohmgebaar onze dankbaarheid tonen voor dat wat we gekregen hebben en het 
meteen weer beschikbaar stellen voor de hele wereld. 
OHM 
 

3.7. Meditatie: Tong Len oefening (dag 4) 
Chris: Laten we even de ogen sluiten… Graag aandacht voor het meest kostbare wat je in je leven 
hebt, dat ben je zelf. Kijk of het lukt om jezelf met alles erop en eraan ruimhartig te verwelkomen.  
Dan wil ik even de aandacht vragen voor J., de vriendin van S. die in het ziekenhuis ligt met een 
darmontsteking. Het is misschien een mooie aanleiding om een boeddhistische oefening te 
introduceren:  
 

Tong Len oefening 
We doen er een soort lichte westerse variant van. We stellen ons voor dat dat wat moeilijk is voor J., 
dat we daar contact mee maken en dat inademen. Bij iedere inademing stellen we voor dat we die 
moeilijkheid inademen en bij iedere uitademing stellen we voor dat we liefde, vriendelijkheid, support, 
holding haar toe ademen. 
Datzelfde kunnen we doen met S. die het misschien moeilijk zou kunnen hebben. Als je het moeilijk 
hebt, heb je al gauw het gevoel dat je er alleen voor staat. En zo aan iemand denken als groep kan op 
een wonderlijke manier ondersteunend zijn.  
 
Ik wil aan jullie stuk voor stuk de gelegenheid bieden, om op dit moment aandacht te vragen voor 
iemand, als je dat wil. Dat wil ik in de toekomst bij dit soort bijeenkomsten mogelijk maken. Dan kun je 
iemand bij de naam noemen, alleen de voornaam noemen of helemaal geen naam noemen, en dan 
beschrijf je alleen kort even wat er met die persoon is. Vervolgens denken we met zijn alleen even aan 
die persoon. En als je dat wilt dan kun je ook de volgende tijd in je meditatie om je heen kijken of 
iemand het moeilijk heeft, en kun je op die manier werken aan de transformatie van je hart. De wereld 
iets vergroten dan alleen maar jezelf. 
Als er iemand is die voor iemand de aandacht wil vragen kan die dat nu doen, zeggen.  
 
St: Ik merk dat ik heel erg met mijn dochter N zit. En als je dan nu zegt ik wil haar gewoon kracht 
geven, Ik vind het gewoon heel mooi wat ze doet 
Chris: Ja, ik ben ook onder de indruk van haar maar jij zit ook moeilijk met haar want je bent 
betrokken bij haar. Laten we even stilstaan bij C die zich toch een beetje zorgen maakt over haar 
dochter. Haar dochter is gister bij Ronny geweest hier in het Centrum omdat ze het moeilijk heeft. 
 
Chris: Is er nog iemand anders die voor iets of iemand aandacht wil vragen? 
St: Mijn tante M is net op de afdeling terminale zorg opgenomen omdat ze stervende is en ze verzet 
zich tegen alles. 
Chris: Laten we stilstaan bij de tante van S. Laten we haar angsten inademen en haar vertrouwen toe 
ademen. 
 
Het is overigens ook een oefening die je ook heel goed met jezelf kan doen. Dus als jij het zelf moeilijk 
hebt kun je deze oefening doen. Is er nog iemand anders die voor iemand de aandacht wil vragen? 
St: Mijn moeder was gister voor controle in het ziekenhuis voor een verhoogde oogdruk, ze had een 
staaroperatie gehad, en nu moest ze er onverwacht blijven omdat het zo extreem was. Ze ligt nu aan 
een infuus en is bang dat ze blind wordt. En ik weet niet wat er precies gaat gebeuren, dat weet ze 
zelf ook niet. 
Chris: Laten we stilstaan bij de moeder van S die bang is om blind te worden. 
 
St: Ik wil ook even kort stilstaan bij mijn moeder die een zware operatie moet ondergaan, dat weet ze 
al een paar maanden. Ze is er zo ontzettend bang voor, ze maakt zich zo ontzettend zorgen dat ik 
denk dat die slechter voor haar zijn dan de operatie. Ze is alleen nog maar angst. 
Chris: Laten we stilstaan bij de moeder van S die zo ontzettend bang is voor de operatie, bang is 
waarschijnlijk om dood te gaan, om de operatie niet te overleven. 
 
Chris: Is er nog iemand die voor iemand de aandacht wil vragen? 
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St: Ik wil de aandacht vragen voor een broeder in het Franciscaans Centrum waar ik werk. Hij heeft 
een ziekte waardoor het gedesoriënteerd is geraakt en hij is overgebracht naar een verzorgingstehuis 
waar alles vreemd is voor hem, dus hij is helemaal in paniek. 
Chris: Laten we stilstaan bij de broeder uit het Franciscanenhuis die in paniek is. 
 
Chris: En laten we tot slot stilstaan bij alle mensen op deze aardbol die het op een of andere manier 
moeilijk hebben. Laten we onze rijkdom aan vertrouwen, geluk, of waar we ons ook rijk in kunnen 
voelen, liefde, vriendschap, betrokkenheid, laten we hun dat toe ademen, toewensen. 
Laten we dan afsluiten met een Ohm voor al de mensen die dat nodig hebben. 
 

Nabespreking 
St: Ik heb eigenlijk een vraag over het ritueel. Dat je dus buigt, dat heb al eerder verteld, dan geef je je 
over, en heeft dit nog bepaalde symboliek? 
Chris: Het belangrijkste is wat mij betreft, we werken veel met gebaren en eigenlijk is het zo wat mij 
betreft dat die gebaren eigenlijk een natuurlijke betekenis hebben en ook een natuurlijke kracht. En 
dat kan tot op zekere hoogte persoonlijk zijn, met andere woorden dat jij dat anders ervaart dan 
iemand anders. Je kunt er de ene of de andere dag een andere beleving bij hebben. Het 
allerbelangrijkste is er jou beleving erbij te hebben op een bepaald moment. 
Het is wel een soort devotioneel gebaar. In zekere zin zijn alle gebaren devotionele gebaren. Als ik jou 
een kopje thee aanreik kan dat ook een soort devotioneel gebaar zijn. Als andere manier van omgaan 
eigenlijk. Wat mij betreft is spiritualiteit is een oermenselijk gegeven, het is ook zo oud als de 
mensheid. Dus met andere woorden veel ouder dan de huidige religies. Dus alle religies borduren 
voort op dat oorspronkelijke spirituele gegeven. Gebaren zijn ook natuurlijk veel ouder dan de huidige 
religies, met alle respect voor de religies natuurlijk. 
En wat we eigenlijk proberen is die oorspronkelijke spiritualiteit weer naar voren te halen. 
St: Maar het feit dat je zo doet [handen gevouwen boven je hoofd] is dat verder van iets van 
betekenis? 
Chris: Dat is aan jou. 
St: En wat je zegt over Ohm? 
Chris: Ohm is ook al zo oud als de mensheid zo ongeveer. Ohm heeft in ieder geval een associatie 
met vrede. 
St: Ik dacht dat je het in vergelijking met de christelijke traditie kan vergelijken met het woord Amen. 
Chris: Ja, amen wordt ook wel uitgelegd als Vrede zij met U. Maar het mooiste is wanneer je er je 
eigen invulling aan geeft. Dat betekend dus dat mensen die hier in de groep zitten en een sterk 
christelijke verbinding hebben die kunnen er de christelijke uitleg aan geven, mensen met een 
boeddhistische verbinding kunnen er een boeddhistische uitleg aan geven. 
Daar ben je vrij in. 
Het is toevallig zo dat ik binnenkort een paar spirituele zondagen ga geven en die staan helemaal in 
het licht van de spiritualiteit. Dat is eigenlijk gericht op het onderwerp waar we het nu over hebben. 
 
St: Ik liep in de oefening ergens tegenaan. Het heeft iets met ruimte te maken. Op het moment zeg 
maar dat ik iets bij een ander weghaal en geef, is voor mij al anders dan dat ik bv. liefde toewens. Dus 
ik liep een beetje vast in wat mag ik wel en wat mag ik niet.  
Chris: Ook hier ben je weer zo vrij als een vogeltje, m.a.w. ik geef een bepaalde richting aan, geef 
een bepaalde formulering, voel je vrij om die op jou manier in te vullen. Dus ik sloot nu in dit geval aan 
bij een boeddhistische oefening die heet Tong Len en daar werken ze ermee dat je de moeilijkheid 
van de ander op jou neemt door hem als het ware in te ademen, en dat wat je de persoon wenst aan 
liefde, vertrouwen, ondersteuning etc. adem je hem toe. 
St: De oefening op zich, ik wist niet dat hij boeddhistisch was, doe ik vaak maar dan of bij mij of dat 
iemand anders hem bij zichzelf doet. 
Chris: Je kunt hem ook doen ten opzichte van jezelf, in de klassieke boeddhistische vorm begin je 
ook vaak met jezelf en dan vervolgens bouw je door naar mensen in je omgeving en dan kun je je 
omgeving steeds verder vergroten. Er zijn verschillende mogelijkheden wat dat betreft. Dus het gaat 
meer om de intentie wat mij betreft.  
St: Het komt er voor mij op neer van wie ben ik om invloed uit te oefenen op wat er voor een ander is, 
om daar verandering in aan te brengen. 
St: Steun. 
St: Steun is voor mij wat anders dan… 
St: Ligt het ook niet in de Reiki traditie die je kent? 
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St: Maar dat is altijd met toestemming van de ander, daar zit juist mijn punt. 
St: Het gaat in de Reiki traditie over halen en brengen. 
St: Maar wat is dan het punt? 
St: Hebben we niet altijd in een bepaalde vorm gebeden voor anderen en is dat niet eigenlijk waar het 
over gaat? Daar hoef je geen toestemming voor te hebben. 
St: Ik kan wel iets wensen maar dan is de ander er vrij in om het te ontvangen. En ik had nu iets van, 
ik blijf even bij jou woorden, ik ben visueel, ik haal zorg eruit en ik stop vertrouwen terug. 
Chris: Ik denk dat je het dan iets te letterlijk neemt. Dus het is een vorm van toewensen, in beide 
gevallen. En het is dat jij als het ware bereid bent te lijden voor de ander. Dat is eigenlijk wat mij 
betreft een heel natuurlijk iets, zo gauw een hart vol is, is dat wat je eigenlijk wilt. Als S het over haar 
dochter heeft en ze zou mogen kiezen dan zou ze het liefst al dat lijden van haar dochter zelf op zich 
nemen. En dat is eigenlijk een natuurlijk iets. En dat is waar we eigenlijk bij stilstaan. Dat is niet zozeer 
dat we ons ergens mee willen bemoeien, met het lot, met God, of wie dan ook. 
Chris: Ik begrijp je verlangen om zorgvuldig te zijn. 
St: Ik wil zuiver zijn. Zoals ik begon voelde niet goed. 
Chris: Heel goed, vertaal het op jouw manier. Voel je vrij en volg altijd je eigen spoor. Dus anders 
denk je die C die weet het gewoon allemaal niet zo goed, die doet maar wat. 
St: Ik vind het eigenlijk ook gewoon een beetje griezelig. Niet in het toewensen van de liefde maar in 
het binnenhalen van angsten van mensen die ik verder helemaal niet ken en denk van hola ik weet 
niet of ik dat wel allemaal door me heen laten stromen. 
Chris: Het zou een interessante ontdekking kunnen zijn op een gegeven moment dat dat zomaar kan. 
Dat je hart veel groter is dan je denkt. 
St: Ik geloof dat ook dat dat zomaar kan, en dat is wat anders dan dat ik zeg maar naar S doe en haar 
zorg voor haar dochter en kom maar zeg, maar iemand daarachter dat vind ik best ver en ik weet niet 
wat daar is en ik geloof dat je dat inderdaad zo naar binnen kunt laten stromen en ik weet niet wat er 
dan gebeurt. 
Chris: Ik zou zeggen: neem eens een gok, neem eens wat risico. 
St: Oké, misschien. 
Chris: Er wordt allemaal voor gezorgd. 
 
St: Ik voelde eigenlijk wel een grens. Ik kan op het ogenblik niet zoveel hebben en dat was dus zo. 
Het is een beetje de intentie van, ik zou willen dat ik er de ruimte voor had maar het is niet echt zo. En 
ik wens iedereen alle goeds. Niet meer dan dat omdat ik op dit moment niet meer in huis heb.  
Chris: Wat heel belangrijk is dat het altijd gaat om de bereidheid. Het gaat puur om de bereidheid, we 
hoeven niets te doen. Dat is überhaupt een belangrijk punt, daar zullen we het nog wel vaker over 
hebben. Het gaat over de bereidheid tot overgave. Dat is de overgave. Oké? 
Maar het heeft ook iets moois dit zo samen denk ik toch eigenwijs. En voel je vrij om een mailtje naar 
mij te sturen met dat ik niet zo godslasterlijk bezig moet zijn, dan hoor ik het wel want de bedoeling is 
wel iets positiefs zoals jullie zullen begrijpen. 
St: O, maar dat heeft het ook heel erg. 
Chris: Goed, maar voor het geval dat, dat iemand deze gedachten heeft van waar gaan we nu naar 
toe met deze club. 
 

3.8. Casus: Vermoeidheid – Vriendelijkheid voor jezelf 
Chris: Nog iemand bij wie we even stil moeten staan. Hoe is het met S ondertussen? 
St: Gaat wel, heel onrustig geslapen. 
Chris: Is er iets in jou dat zich zorgen maakt? 
St: Het eerste wat in me opkomt is ‘nou niet speciaal’. Het is meer hoe ik de dag doorkom eigenlijk. 
Chris: Oké, ofwel het leven is gewoon zwaar. 
St: Ja en dan wil ik het toch doen op een manier die een beetje goed voor mij is. 
Chris: En het is niet zo gemakkelijk voor jou om een route te kiezen of om gedrag te kiezen wat goed 
is voor jou. Om af te wijken. 
St: Dat weet ik eigenlijk niet. Jij zegt het, maar het is ook wel zo. 
Chris: Maar is het zwaar? 
St: Het is wel zwaar ja. En aan de andere kant vind ik mezelf ook wel een beetje een aansteller. Niet 
echt maar wel een beetje. Ik check het af. 
Chris: Er is ook een vrij streng deel in jou die hoge eisen aan jou stelt. 
St: Ja, dat zal wel. 
Chris: Maar dat weet jij niet zo zeker? 
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St: Jawel, maar alleen nu op dit moment. Ja, nu was dat strenge ook aanwezig. 
Chris: Is er misschien ook een groot verlangen? 
St: Er is een groot verlangen naar leven. 
Chris: Maar is het voor jou echt goed om hier te zijn? Of zou het beter voor je zijn om in je bed te 
liggen? 
St: Nee, ik denk toch dat ik beter hier kan zijn. 
Chris: Ik heb zo het idee dat er toch iets in jou is dat goed tevoorschijn wil komen. 
St: Ja, dat ken ik wel ja. 
Chris: Kun je je voorstellen dat dat hier helemaal niet hoeft? 
St: Ja. 
Chris: Wat zou dan gewoon goed zijn voor jou, want er is een deel dat jou als het ware opjaagt, onder 
druk zet. We zitten hier toch om de macht van dat deel iets te beperken en het deel dat jouw wijsheid 
is meer dominant te laten zijn. Wat zou jou kunnen helpen vandaag hier? Zou het goed zijn om weer 
een matrasje neer te leggen? Ik kan me voorstellen dat dat behoorlijk vernederend is en vooral 
confronterend voor dat deel dat gewoon goed tevoorschijn wil komen. Het is niet zo gemakkelijk om 
daar te kijken wat wijsheid is. 
St: Ja, het heeft meer te maken met dat ik iets opgeef dan. Zo van ja, dan kan ik het niet. En ik denk 
dat ik het wel kan. 
Chris: Lieve schat, je wilt het graag. Maar kijk, het punt is voorlopig dat het strenge deel in jou allerlei 
ideeën heeft over hoe je de jaartraining moet doen. Dat het strenge deel heeft natuurlijk niet het idee 
dat je 20 dagen op een matrasje zou kunnen liggen terwijl je aan de jaartraining meedoet. 
St: Nee. 
Chris: Dat kan ik me vrij goed voorstellen. Voorlopig kan ik me ook niet voorstellen dat hier 20 dagen 
training geef terwijl ik op een matrasje lig. Maar misschien moeten we gewoon toch wennen aan dit 
soort mogelijkheden. Ik kan me in ieder geval voorstellen, of het voor mij ook zou kunnen weet ik niet, 
maar ik kan me vanuit jou positie heel goed voorstellen dat je een uitstekende jaartraining zou kunnen 
hebben liggend op een matrasje. Misschien heb je dan wel een iets andere jaartraining dan de 
anderen maar het zou wel heel zinvol kunnen zijn. 
St: Ja ik snap je wel. 
Chris: Zou je je voor kunnen stellen, we hadden het over bereidheid, dat alleen al het feit als jij bereid 
bent om 20 dagen op een matrasje te liggen, dat dat ontzettend helpt? Hoe meer jij bereid bent om 20 
dagen op een matrasje te liggen hoe korter jij op een matrasje hoeft te liggen. 
St: Ja, ik snap het. 
Chris: That’s the way life works. 
St: Ja, en daar heb ik een ontzettende weerstand op, om van het pad af te gaan. 
Chris: Ja, iets in jou wil de baas spelen. Het is een vorm van overleven. Vanuit een bepaald 
perspectief is het moeilijk voorstelbaar dat iedereen hier nog steeds van je blijft houden en je nog een 
prima student van de jaartraining vinden terwijl je 20 dagen op een matrasje ligt. 
St: Daar heb ik dan toch wel twijfels over. 
Chris: Ik kan me voorstellen dat je er een zeker belang bij hebt dat je er twijfels over hebt maar 
tegelijkertijd als je rondkijkt, denk je dat de club je laat barsten of zo? 
St: Nee, dat denk ik niet. 
Chris: Ze blijven wel aardig zo gewoon voor het oog, maar verder vinden ze jou gewoon maar een 
slappe hap. 
St: Ja, daar heb ik toch twijfels over. 
St2: Mag ik iets zeggen? Ik was zo blij dat C zei wat hij zei omdat ik heel erg het verlangen voelde dat 
jij dat matrasje tot je beschikking zou krijgen. Het klopt gewoon helemaal en wat mij betreft is het de 
enige optie en heeft het hier helemaal plek. Dus ik gun het je dat het er mag zijn. 
St: Ik vind het wel fijn dat je dit zegt ja. 
St2: En het heeft niets te maken met dat je in de groep iets minder zou betekenen, integendeel. Het 
laat ons ook allemaal zien dat die stap gemaakt kan worden, en dat we die mogen maken. 
St: Ik zit nu even heel praktisch te denken. Wil ik wel meedoen? Ik denk wel dat het kan, het is vooral 
mijn fysiek dat niet zo wil. 
Chris: Hoe is het voor je wat S zegt? 
St: Het helpt mij. 
Chris: We zitten hier op de eerste plaats met elkaar om uit te vinden wat ware vriendelijkheid is, en in 
de eerste plaats voor onszelf. Als we geleerd hebben vriendelijk te zijn voor onszelf is vriendelijk zijn 
voor anderen een peulenschil. Terwijl we altijd het omgekeerde denken en altijd het omgekeerde 
proberen te doen. We proberen vriendelijk te zijn voor anderen en denken dan dat we zelf aan het 
einde ook wel aan de beurt komen. En dus ook voor jou, je bent nu een prachtig voorbeeld van dat het 
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niet gemakkelijk is om werkelijk vriendelijk te zijn voor jezelf. Volgens mij kun je de volgende oefening 
heel goed meedoen terwijl je op een matrasje ligt. De grote uitdaging is overgave, overgave aan de 
ware vriendelijkheid. Het risico nemen dat je wegglijdt in het moeras. Maar het moeras zal blijken de 
armen van God te zijn. 
Hoe zou het zijn, S, als jij voorlopig een beetje haar buddy ben hier in deze groep en soms even een 
matrasje voor haar haalt en even met haar overlegt zo van nu kun je volgens mij wel even van het 
matrasje af enz. Je bent gewoon haar externe vriendelijkheids monitor. Hoe is dat? 
St: Dat is goed. Ik had al een beetje het gevoel van een goed plek voor het matras.  
(Het matrasje wordt neergelegd.) 
 

3.9. Oefening: Open onderzoek rond support en holding, 
repeterende vragen (Oef. 7) 

Chris: Voor we straks verder gaan werken met de uitwerking van de visualisatie gaan we eerst een 
andere oefening doen rond support en holding en we gaan werken met een repeterende vraag. 

• De eerste vraag is: wat is er goed aan om je behoefte aan support, holding en veiligheid te 
ontkennen?  
We hadden het gisteren over need reduction, dus wat is er goed aan om je behoefte te 
onderdrukken? Dus het kan ook voorkomen dat het gaat over bepaalde aspecten; dat iemand 
over de gehele linie zijn behoefte onderdrukt 

• De tweede vraag is: wil je mij vertellen wat jou support en holding biedt in je leven? 
• De laatste vraag is: wil je mij vertellen hoe je meer support en holding in je leven zou kunnen 

brengen?  
Bijvoorbeeld, hoe je het vaker voor elkaar zou kunnen krijgen een matrasje te pakken. 

 
De eerste twee vragen 10 minuten, de laatste vraag is 15 minuten. 
 

Nabespreking 
Chris: Zo, hoe was dat?  
St: Het was wel moeilijk om me te concentreren. Het kostte me veel energie.  
Chris: Heb je enig idee hoe dat komt?  
St: Ja, als het stil is dan hoor je toch zachtjes iemand wat zeggen. Dus volgende keer moet ik 
misschien naar een andere ruimte toe waar het prettiger is.  
Chris: Nee dat zou ik niet doen. Ik denk op den duur dan went het.  
Je zou ook kunnen onderzoeken bij jezelf of er bepaalde mechanismen zijn, die jouw geest verwarren. 
Ik zal een voorbeeld noemen. Wat heel gemakkelijk kan gebeuren bij dit soort vragen is dat het de 
faalangst wakker maakt. Dit soort vragen kunnen associaties oproepen van verantwoording afleggen. 
Er zijn allerlei mogelijkheden die dit soort vragen kunnen oproepen en wat belangrijk is: wat een vraag 
oproept is altijd belangrijker dan de inhoud.  
Al komt er niks uit je mond aan intelligents n.a.v. zo’n vraag, je kunt hem dan toch buitengewoon 
zinvol oefenen.  
St: Nou ja, dat geeft wel rust.  
Chris: Dat geeft wel rust, dat verzacht, hè, dat verzacht, precies: vanuit de rust kan de wijsheid 
borrelen. Door jezelf even de ruimte te geven om, bijvoorbeeld, dat gevoel dat je verantwoording moet 
afleggen, of het is veel te moeilijk voor me, wat heeft die nu weer verzonnen, er even mag zijn dan is 
er weer rust en dan is er weer ruimte voor wijsheid.  
Dat is belangrijk, geef dat altijd de ruimte en voel je vrij ten opzichte van de ander, want vaak is onze 
faalangst een angst ten opzichte van de ander. Waar we nog net zo veel vertrouwen hebben dat we 
dat kunnen benoemen, maken we die ander als het ware iets minder belangrijk. Of: je gunt jezelf dat 
je buitengewoon succesvol wil zijn, de slimste van de klas. En als je dat dan kunt doen, dan geeft dat 
rust. 
 

Hoofd, hart en bekken 
St: Opvallend is dat ik door mijn opleiding heel erg gestimuleerd ben om met mijn hoofd te bedenken 
wat ik wil en wat mijn doel is en wat ik ga doen. Dat heb ik jaren gedaan op die manier en vervolgens 
beseft dat waar ik gekomen was niet was waar ik wilde zijn. Dat is de belangrijkste reden geweest dat 
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ik hier ben. Ik ben heel lang zoekende geweest over hoe kan ik die twee (mijn hart en mijn hoofd), wat 
mijn hoofd te bieden heeft en wie ik ben, integreren.  
Chris: Ja, dat is waar het over gaat, ik ben nogal eens geneigd om de psychologie de meest 
ongezonde studie te vinden die er is. Wat belangrijk wordt is dat het hart dominanter wordt dan het 
hoofd, meer sturend wordt. Bij sommige mensen is het de uitdaging om het hoofd toe te laten, bij 
anderen om het hart toe te laten en dan hebben we ook nog bekken en benen en daarvan is het ook 
erg prettig als die mee mogen, die hebben ook echt iets toe te voegen. 
 
St: Ik kom met een beetje hetzelfde verhaal, maar wat mij raakt en wat ik zo droevig vind is wat er 
gebeurt bij die laatste vraag, waar heb je behoefte aan. Dat je gaat voelen, waar heb ik behoefte aan 
en voor je het weet neemt het brein het over en die zegt: oké, wat geeft holding? Nou, dat zit daar en 
daar, en dat geeft dat en dat, en voor je weet heb je een projectplan en projectmanager en de zweep 
erachter. En dat is zo verdrietig.  
En de volgende stap is dan: zo gaat dat, maar de kracht, de buik, die zit in het verzet, en die is zo 
sterk, daar kan aan gemanaged worden wat die wil, maar dan doe ik niet meer mee, en dat hele hart 
is dan pffffft!  
Chris: Ja! En de buik schiet dan in de rebellie. 
St: De buik, de kracht zit dan in de rebellie, het moment dat de manager aan de slag gaat, gaat de 
buik in de rebellie. 
Chris: Ja, klopt!, de manager, en in dit geval ‘headquarters’ want bij sommige mensen is de buik de 
boss. 
 
St: En uiteindelijk … met werkachtige dingen wint headquarters en in de verlangens van het hart, bij 
mediteren en zo, dan wint de buik het en die legt de boel plat.  
Chris: Dat zou zo maar kunnen, dus wat je ziet is dat er als het ware schotten staan.  
St: Ja, ik ervaar het als een integratie probleem.  
Chris: Ja, goed gezien en wat heel belangrijk is, is respect te hebben voor dat gegeven. Aan de ene 
kant is het droevig, maar tegelijkertijd heeft het ook iets moois. Belangrijk is geïnteresseerd te zijn, dat 
die schotten ook echt fysiek voelbaar zijn, dat je dat kunt gaan ervaren. En als je aandacht daar naar 
toe kan gaan, dan heb je kans dat ze gaan smelten op den duur ...   
Maar die schotten zijn daar nooit voor niets en die hebben een functie. Soms is het zo dat het, 
bijvoorbeeld, bij jou als kind een functie had. Maar ik denk tegenwoordig veel vaker in termen van hele 
families, waardoor er misschien ooit in het verleden, zes generaties terug, in een familie dingen 
gebeurd zijn, waardoor dat op de een of andere manier ontstaan is. En als je het in dat perspectief ziet 
is het buitengewoon kansrijk en bijzonder dat je hier wat aan doet. Want anders geven we dat weer 
door en die dingen gaan dan bij je achternaam horen. Wat ik hieraan ook heel mooi vind is dat je 
aanvoelt dat jouw verlangen naar holding mag bestaan. Soms is het buitengewoon belangrijk dat het 
verlangen mag bestaan maar dat er geen antwoord is op dat verlangen. Je zou bijna kunnen zeggen 
als dat verlangen mag bestaan dan is de oplossing al dichtbij. Dan vindt dat verlangen zelf wel een 
oplossing.  
St: Maar het gevoel dat ik heel sterk heb is dat de liefde er wel is, genoeg. De liefde die is er, … maar 
het is ook heel erg, als ik dáár ben dan ben ik niet gewoon aan het handelen, het is of/of, daar ben ik 
in een soort stilte en daar is het gewoon goed maar het is niet … zoals onze eigen teacher zegt, 
“Who’s going to drive my car?” Als ik daar ben, ben ik niet in het leven. De holding is er wel maar het 
is geknipt van het gewone handelende leven.  
Chris: Ja, klopt, dus precies wat je zei, de integratie ontbreekt. Je kunt een woord als wijsheid zien als 
verbinding tussen het hoofd en het hart, dat verwijst naar beide compartimenten. De bedoeling is dat 
dat compleet geïntegreerd raakt. Dus een woord als hartstocht kun je zien als, bijvoorbeeld, een 
verwijzing naar hart- bekken -buik gebied, en dan is het weer afhankelijk van de kringen…, want in 
sommige kringen heeft een woord als hartstocht een negatieve lading. Wat mij betreft is hartstocht 
een prachtig begrip…  
 
St: Nog over die vraag; ik merk dat het mij raakt. Dat was het gevoel van een enorme hoeveelheid 
dankbaarheid om over die vraag na te denken. Dat was wat mij het meest raakt.  
Chris: Dus je bent blij met het feit dat je überhaupt deze vraag krijgt.  
St: Ja.  
Chris: Ja, schitterend. Het is een vraag die we zo makkelijk overslaan. Zo ongebruikelijk.  
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Verplichtingen en vertrouwen 
St: Ik vind dit een ongemakkelijke vraag omdat ik geneigd ben eerder vriendelijk voor anderen te zijn 
dan voor mezelf. Dat weet ik wel, en ik wordt weer mee geconfronteerd en dat vind ik niet prettig.  
Chris: Het is confronterend. Oké, en begrijp je waarom het voor jou confronterend is?  
St: Omdat het zo moeilijk is voor mij om te veranderen.  
Chris: Ik snap dat het moeilijk is voor je, en alleen al door de manier waarop je dit zegt begrijp ik dat 
het moeilijk is voor je. Omdat je aan de invulling daarvan al bij voorbaat eisen stelt. Iets in jou is 
geneigd dat te doen. Voor je het weet, wordt het een plicht om vriendelijk te zijn voor jezelf. En zo 
gauw er een plicht is zal er een ander deel zijn dat zich ertegen verzet. Gelukkig…  
St: Ik zeg altijd ik ben goed in verplichtingen, maar dan is dat is gemakkelijk voor een ander.  
Chris: Ja, kijk, het is niet voor niks dat het woord plicht valt. Snap je, dat is interessant om te 
onderzoeken. Iets in jou houdt van verplichtingen, en iets anders baalt ervan als een stekker. En mijn 
vermoeden is dat het iets met verantwoordelijkheid van doen heeft. Ik denk dat daar de sleutel zit. Dat 
is een problematiek die eerst opgelost moet worden, even zwart wit gesproken, wil dat vermogen om 
vriendelijk te worden op een goede manier actief kunnen worden.  
Het heeft vaak te maken met het feit dat we een christelijke geschiedenis hebben en een van de 
meest droevige dingen wat mij betreft van de religieuze tradities is dat er altijd zo veel moet. En dat er 
zoveel moet betekent dat er zoveel wantrouwen is. Dat is zo droevig eigenlijk. Want je zou hopen en 
verwachten dat er juist vertrouwen is, je hoeft er niet zoveel druk op te zetten. Dat is nou net wat 
jammer is. Dus je hoeft de dingen niet verplicht te stellen. Er ligt een mensbeeld aan ten grondslag. 
Ja, dat mensen tot het kwade geneigd zijn, etc., die hele waslijst, dat is wat zo jammer is. Want dat is 
in mijn ogen psychologisch wetenschappelijk gewoon te ontkennen. Het is helemaal niet het geval.  
 

Hartsverlangen en het recht jouw leven te bepalen 
St: Ik ben het met je theorie wel eens, maar als er iemand van God los opgegroeid is ben ik het wel. 
Mijn ouders maakte religie belachelijk.  
Chris: Ja maar het droevige is: dat zegt niets. Meestal is het zo dat in een familie waar religie 
belachelijk wordt gemaakt er een geschiedenis van religie is, want anders zouden ze niets belachelijk 
hoeven maken. Begrijp je, is het een reactie en vaak zijn mensen net zo fanatiek om religie belachelijk 
te maken als ze fanatiek waren om hun religie te volgen. Volgelingschap, slaafs volgelingschap en 
rebellie is dezelfde problematiek. Is eigenlijk een autonomie probleem. Mijmer er maar eens over. En 
ook interessant om in je oefengroepje en met je mentor te bespreken. Misschien jouw thema. 
Belangrijk is om je te realiseren dat jij het recht hebt om jouw leven te bepalen. Jij bent vrij om je leven 
te bepalen. Hoe klinkt dat.  
St: Daar ben ik op sommige niveaus toe in staat en op andere niveaus niet zo.  
Chris: Zie je dat er dan meteen een oordeel is hoe je dat doet? Ik zeg: je hebt het recht. En jij maakt 
er meteen een eis van. Iets in jou maakt er een eis van. Je hebt de mogelijkheid. Je bent vrij. Je bent 
echt een vrij mens. Je bent vrij mens om je hartsverlangen te volgen. Compleet jouw persoonlijke 
individuele puur subjectieve hartsverlangen. Dat doen, en daar zullen we waarschijnlijk volgende 
keren bij gaan stilstaan, is een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Waar je niet je 
hartsverlangen volgt, en hartsverlangen is dan even een uitdrukking voor het totale verlangen, daar 
zul je niet gelukkig zijn. Dat kan niet anders. Het vermogen om dat hartsverlangen te herkennen en 
dat te laten bestaan en tot bloei te laten komen dat is heel wezenlijk in mijn ogen. Kun je daar iets bij 
voorstellen?  
St: Ja.  
Chris: Dus het gaat volstrekt niet om hoe het hoort. Er is geen norm. Dat is misschien ook belangrijk 
voor je. Tegelijkertijd sla ik dan iets uit je handen, want er is ongetwijfeld ook een groot verlangen naar 
een norm, naar een maatstaf, maar er is geen maatstaf. Dat hartsverlangen, dat is de enige maatstaf. 
Ik roep wel eens: iedere reden waarom je besluit voor kinderen, is een slechte reden. Er is een niveau 
van besluitvorming dat redenen overstijgt. Dus voor jouw hartsverlangen, als iemand zegt: “En leg mij 
eens uit, waarom doe je dat zo?” dan kun jij gewoon zeggen, “Dikke lul, drie bier.” Het is gewoon jouw 
ding. Je hoeft toch ook niet uit te leggen waarom je thuis dat schilderij aan de muur hebt hangen? Dat 
vindt jij gewoon mooi. Snap je? … Dat is waar het om gaat. Daar heb jij het recht toe.  
St: Recht!?  
Chris: Voor sommigen is het plicht. Maar je hebt al zoveel plicht. Dat is wat jij bent. Er is geen 
ontkomen aan. Uiteindelijk is het zo: het laatste waar een mens vrij in is om te kiezen, is wat hij 
verkiest. Dat is een gegeven.  
St: Kun je dat nog een keer zeggen?  
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Chris: Het laatste waar een mens vrij in is om te kiezen, is in wat hij ten diepste verkiest. Begrijp je, je 
wil een boterham met pindakaas, en natuurlijk ben je vrij om dan een boterham met stroop te nemen, 
als er geen pindakaas is, maar er is een verlangen in jou naar een boterham met pindakaas, dat is 
een gegeven. Dat verzin jij niet zelf, dat doet zich voor. Daar heb je het mee te doen. En als je 
vervolgens gefrustreerd een boterham met chocopasta zit te eten terwijl je eigenlijk een boterham met 
pindakaas wilde is dat een gegeven, doet zich dat gewoon voor.  
Maar goed terug naar de vraag ... !  
  

Vriendschap sluiten met je rebel 
St: Is dit echt een verhelderend voorbeeld bij het diepzinnige wat je nou net eerst zei?  
Chris: Sorry?  
St: Ik weet het niet, - een boterham met pindakaas…?  
Chris: Maar zelfs dat niveau.  
St: Nee het gaat niet om het niveau ...  Het lijken twee heel verschillende dingen ... ?  
Chris: Heb je dat gevoel?  
St: Ja?  
Chris: Nou ik denk het eigenlijk niet, omdat zelfs op dat simpele niveau dat zo is. Je wil een boterham 
met pindakaas, je hebt zin in een boterham met pindakaas of juist geen zin in een boterham met 
pindakaas en dan is dat gegeven gewoon zoals dat bij jou is.  
Nou kan er dan vervolgens een stemmetje a la S… gaan van “maar pindakaas is ontzettend goed, 
want daar zit huppel de puppel de puppel in ... ”.  
Het speelt op alle niveaus. Je snapt natuurlijk dat het volgen van je hartsverlangen, een boterham met 
stroop eten in plaats van een boterham met pindakaas, daar is mee te leven. Maar als je op het 
diepste niveau je hartsverlangen niet volgt, dan kom je in de problemen.  
Een van de grote dingen is helder krijgen wat je hartsverlangen is. Maar belangrijker is niet zozeer dat 
je dat weet, maar dat dat kanaal open is. Zodat iedere situatie een kans is om je hartsverlangen te 
volgen, ook rondom een boterham met pindakaas.  
St: Maar als dat verlangen om strijdige dingen gaat…  
Chris: Zo is dat, zo is dat… Maar vinden jullie het goed als we terug gaan naar de vraag? We komen 
hier nog uitgebreid op terug. Er is nog heel veel te zeggen over de holding en over de support. Hoe 
was dat, wat riep dat op?  
St: Ik vond de derde vraag - het was voor mij gewoon een soort incompetentie lijstje. Ik móet dit en 
dat doen, en tegelijkertijd: dat doe je niet en dát doe je niet. Ik kan het doorlezen, en het is gewoon 
heel pijnlijk. Ik word met mijn eigen onvermogen geconfronteerd.  
Chris: Ik snap het… Hoe is het voor je om onvermogend te zijn?  
St: Dat is constant verliezen, constant dat er niks gebeurt wat ik wil, constant de ander volgen, 
constant in de hoek gedrukt voelen…  
Chris: Ik snap het, ik snap het ... Dus dat hartsverlangen, jouw willen is heel moeilijk om centraal te 
stellen in jouw leven? Is er ook een rebel hier? Komt het wel eens voor dat jij rebelleert? D.w.z. dat je 
af en toe wel eens denkt: ze kunnen allemaal de pot op! Ik doe lekker wat ik wil!  
St: Die is er wel…  
Chris: Die is er wel ... Mijn suggestie is: sluit vriendschap met je rebel. Dat is natuurlijk ook nog een 
voorlopige vorm van de ware autonomie. Want als je altijd in de rebellie zit, dan zeg je eigenlijk nog 
tegen jezelf: je hebt niet het recht te doen wat je wilt. Wat jammer is, wat ik vermoed, is dat jij als kind 
niet ertoe uitgenodigd bent om te vertellen wat jouw mening over de dingen was, wat jij graag wilde, 
etc. Er zijn in dit opzicht twee mogelijkheden, want het zou ook gekund hebben dat je altijd je zin 
gekregen hebt, en dan krijg je hetzelfde probleem, snap je, - omdat wat belangrijk is dat je willen op 
een of andere gezonde manier uitgenodigd wordt en tegelijkertijd ook beperkt wordt. Dat organiseert 
kracht. Stel dat je gewoon altijd alles krijgt, ja dan wordt dat een slappe hap. Het is nodig dat er ook 
frustratie is.  
St: Nee, ik had me maar te conformeren.  
Chris: Ja, en waarschijnlijk hadden jouw ouders zich ook te conformeren, aan hun eigen ideeën, dus 
er was geen ruimte voor autonomie, voor individualiteit. En zoals dat er eeuwenlang niet was. We 
leven hier in het westen misschien voor het eerst de afgelopen honderd jaar een beetje met die optie. 
Dat is volstrekt nieuw, dat een individu telt, dat hij belangrijk is, dat we gaan zien dat hij ruimte moet 
krijgen, en dat dat toch ook weer iets anders is dan dat hij altijd zijn zin krijgt. Dat gaat namelijk ook 
niet en het is ook niet gezond als dat gebeurt.  
Jouw willen is belangrijk. En er is dus een geïnternaliseerde norm die jou afrekent, dat is 
geïnternaliseerd want er is niemand die dat doet. Dat is een beweging die binnen jou zelf ontstaat. 
Dus in die zin, sluit vriendschap met je rebel. Doe lekker waar jij zin in hebt. Lekker puh!  
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St: Ik zie daar wat praktische bezwaren in.  
Chris: Nou, misschien kan dat meer lijden dan je denkt, zelfs op je werk ...  En dan maar zien wat er 
dan gebeurt… Wat merken jullie dat er gebeurt, in jezelf als je je verlangen naar holding compleet laat 
bestaan. Wat merk je dan dat er in jezelf gebeurt.  
St: Zachtheid.  
St: Warmte.  
Chris: Zachtheid en warmte is er wat er dan in je ontstaat.  
St: Gevoel van mogelijkheden. Gevoel van geluk.  
St: Rust.  
St: Heel veel ruimte. Stevigheid.  
Chris: Stevigheid ...  Waar wij ons verlangen naar holding compleet kunnen laten bestaan, ontstaat 
holding op het meest fundamentele niveau vanzelf, daar hoeven we niks voor te doen. Dit is een 
oerspiritueel gegeven. Maar het is niet iets dat buiten de wereld staat, of transcendent is, het is 
gewoon wat bij het leven hoort, het is alleen niet iets wat we geleerd hebben.  
Er is een vorm van het leven waarin je natuurlijk zoiets als holding en support moet organiseren, waar 
headquarters erg nuttig voor is. Die hoeft niet weg. Voor je kinderen een vorm van holding en support 
organiseren is ook handig, maar het meest wezenlijke niveau is je verlangen te laten bestaan, totaal. 
Vroeger was het zo, kinderen die vragen, worden overgeslagen. Je werd al vroeg geleerd om je 
verlangen vooral te beperken.  
Nou, ik kan je vertellen, de grote uitdaging is om je verlangen zo groot mogelijk te laten zijn. Wees zo 
hongerig als ik weet niet wat. Hoe hongeriger je durft te zijn hoe beter je gevoed zult worden. 
 

3.10. Demonstraties: Nabespreking visualisaties 
Wat ik nu wil doen is met een paar visualisaties werken om aan de hand daarvan een stuk theorie te 
verhelderen. Het omgaan met visualisaties te verhelderen, door middel van het werken met een paar 
mensen. Dus wie wil er proefkonijn zijn? 
 

Demonstratie 1 
Chris: Het beste is als je probeert iets te vertellen over je visualisatie. 
 
St: Het beeld was erg mooi. Er was geen verdriet. Er waren geen mensen, alleen natuur. Het waren 
zijnservaringen. 
Chris: Vertel eens over het landschap. 
St: Mooie rivier, rechts oever, en links bergen. Via een karrenspoor liep ik de berg op. 
Chris: In eerste instantie landschap, dan rivier, dan heuvel. 
St: Ik liep uit een donker dennenbos en kwam bij een rivier, daar ben ik in een bootje gestapt. 
Chris: Hoe was het in dat donkere dennenbos? 
St: Ik zag licht en ging er ook gelijk weer uit. 
Chris: Minuut of 7 tot 10 voor je (in de tijd).  
St: Dat was niet in het bos. 
Chris: Hoe was het eerste stuk? 
St: Donker dennenbos, alleen in de toppen waren de bomen groen omdat ze te dicht bij elkaar 
stonden en onvoldoende licht kregen. 
Chris: Hoe was het om daar te zijn? 
St: Neutraal. Ik ging naar de buitenkant en daar was gelijk de rivier. 
Chris: Het zou kunnen zijn, laat ik het zo zeggen, dat je daar iets te snel doorheen gaat 
het opschrijven is daarom vaak zinvol omdat onze geest toch weer met de beelden aan de haal gaat. 
Niet gezegd dat het bij jou zo is, zou kunnen, maar zo gaat het vaak. Het eerste stuk kan bepaalde 
relevantie hebben. En die donkerte. 
Wat moeilijk te geloven is dat is dat God geschenken uitdeelt in de vorm van dingen die eruit zien als 
een geschenk. Maar ook dingen die er afschuwelijk uitzien en tóch een geschenk zijn. Het is moeilijk 
ze dan als geschenk te ontvangen. Ook dat is vaak buitengewoon waar. De leuke geschenken, daar is 
niets mis mee, maar ook die andere vorm van geschenken ...  
Dat waar je denkt dat je overheen kunt stappen, dat heb je het hardst nodig. 
Het bootje. 
St: Er waren geen roeispanen, maar ik heb een stok gepakt om de stenen in de rivier te kunnen 
mijden. Ik ging met lekkere snelheid met stroom mee en genoot van alles wat ik zag. 
Chris: Goed. 
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St: Het was een mooi plaatje 
Chris: Het was genieten. Wat was fijn? 
St: Ik voelde de vrijheid en mezelf. Er waren alleen dieren. Die schrokken op de heenweg. Er was 
geen enkel mens. 
Chris: Hoe was dat? 
St: Dat was goed. 
Chris: Of was het prettig dat er geen mensen waren? 
St: Dat was prettig. 
Chris: Zou het kunnen zijn dat voor jou de dieren gemakkelijker zijn dan de mensen? 
St: Ja. 
Chris: Dat is interessant. Belangrijk is dat dat mag bestaan, en interessant is. Waar heeft dat mee van 
doen? Belangrijke vraag. 
Oké, riviertje, heuvel, hoe was dat? 
S: Bootje, rechterkant om aan de oever te gaan. En ik ging dat karrenspoor naar boven. Dat was een 
mooie plek. Er was een grasveldje voor me, ik ging met mijn rug tegen een grote steen zitten. Paar 
bloemen, geel had de overhand. Links de rivier beneden, ik keek op de toppen van bomen. Het was 
de 'place to be'. Er gebeurde iets in de lucht, onduidelijk wat, een scheur oid. Er kwam veel licht door, 
van boven. Alles hield op dat moment op. Het was heel mooi en ik kon daar bijna niet weg. 
Chris: Was er ook een gestalte? 
St: Ja, ik kan niet zeggen dat het een man was. Het was een gestalte, niet meer dan dat. En die had 
een kussentje met een grote gouden sleutel erop. Die pakte ik aan, die hield ik tegen mijn hart en toen 
was hij weg en zat hij in mijn hart. Dat was voor mij de sleutel van mij. 
Chris: Was het licht er nog? 
St: Ja 
Chris: Gaf je iets aan de gestalte? 
St: Een buiging. 
Chris: Zei de gestalte iets tegen jou, of heb jij iets gezegd of een boodschap ontvangen? 
S: De woordenloosheid was de boodschap. 
Chris: Sluit eens even je ogen en stem je af op dat licht. Kun je je dat voorstellen? 
St: Ja. 
Chris: Was dat wit, geel of rood licht? 
St: Geel licht. 
Chris: Voel eens in contact zijn met dat licht wat doet dat met jou? Wat gebeurt er in jou, in je lijf 
St: Alles loslaten. 
Chris: Loslaten, dat is wat er als vanzelfsprekend gebeurt. 
St: Totale vrede. 
Chris: Totale vrede. En dan zou ik je willen vragen: wat gebeurt er als je realiseert, als je dat gele licht 
ziet, dat je eigenlijk in de spiegel kijkt. 
St: Dat is onvoorstelbaar. Alle grenzen zijn weg. Het is overweldigend. 
Chris: Wat is er overweldigend aan? 
St: De wetenschap dat er geen grenzen zijn. 
Chris: Wat mij betreft bén je dat gele licht. Wat gebeurt er als je je dat realiseert? 
St: Ja, het is eigenlijk gewoon. 
Chris: Kijk eens hoe het is om uit te spreken, ik ben het gouden, alomvattende licht. 
St: Ik ben het licht. 
Chris: En als ik dat zeg dan merk ik ...  
St: Dat ik soms dat kan voelen, maar lang niet altijd. 
Chris: Probeer eens te proeven wat het betekent om het gouden licht te zijn. En eventueel te zeggen 
wat het moeilijk maakt om het gouden licht te zijn, dat te geloven. 
St: Het voelt als over de top. 
Chris: Het past niet in jouw zelfbeeld. Hoe zou het zijn om dat zelfbeeld los te laten? 
St: Er zijn ook zo van die andere dingen die niet voelen als geel licht, maar ik weet dat dit er ook is. 
Chris: Ik sluit niet uit dat dit het enige is. Misschien ziet het er wat anders uit dan geel licht, maar 
uiteindelijk is er niet iets anders. Kijk eens naar de gouden sleutel, hoe ziet die eruit, modern of oud. 
St: Ouderwets en groot, en hij ging er te snel in. 
Chris: Ik ben de gouden sleutel. hoe klinkt dat? 
St: Onwerkelijk. 
Chris: Onwerkelijk hè. Kun je je voorstellen dat ik denk dat het zo is? 
St: Ja. 
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Chris: Het gaat er vooral om ben jij bereid de gouden sleutel te zijn? Dat is het enige wat nodig is. En 
dat heeft de tijd, dat hoeft niet vandaag, komt eraan. Hoe is dat? 
St: Ja, met de tijd ... 
Chris: Want in zekere zin ben je dat al, het is alleen dat zelfbeeld wat een beetje dwarsligt, maar dat 
is meer een beeld, een idee. Het is iets anders dan wat er altijd tegen je gezegd is. Wij zijn allemaal 
iets anders dan wat ons verteld is. Gelukkig. Wonderlijk is dat we toch ook gehecht zijn aan dat wat 
tegen ons gezegd is wat we zijn. Oké? 
St: Ik ben weer terug. 
Chris: Ja, heel goed, blijf maar zo. Je komt nooit meer terug. Er is geen terug. 
 

Nabespreking demonstratie 1 
Chris: Wat leren we hieruit? We gaan het over S. hebben waar hij bij zit. 
St: De gestalte ben je zelf. 
Chris: Klopt 
St: Zelfde voor het cadeau dat je ontvangt. 
Chris: Zelfde geldt voor huis van zijn, voor alles wat zich voordoet in je visualisaties.  
Hoe is dat S? 
St: Ja, waar ben je, wat is het verlangen. 
Chris: Het wonderlijke is dat het vaak zo is dat er een verlangen is. We verlangen uiteindelijk naar dat 
wat we zijn. Laat dat verlangen bestaan! 
St: Het rekt het begrip van zijn op. Het is ook de grenzeloosheid. 
Chris: Klopt, het zijn is vrij omvangrijk. Tegelijkertijd ook iedere zandkorrel. Maar goed, wat je ook 
heel goed kunt zien bij deze visualisatie is hoe kostbaar die is. En dat het niet gemakkelijk is die 
visualisatie echt in te nemen. Het hoeft ook niet onmiddellijk. Tegelijkertijd kun je je voorstellen dat als 
S. zich het komende jaar deze visualisatie herinnert, het leidt tot een hele fundamentele transformatie. 
Wat belangrijk is, is dat we niet gewoon overgaan tot de orde van de dag. We moeten het innemen, 
dat is het allerbelangrijkste. We moeten er werk van willen maken. We moeten de visualisatie in onze 
beoefening herhalen. Dat kan op verschillende manieren. Door deze op te schrijven, te schilderen, te 
tekenen, te dansen. Doorslaggevend is dat je je inleeft en identificeert met delen uit je visualisatie. En 
geïnteresseerd bent in waarom het moeilijk is om zo te zijn. Dat heeft met onze geschiedenis te 
maken. 
Kun je je voorstellen dat S iets heeft op essentieel niveau met het gouden licht. Daar hoef je geen 
leraar zijnsoriëntatie voor te zijn. We zijn op de 4e dag en jullie zien het. Ik hoef het niet te verzinnen. 
Het komt in de visualisatie zelf tevoorschijn. Dat is ook niet verbazingwekkend, hoe kan de visualisatie 
over iets anders gaan dan over jou? 
St: Je brengt wel een aantal symptomen en sturing aan. 
Chris: Vorm is wel belangrijk. Maar als het goed is symboliseert het steeds alles wat we doen. Ook 
deze kring. We bieden de mogelijkheid tot. 
St: Ik voelde er ook geen resistentie tegen. Maar tegelijkertijd wist ik wel wat je aan het doen was. 
Bijv. het trompetgeschal boven op de berg. Maar het stoorde niet. Het was wel duidelijk dat er een 
nevengod bezig was om alles te sturen. 
Fijn om dit te doen. En dan vraag ik mij af: waar gaan we dan heen zonder die sturing. 
Chris: Je zult merken het kan ook zonder die sturing, maar in het begin helpt het echt. Wat belangrijk 
is, is dat je je leert verzoenen met die nevengod. Het helpt, want doordat er nevengoden zijn, en je je 
daaraan overgeeft, geef je je ook over aan de hoofdgod. Volgen jullie dat? 
De muziek is sturend. Maar doordat het overgave vraagt dat je gestuurd wordt door die muziek geef je 
je ook automatisch over aan wijsheid of beeldenstroom. Dat is het goede van vorm. 
St: Wat gebeurt er bij mij als het belemmerend werkt. 
Chris: De grote vraag is of dat zo is. Dat is misschien jouw interpretatie. 
St: Gisteravond was ik blij hiermee. Maar ik moest ook lachen om de trompetten. Vroeger was ik er 
tegenin gegaan. Nu niet. Maar ze kwamen zó binnen dat het mijn beeld, zo voelde het, een stuk 
onderdrukte. 
Chris: Mijn vermoeden is dat dat een misverstand is. Waar het fout gaat is waar jij zegt; mijn beelden. 
Althans, dat zou kunnen, dat het daar fout gaat. 
St: Ik kan ook zeggen, datgene wat er voorbij kwam. 
Chris: Het gaat over overgave. De hele visualisatie gaat over overgave. De muziek is een nevengod. 
Doordat je je daaraan overgeeft stel je de hoofdgod in staat jou compleet te verrassen. En dat is 
doorslaggevend. Kun je je daar iets bij voorstellen. 
St: Ja, me overgeven aan de muziek. Ik weet niet of ik me daarmee niet heb laten verrassen. 
Het scheelt wat bij iedereen helpt. Bij sommigen helpt muziek en leiden woorden af. 
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Chris: Klopt, de ene wil Bach, de ander Mozart. De een vraagt meer overgave dan de ander 
St: Ik merk van sommige muziek ga ik dansen, van andere sla ik dicht. 
Chris: Gewoon laten gebeuren. 
St: Met visualisatie is dat lastiger. 
Chris: Dat ben ik met je eens. Bij de loopbaanworkshop doen we in vier dagen drie keer een 
visualisatie. Het gaat steeds beter, werkt steeds beter. Dus ik ga nog even door. 
St: Als je muziek kent, dat scheelt ook een hoop. 
Chris: Kan een factor zijn. 
St: Ik heb twintig jaar beroepshalve muziek gemaakt. Bij trompetten denk ik aan een kasteel. 
Ik heb dat gedaan, muziek gemaakt bij beelden. Maar toch ben ik verrast over wat er dan voor een 
kasteel verschijnt. De ene keer een echt kasteel, de andere keer toch echt anders. Ik heb dit tien jaar 
lang met visualisaties en dansen muziek meer gehad, doordat ik luister naar alle instrumenten. 
Inmiddels heb ik geleerd dat ik weet dat dat opkomt en dat ik toch door kan dansen. Er zijn dus heel 
veel problemen mee mogelijk. 
Chris: Ik heb ook een harpiste gehad. Die had ook een grote uitdagingen. 
St: Nog 1 ding zeggen. Je had het over visualisatie en uitingsvorm. Leuk dat je dat zei. Dat 
visualisatie en uitingsvorm van dezelfde orde is. Ik dacht net, dansen is mijn ding, mijn eerste natuur. 
Dansen en visualisatie is één en hetzelfde. 
Chris: Het is mooi, zoals net met het dansen, iedereen was na afloop in een bepaald soort sfeer. Je 
ziet dat de sfeer belangrijker is dan de muziek. Muziek is niet onbelangrijk. 
 

Demonstratie 2 
Chris: Jij bent de volgende. Vertel eens iets over jouw visualisatie. 
St: Ik stond in een landschap met heuveltjes, het leek op de duinen. Ik volgde daar een pad, en er 
waren wat vogels die boven mij vlogen, een vlindertje. Ik liep verder en kwam bij de rivier, daar was 
een bruin, oud, houten bootje met 2 peddeltjes. Ik stapte daarin. Ik moest moeite doen om in het begin 
vooruit te komen. Er lagen wat keitjes in het water. 
Chris: Wat vond je van het bootje? 
St: Het was een stabiel bootje van hardhout. Ik voelde mij er veilig in. Fijn dat er peddels waren. Ik 
voer met de stroom mee. Er kwam een bredere plek, ik stopte het bootje en legde aan. Ik stond voor 
een berg. Er was een gedeelte met trapjes. Daar ging ik de berg op. Naarmate ik hoger kwam werd 
het moeilijker om naar boven te komen. Maar ook dat lukte. Toen ik op de top van de berg kwam zag 
ik 4 houten palen en daarbovenop lag een doek, soort tent met openingen. Er was alleen dak, dat 
waaide lekker in de wind. Onder de tent zag ik een tafel. Even later verscheen er een gestalte. Het 
was een man met een hoed op, hij deed me denken aan een Indonesische man. Hij kwam naar me 
toe, begroette me hartelijk en gaf mij een steen. Ik bedankte. Ik gaf hem een briefje met een gedicht. 
Daar bedankte hij mij voor, hij vond het mooi. Hij was er blij mee. Toen ben ik,denk ik, weer 
weggegaan. 
Chris: Zullen we een paar dingetjes aanpakken? 
Sluit eens je ogen en zie dat bootje voor je. En, ook weer in jouw geval, stel je voor dat je dat bootje 
bent. Wat is er dan, wat gebeurt er dan met je. 
St: Ik weet het niet. Het bootje kabbelde in het water ...  
Chris: Ik kabbelde in het water. 
St: Ik kabbelde in het water, in het begin niet zo prettig, beetje ondiep. 
Chris: Voel eens hoe het is om dat bootje te zijn, wat voor soort bootje. Hardhout ...  
St: Bruin, hardhouten bootje 
Chris: Proef eens hoe het is om een bruin, hardhouten bootje te zijn ... wat gaat er door je heen. Wat 
voor gedachten en gevoelens komen op? 
Hoe zit je erbij? Voel eens hoe je er nu bijzit? Vertrouw er op dat het precies gebeurt zoals het moet 
gebeuren, dat je er niets voor hoeft te doen. Hoe zit je erbij? 
St: Vol vertrouwen, stabiliteit, kracht. 
Chris: Hoe is het als ik zeg dat dat bootje een heel eenvoudig bootje is? 
St: Dat klopt, het is een eenvoudig bootje. 
Chris: Hoe is het om een eenvoudig bootje te zijn? 
St: Heel basic, goed. 
Chris: Hoe voelt het als jij jezelf gunt om een heel eenvoudig, bruin bootje te zijn? Zou het zo kunnen 
zijn dat het af en toe bij jou de gedachte opkomt: eigenlijk hoor ik zo'n driemaster te zijn? 
St: Ja, dat zou wel eens kunnen kloppen. 
Chris: Ben je bereid het te doen met dit bootje? 
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St: Ja, ik wil het zeker proberen. 
Chris: Kun je je voorstellen dat er bootjes zijn, die driemasters zijn in hun eenvoud? 
St: Ja, dat kan ik me voorstellen. 
Chris: Kun je je voorstellen dat het leven dan ook een stuk eenvoudiger wordt? 
St: Ja, het kost minder energie. 
Chris: Gaan we dan eens naar de tent kijken. Wat voor kleur had die? 
St: Vier stokken en een witte doek die wapperde. 
Chris: Hoe is het voor jou om een open tent te zijn? 
St: Het is niet zo gemakkelijk om me altijd open te stellen. 
Chris: Ben jij er goed in om de deur dicht te houden? 
St: In bepaalde situaties wel, ja. 
Chris: Soms is dat ook heel goed. Dan nog even die steen. Hoe zag die eruit? 
St: Hij was zacht en roze. 
Chris: Wat gebeurt er met je als je je die steen herinnert? 
St: Mooie steen, glad, lag lekker in de hand. 
Chris: Waar doet het je aan denken? En als het je nergens aan doet denken, doet het je nergens aan 
denken. 
St: Nee, het doet me nergens aan denken. Ik heb wel meer stenen, edelstenen gezien, maar het doet 
me nergens aan denken. 
Chris: Wat gebeurt er als je je realiseert dat je die steen bent? 
St: Het was een mooie steen dus. 
Chris: Hoe is het om zo'n roze, gladde steen te zijn? 
St: Beetje onwennig. 
Chris: Waar moet je vooral aan wennen? 
St: Misschien aan de hardheid van de steen, en dat je 'm niet kan veranderen. Starheid of zo. 
Chris: Hoe is het dat jij bent, wie je bent, dat daar niets aan te veranderen is? 
St: Dat zou vervelend zijn. 
Chris: Waarom? 
St: Omdat ik het gevoel heb dat ik op zoek ben naar ontwikkeling, en verandering en beter worden of 
zijn. 
Chris: Maar stel nou dat jij vooral beter kunt worden in het niet beter hoeven worden? 
St: Als dat zo is, dan zo ik die steen kunnen zijn. 
Chris: Hoe is voor jou om die eenvoudige, gladde, roze steen te zijn? Om dat te zijn en voor de rest 
van je leven te blijven? 
St: Beetje benauwd. 
Chris: Oké, beetje benauwd. Waar voel je dat in je lijf? 
St: Hier (wijst ... . .aan) 
Chris: Voel eens goed op die plek, adem er eens naartoe. 
St: Het voelt warm. 
Chris: Hoe is het om die warmte te voelen? Is dat moeilijke warmte of prettig? 
St: Een lastige warmte. 
Chris: Wat maakt het lastig? Als dat nou één van je weeskinderen is? 
St: Die lastige warmte… 
Chris: Als daar één van jouw weeskinderen achter schuilgaat? 
St: Het is niet zo concreet. 
Chris: Voel maar eens en laat het spreken. Dat het zo is dat jij bent wie je bent, en dat het eigenlijk 
prachtig is. Dat er niks aan jou te verbeteren valt. Alsof er iets in jou is dat dat al eeuwenlang weet dat 
jij compleet in orde bent. Dat je niks hoeft goed te maken, of te verbeteren. Dat je ook niets kunt 
verbeteren. 
St: Angst voel ik, angst dat je het niet goed genoeg doet. 
Chris: Angst dat die warmte niet goed genoeg is waarschijnlijk. Dat een gladde roze steen niet 
voldoende is. Dat een eenvoudig bruin bootje niet genoeg is. Dat een open wapperende tent niet 
genoeg is. Sommige dingen, sommige mensen, zijn een buitengewoon goed in het gewoon zijn. Ik 
heb zomaar het idee dat jij nog wel iets hebt om over te mijmeren, nietwaar? 
St: Ja, zeker! Dankjewel. 
 

Nabespreking demonstratie 2 
Chris: Wat vonden jullie daarvan? Dit is belangrijk hè? Dit is een heel ander soort visualisatie dan de 
vorige, maar in belang doet hij niet onder. Dat is het spectaculaire. Zoals ik gister zei, er zijn geen 
slechte visualisaties. 
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St: Bijzonder vond ik wel dat ik ook kon voelen dat in het verhaal het bootje belangrijk is. En zo was 
het ook in het vorige verhaal. 
Chris: Daar kun je een oor voor ontwikkelen. Hoe te luisteren naar het verhaal. Waar iemand snel 
vanaf wil, dat is relevant. Het is altijd omgekeerd. 
St: Ik vind het mooi als toeschouwer. Ik ben onder de indruk van jou Chris, hoe jij dat doet. 
St: Ik vond het overweldigend om de visualisatie hier te vertellen en op jouw vragen in te gaan. Ik 
dacht hij gaat me toch niets aanpraten. 
Chris: Ik denk dat wat je hoort, het woord respect is. Ik heb een groot ontzag voor de beelden. 
Wellicht hoor je er dat doorheen. En ik heb ontzag en respect voor de weerstand, terwijl ik me er ook 
niet door laat bepalen, het bos in laat sturen. 
St: Wat mij opvalt, is verschil tussen hetgeen je beleeft en de manier waarop je het vertelt. Ik besef nu 
dat ik over dingen heen stap die in de visualisatie wel even geduurd hebben. 
Chris: Daarom is het belangrijk het op te schrijven. We denken dat we de werkelijkheid, de waarheid 
zien. Maar iedere 5 minuten is er een nieuwe waarheid. In visualisatie belangrijk om even te 
onthouden. De visualisatie geeft informatie over de patronen, als we geen werk doen komt het precies 
niet te voorschijn. Maar tegelijkertijd ook weer niet te serieus nemen. Als het meezit duurt ons leven 
nog wat langer. 
St: Ik zei gister dat het niet werkte bij mij, maar met alle verklaringen ... ik zag niet voor me wat ik had 
gehoopt voor me te zien. 
Chris: Je hebt het niet zodanig kunnen organiseren. 
St: Nu met de uitleg zie ik dat hij eigenlijk heel helder was, veel verteld heeft ook al heb ik weinig 
gezien. Na deze uitleg zie ik wel items naar voren komen, het zegt alles over hoe ik mezelf zie. 
Chris: Belangrijk is dat we ons openen voor de visualisatie. Dit werk kunnen we langzamerhand ook 
bij onszelf, elkaar gaan doen. Er is wat voor te zeggen dat ik iedereen een keer ga begeleiden. Ik ga 
erover nadenken, eventueel in een evaluatiegesprek. Maar tegelijkertijd kunnen we veel zelf, en bij 
elkaar. Alles in de visualisatie is van betekenis. 
 

3.11. Oefening: Herhalen van de visualisatie (Oef. 8) 
Chris: We gaan de visualisatie herhalen op de volgende manier. We gaan zo in groepjes van drie uit 
elkaar: één vertelt, één begeleidt en de ander luistert mee.  
Het komt erop neer dat degene die werkt de ogen sluit, zich zo veel mogelijk afstemt op de visualisatie 
van gisteren en het verhaal opnieuw vertelt. Degene die begeleidt kan zich zo veel mogelijk inleven in 
het verhaal van de persoon. Je kunt die persoon helpen door vragen te stellen over de beelden die hij 
of zij heeft. Soms is dat niet nodig als iemand heel makkelijk vertelt, maar vaak helpt het wel als je 
vragen stelt. Bijvoorbeeld:  

• ‘hoe zag het er daar precies uit?’ of  
• ‘hoe is dat voor jou?’  
• ‘weet je wát je precies raakt?’, of  
• ‘ik zie dat je dat raakt, hoe is dat voor je?’,  
• ‘het klinkt alsof dat eigenlijk heel bijzonder is wat je nu zegt voor jou, wat maakt het 

bijzonder?’.  
 
Het beste werkt het door je zoveel mogelijk in te leven en jezelf te gunnen dat je vragen stelt. Door als 
het ware mee te praten ontwikkelt zich dat vanzelf. En daarmee versterk je de verbinding van de 
persoon en de visualisatie. Dat is de clou die je in je achterhoofd moet houden. 
 
Laten we afspreken dat één persoon vooral begeleidt, en dat de derde ook rustig af en toe een vraag 
mag stellen.  
We hebben wel een beperkte tijd. 20 minuten per persoon. Als je geluk hebt en iemand is in minder 
dan 20 minuten klaar, dan komt die tijd aan de rest ten goede. Maar het is in principe na 20 minuten 
over.  
 

Nabespreking 
Chris: Hoe was dat?  
St: Heel bijzonder.  
St: Mooi.  
St: Herkenbaar.  
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St: Meer vloeiend dan die andere oefening. Daar moet ik soms ontzettend zoeken naar wat ik nou 
eigenlijk voel. Hier was het ‘rebbel, rebbel, rebbel’.  
Chris: Ja ik snap het. Bijzonder ook om mee te maken van elkaar hè?  
St: Ja…  
Chris: Het maakt in ons vanzelf wat ze ook wel noemen de essentiële blik wakker, wat iemand 
eigenlijk is. 
St: Wát maakt de essentiële blik wakker?  
Chris: Dit zo, denk ik.  
St: En bij wie dan? Degene die vertelt… maakt het bij jezelf de essentiële blik wakker? 
Chris: Ik denk vooral als je het meemaakt, want daar ging het natuurlijk vooral nu even over. Ik denk 
ook als je het doet, maar ik denk vooral als je het méemaakt. Dan ga je de persoon, de essentiële 
persoon zien. De essentiële kwaliteiten die die persoon vertegenwoordigt. 
St: Als toeschouwer?  
Chris: Als toeschouwer. En het hele werk gaat er eigenlijk over dat die steeds meer op de voorgrond 
komt, steeds meer in beeld komt. Steeds meer ruimte krijgt, zo kun je het eigenlijk ook noemen. Dus 
niet een kwestie van druk uitoefenen of zo. Het is meer uitnodigen, kansen bieden. En het is 
tegelijkertijd toch weer anders om erover te vertellen, dan het te ondergaan zoals we gisteren gedaan 
hebben. Niet waar? 
St: Het was een heel ander verhaal vandaag. 
Chris: Ja, dus de grote kunst is, om die visualisatie een beetje levendig te houden bij jezelf. Of 
onderdelen uit je visualisatie levendig te houden. Ik zeg onderdelen, omdat je natuurlijk niet altijd de 
hele tijd hebt of denkt te hebben om die hele visualisatie te doen. Maar dan kan alleen al de 
herinnering aan het Huis van Zijn of de herinnering aan het Gestalte interessant zijn. Of bijvoorbeeld 
je weerstand en zo ... belangrijk is om die weerstand te verwelkomen, ‘wat is er moeilijk?’. Er bestaat 
zoiets als een positieve ‘ramp’. Ik heb dat woord al eens eerder genoemd.  
Mijn gevoel is dat het goed zou zijn om de oefening die we nu gedaan hebben ook te herhalen met de 
mensen uit je oefengroepje. Want ook dát schept een band. En je leert elkaar op een essentieel 
niveau kennen. Al doende zal die essentiële blik steeds meer gedekt worden. Dit is wat ze in het 
Boeddhisme noemen het ‘schonen’ van de waarneming, het schonen van de zintuigen, zo wordt dat 
wel genoemd. Dat is wat er automatisch plaatsvindt.  
 
St: Ik had nog wat vragen over die visualisatie. Wat ik me afvraag, is het wijs om je te laten verrassen 
in je visualisatie of is het in sommige ... ? 
Chris: Ja, goede vraag… Beide is belangrijk. Bekijk het voor jezelf, een beetje.  
St: Want is het telkens wat je nódig hebt? Bijvoorbeeld, ik heb zelf eens een visualisatie gehad 
waarbij ik bij een bron kwam, in een grot, en daar kreeg ik zoveel kracht van, dat ik op moeilijke 
momenten weer naar die bron terugga.  
Chris: In zekere zin kun je een visualisatie op die manier definiëren.  
St: Oké.  
Chris: Een visualisatie brengt je in contact met je essentiële kwaliteiten. En door in contact te zijn met 
je essentiële kwaliteiten, heeft dat in buitengewoon veel opzichten een positief effect op jou. In de zin 
van dat je je meer thuis voelt in jezelf, meer vertrouwd voelt, meer gemak hebt, al dat soort gevolgen 
vinden er plaats. Je kunt een visualisatie niet misbruiken.  
Dus het mag ook je ‘duim’ worden. Of je troost. Of ga zo maar door. Daar is niets mis mee.  
 
Chris: Oké… hoe proeven jullie de sfeer nu in de ruimte?  
St: Licht. 
St: Open.  
St: Warm. 
St: En lief.  
St: Zacht. 
St: Vol. Vol ja.  
St: Zacht.  
Chris: Vol? Oké.  
St: Respectvol. Vol. Respectvol.  
St: Er is gewoon heel veel, je kan heel veel voelen.  
St: Ja.  
Chris: Oké, ja, ik snap het, er is heel veel te doen ...  
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Afsluiting 
Chris: Goed, dan gaan we afsluiten. Laten we er nog even voor gaan zitten en de ogen sluiten. En 
stem je nog één keer af op het Huis van Zijn. En spreidt een beetje je armen en kijk of je de handen 
van je buren kunt vinden. En open je voor de kwaliteiten van de Gestalte. En realiseer je dat jij de 
Gestalte bént. En dat jij uitstraalt wat de Gestalte uitstraalt tot in alle uithoeken van het universum ... 
En laten we daarmee het leven dienstbaar zijn. En kijken of we hier met zijn allen voor kunnen buigen 
... En kijk dan nog een keer om je heen voor de reality check… OK, that’s it.  
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4. Aandacht voor jezelf 
Dag 5 van de Jaartraining. 
 

4.1. Meditatie (dag 5) 
Chris: Sluit even je ogen. De aandacht naar binnen brengen. Voel als eerste het contact met de 
grond. Het contact van je benen met de grond, het contact van je billen met de grond, of met het 
bankje, het kussentje. Voel dan je onderrug, of je die bol of hol trekt. Voel het contact met je bovenrug 
en of daar de neiging is de rug hol of bol te trekken. Breng de aandacht naar je schouders, breng je je 
schouders vooral naar voren of naar achteren. Je kunt dat ook even doen, je kunt je schouders naar 
achteren brengen, en tot rust laten komen, op een goede plek. Dan zorg je dat je kin een klein beetje 
naar je borst gaat zodat je kruin het hoogste punt van je lichaam wordt, zodat je nek een klein beetje 
wordt opgerekt.  
Voel je gezicht en laat je ogen ontspannen, zacht worden. Maak contact met de voorkant van je 
lichaam. Voel je ademhaling. Je mond laat je een klein stukje open, zodat de adem vrij kan stromen. 
Misschien kun je je adem voelen in je buik. Realiseer dan weer hoe deze dag helemaal voor jou 
bedoeld is. Bedoeld is om te leren liefdevol te zijn voor jezelf. Leren om de verleiding van de 
strengheid los te laten. Strengheid, hardheid, onverschilligheid. Leren om de neiging onszelf te 
verwaarlozen, aan te kijken. Laten we dan met zijn alleen een paar keer diep ademhalen.  
 
Chris: Is er dan iemand die vandaag de aandacht wil vragen voor iets of voor iemand in zijn of haar 
omgeving? 
St: Ik wil graag de aandacht vragen voor X. Een dierbare collega van mij, die vandaag samen met zijn 
vrouw uitslag krijgt van een onderzoek naar de abcessen die in het hoofd zijn gevonden. 
Waarschijnlijk is het een uitzaaiing van kanker. Ik wil graag aandacht vragen voor dit gezin, voor deze 
situatie. 
Chris: Laten we dan weer, voor wie dat wil, ons voorstellen dat we de moeilijkheden van X en zijn 
vrouw naar ons toehalen en hem liefde, rust en wijsheid toewensen, hem en haar. 
Chris: Is er nog iemand anders die voor iemand de aandacht wil vragen? 
St: Ik wil wel voor mijn moeder aandacht vragen. Zij heeft het heel zwaar met het overlijden van mijn 
vader. En ik heb het idee dat zij er aardig doorheen zit.  
Chris: Laten we stil staan bij de moeder van S.  
Iemand anders die ergens de aandacht voor wil vragen? 
St: Ik zou wel de aandacht willen vragen voor de tweede vrouw van mijn vader die het op het moment 
heel moeilijk vindt dat mijn vader in een verpleegtehuis zit.  
Chris: Wil je zeggen wat ze moeilijk vindt? 
St: Ze vindt het moeilijk dat ze lange afstanden moet afleggen om naar hem toe te gaan, ze mist hem 
ook heel erg. 
Chris: Laten we stil staan bij de vrouw van de vader van S.  
Iemand anders die voor iets of iemand anders de aandacht wil vragen? 
St: Voor A. een 12-jarig meisje dat leukemie heeft. 
Chris: Laten we aandacht geven aan A. 
Laten we dan nog een keer met zijn allen een diepe inademing en een diepe uitademing doen. Laten 
we vooral iedereen het vermogen tot overgave gunnen, tot verzoening met dat wat er ook is. Laten we 
om dat te ondersteunen het OHM gebaar maken. 
Iedereen: Ohm 
 

Aandacht voor jezelf 
Chris: Zo. Hoe is het ermee? Is er iemand die wat aandacht voor zichzelf wil. 
 

Er niet bij horen - overgave 
St: Ja dat wil ik wel. Ik ben woensdag tegen heel oude pijn aangelopen, die heb ik heel bewust niet 
weggeduwd. Overweldigend. 
Chris: Waar gaat die oude pijn over? 
St: Er niet bijhoren, afgescheiden zijn. Heel erg eenzaam.  
Chris: Hoe is het voor jou om niet te krijgen wat je wilt hebben? 
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St: Het voelt als een machteloosheid. En ook als een soort onmogelijkheid.  
Chris: Zou het zo kunnen zijn dat die machteloosheid ook een geschenk is? 
St: Wat ik het zwaarste voel is dat ik er gewoon niet bij mag horen. 
Chris: Waarop baseer jij het gevoel dat je er niet bij mag horen? 
St: De trigger was eigenlijk dat ik nu in een werkomgeving ben die ik heel erg prettig vind, maar het is 
een tijdelijke plaats, dat wist ik vanaf het begin. Woensdag hadden we een bijeenkomst, en ’s avonds 
kwam het gevoel, ik mag het daar fijn vinden, me gewaardeerd voelen maar, so what, ik moet toch 
weer weg, en dat voelt zo herkenbaar ergens, dat roept zoveel verdriet op. 
Chris: Er is sprake van een heel sterke identificatie, een sterke overtuiging ”ik hoor er niet bij”. 
St: Het klopt daar niet, ik voel dat ik wel bij hoor, en dat maakt het waarschijnlijk pijnlijk, ik moet toch 
weg. 
Chris: Wat doet dat? 
St: Het voelt alsof het zoveelste keer is. 
Chris: Ik kan me dat voorstellen. 
St: En ook dat het gewoon niet aan mij ligt, ze willen me houden, er is een stroom die dat onmogelijk 
maakt, er wordt niemand meer aangenomen. 
Chris: Maar kan je je voorstellen dat erbij horen en erbij zijn voor een kind hetzelfde is? 
St: Ja. 
Chris: Maar voor een volwassene kan daar verschil in zijn. Voor een jong kind is het zo dat als de 
moeder de kamer verlaat het geen moeder meer heeft. Kun je zien dat het erbij horen, bij jouw werk, 
los staat van het daar een baan hebben,  
St: Weet ik, het heeft er niets mee te maken. En dat kan ik wel denken, dat weet ik, maar er zit iets 
diepers dat zegt iets anders. 
Chris: Dat zegt iets anders, in ieder geval is het belangrijk dat het deel dat gevoeld heeft er niet bij te 
horen, er wat jou betreft wél bij mag horen. Het is ook belangrijk dat het deel dat het gevoel heeft er 
niet bij te horen, zich ook leert te verzoenen, het gaat ook heel erg over overgave. Voor een kind is het 
zo dat als de moeder wegvalt dat ongeveer hetzelfde is als doodgaan. 
In jou zitten kinddelen, zoals in ons allemaal. Het wegmoeten van de situatie is zoiets als doodgaan. 
Doodgaan is erg maar ook geen ramp. Het gaat om overgave. Er komt een reflex op om het te 
voorkomen, niemand wil dood. Voor je het weet ben je geïdentificeerd met die reflex. Belangrijk is om 
naar die reflex te blijven kijken, daarin te ontspannen. Ontspannen je dood aan te kijken, daar gaat het 
eigenlijk om. Bij je eigen sterfbed aanwezig te zijn. 
St: Hoe dat je dat in de praktijk. De spanning liep zo op gisteren op en toen kon ik er niets mee. 
Chris: Het allerbelangrijkste is buigen, buigen en nog eens buigen. Belangrijk is dat je moet begrijpen 
dat er een machtsprobleem is. Een invloedsprobleem, een deel van jou probeert macht te krijgen over 
iets waarvan een ander deel in jou weet dat je daar geen macht over kunt krijgen. Er is sprake van 
valse macht. Boosheid is gebaseerd op valse macht, een wonderlijke manier om alsnog je zin te 
krijgen, Maar belangrijk is je te realiseren dat er veel macht zit in het vermogen je over te geven. Dus 
toe te geven dat dit kan gebeuren, dat je ontslagen mág worden, gehaat worden, uitgesloten worden, 
dan ben je veilig. 
St: Ja, dat snap ik, maar, hoe doe je dat? Het enig wat ik wil is huilen, huilen. Als iemand een aardig 
woord zegt moet ik huilen. In plaats van dat het oplucht voel ik alleen maar dat er nog meer zit en nóg 
meer. Ik kan toch niet van ’s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat lopen janken? 
Chris: Dat zou ik in jouw geval ook niet aanraden. In sommige gevallen is het een aanrader om een 
potje te janken. Maar in jouw geval ligt dat weer anders, helaas.  
We gaan in de loop van dit jaar een heleboel oefeningen leren die jou in deze situatie kunnen helpen. 
Wat jou in deze situatie helpt is domweg buigen, vijftig keer per dag buigen, en mijn suggestie is niet 
alleen buigen naar voren, maar languit te gaan op de grond en het leven toe te staan met jou te doen 
wat het leven wil. Deze tsunami te laten plaatsvinden. Een zinnetje wat je groot op de muur mag 
schrijven is: 'Uw wil geschiede', en alleen daardoor zal er opnieuw een basisvertrouwen ontstaan. 
Kunnen jullie je dat voorstellen? 
 

Uw wil geschiede – Liefde en Kracht 
St: Nee. Met ‘Uw wil geschiede’, nee. 
Chris: Wat is daar moeilijk aan? 
St: Dan komen er honderdduizend vragen op. Wie is U, hoe werkt dat, is dat wel zo? 
Chris: Dat is het punt, je zou kunnen zeggen: hoe minder je weet van die U hoe beter het werkt. Hoe 
meer je inhoud geeft aan die U hoe minder het werkt. 
St: Dat wil ik nog wel eens zien. Doodeng. 
Chris: Waarom is het doodeng? Het misverstand is dat jij denkt dat je de baas bent. 
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St: Ik snap het misverstand, maar overgave .... 
Chris: Je bent niet de baas. Het is eigenlijk flauwekul, dat buigen, en tegelijkertijd is het nodig. Er 
komt niemand vragen of er een tsunami moet komen, of iemand wil sterven. Je hebt niet de macht, 
dat is het belangrijkste om te snappen. Er is een neiging tot verzet en daarom helpt buigen. 
St: Waarvoor buig je dan? 
Chris: Voor niets en niemand en daarom noemen we dat God. Namelijk dat je totaal de macht aan 
iets of iemand geeft waar je geen weet van hebt. 
St: Doodeng. 
Chris: N 
Het is nog veel enger als je denkt dat jij de baas bent. 
St: Ik snap de paradox, ik snap dat ik niet de macht heb. 
Chris: Maar als je dat snapt kan je je dan niet het beste overgeven?  
St: Ik zou wel willen dat ik het kan, maar iets in mij wil dat niet. 
Chris: Goed gezien, iets in jou wil dat niet. Je hebt natuurlijk in de hele spirituele geschiedenis 
voorbeelden van mensen die zich fake overgeven. Buigen heeft pas zin als je écht buigt. Jij bent de 
baas, jij buigt met je weerstand, ook al heeft het kind geen zin. Dat is de krachtkant.  
Wat onze kinderen nodig hebben is liefde maar ook kracht. Liefde zonder kracht is geen liefde, kracht 
zonder liefde is geen kracht. Die twee hebben elkaar heel erg nodig, kracht en veiligheid is belangrijk. 
Is er veel onveiligheid, dan gegarandeerd was er vroeger weinig kracht, resp. veel te veel kracht.  
 

Overgave 
St: Bang voor afwijzing, er gebeurde van alles, en ook verlies van gehoor. Ik kwam langs een kapel. 
Kaarsje opgestoken, voor iedereen en mezelf. Ik heb zo’n zin in overgave, om op de vloer te gaan 
liggen. Ik ken die weerstand van vroeger, en ik heb wel iets met dat goddelijke en met Maria, maar 
ben niet zo opgevoed.  
Maar ik had wel zin. Maar de weerstand:, straks zien ze me liggen. En denken: wel voelen,dan ook 
doen. Maar het is wel mijn gevoel, verlangen naar overgave. 
Chris: Dat is belangrijk: het voelen van het verlangen naar overgave. Er zijn twee dingen in het leven: 
enerzijds overgave en aan de andere kant maximaal invloed willen hebben. En wat we vaak zien is 
dat daar waar we invloed hebben we niet de moed hebben om deze ook aan te wenden. En daar waar 
we de invloed niet hebben weigeren ons over te geven. En in jouw geval is het natuurlijk uiterst 
belangrijk om je over te geven aan de situatie zoals deze is. 
St: Ja, ik wil er graag vat op hebben, maar mijn gehoor is iets waar ik geen vat op heb. Ergens heb ik 
het gevoel dat ik het wel aankan, maar soms is het heel moeilijk, geeft het een gevoel er niet bij te 
horen. En ook de twijfel aan mijn verstand, en de snelle focusverschuiving die je nodig hebt met het 
luisteren. 
Chris: Naarmate je je meer verzoent, ontstaan er andere oren, en zo is het ook met blinden, dat je 
een gevoel ontwikkelt. 
St: Nou, ik voel juist heel erg veel, en meestal vind ik dat een zegen. Soms ook niet. Het is 
waarschijnlijk compensatie. Ik dacht dat ik het had ervaren, maar nu besef ik me dat het slechter 
wordt. 
Chris: Overgave is pas overgave als het ook moeilijk is je over te geven, dat is de bedoeling, dat 
vraagt kracht. 
St: Het is voor mij het gevoel dat er achter zit, me anders voelen van kinds af aan. 
Chris: Belangrijk om te zien is dat wij er per definitie bijhoren. 
Wij horen er per definitie bij. Ze krijgen ons niet zomaar weg. Iets in ons heeft er belang bij dat gevoel 
te hebben van: ik hoor er niet bij. Vaak is het zo, bij jou niet, maar vaak is het zo. 
Wie hoort er niet bij? Degene die zich teruggetrokken heeft. Je trekt je eerst terug en klaag dan over 
het feit dat je er niet bij hoort. Dat is iets wat veel voorkomt bij ons. Er is een deel van ons dat het 
prettig vindt als de loper wordt uitgerold, we willen graag prins en prinses zijn, we willen worden 
uitgenodigd. 
St: Het stukje van er niet bijhoren herken ik ook wel van vroeger. Aan de ene kant voel ik me 
gemakkelijk welkom. Van kinds af aan dan zie ik ook afgunst en een hoop vooroordelen. 
Chris: Luister S, jij houdt gewoon erg van aandacht.  
St: Ja, dat vind ik fijn. 
Chris: Dat komt meer voor. Maar wat ontzettend helpt is je verlangen naar aandacht te voelen. Je 
verlangen om het zonnetje te staan, in het licht te staan en daarin te ontspannen. Dan valt de druk dat 
dat ook moet gebeuren weg. 
St: Ik houd er eigenlijk niet van in de belangstelling te staan op een gegeven moment, dat is mijn 
angst ook. Zo spontaan is het goed.  
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Chris: Je hebt vrij veel noten op je zang hè? 
St: Ja, voor zoveel.  
Chris: Er is iets in jou dat vrij veel noten op zijn zang heeft. Belangrijk is die verlangens eruit te 
destilleren, die op te schrijven, die te laten bestaan. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat zin heeft in 
een tweede koekje, hoe voelt dat? Denk aan een verlangen, laat het bestaan, niet verdringen, niet 
verdrukken. Maar precies aangeven hoe het er voor jou uit zou moeten zien, hoe klinkt dat? 
St: Dat klinkt goed. Ik vond het ook niet zo eng om iets te zeggen, dan is er een echt verlangen om 
iets te zeggen en dan zeg ik het ook gewoon. En dan zie ik wel waar ik uitkom. Ik zit hier nu heel erg 
op mijn gemak. 
Chris: Heel goed. 
 
St: Mag ik nog iets naar aanleiding van St1 Je zei ‘voor jou is het niet goed om te huilen op dit 
moment.” Heeft dat te maken met het thema dat speelt, omdat het gaat over overgave, of heeft het 
specifiek met St1 te maken?  
Chris: Bij emoties is het belangrijk daar niet helemaal in mee te gaan. Emoties hebben een soort 
wervelwindeffect. Dan word je bang en ga je mee. Dan word je steeds banger en banger en banger, of 
bozer en bozer en bozer. Dan ben je helemaal geïdentificeerd en dan werkt het niet. Het hangt af van 
waar mensen vandaan komen wat verstandig is. Bij mensen waar nooit emotie is, dan mag je met 
iedere millimeter blij zijn. Maar als St1 vertelt dat ze wel kan huilen tot ze een ons weegt, dan is dat 
een teken dat die emotie veel macht over haar heeft en dat die emotie haar meeneemt het putje in, en 
dat werkt niet. Er is een hunkering naar iets, en soms is het goed om bij de hunkering te blijven, te 
ontspannen. Zo is het ook bij de emotie, ontspannen in de boosheid, ontspannen in de 
machteloosheid, dat je er niet meer in mee hoeft te gaan. Maar wél ermee in contact blijven, erbij 
aanwezig blijven.  
 

Rekeningen vereffenen 
St: Kun je nog iets zeggen over dat mechanisme van degene die zich teruggetrokken heeft en zich 
buitengesloten voelt en wil dat de rode loper wordt uitgerold. Dat klinkt herkenbaar. 
Chris: Er zijn twee belangrijke tendensen. Er is behoefte aan liefde en er is behoefte aan gezien 
worden. Wij zijn geneigd die twee op een hoop te gooien. Maar het helpt dit te onderscheiden.  
Mensen kunnen op verschillende manieren worden buitengesloten.  
Óf er is gewoon niemand, moeder is in het ziekenhuis. Er is niemand. Óf je wordt bijvoorbeeld 
uitgelachen, verbannen, uitgestoten en dan wordt de indruk gewekt dat jij niet in orde bent, dat is een 
ander soort problematiek.  
St: Het eerste is meer afwezigheid? 
Chris: Ja. Het is het ontbreken van bedding, steun, van support, als het ware een passief ontbreken. 
In het andere geval is er een actieve uitstoting.  
Mijn vermoeden is bijvoorbeeld dat St1 uit een gezin komt waar veel competitie was, klopt dat? 
St: Nee. 
Chris: Ook niet ondergronds? 
St: Nee. 
Chris: Dat zou heel gemakkelijk kunnen, dat er veel onderlinge strijd is over de posities, rangordes 
etc. Dat zijn twee verschillende lagen: naarmate ik meer positie heb, ben ik meer verzekerd van liefde 
en veiligheid. De bovenste laag is de positie, daar hebben we het vaak over, niet over die onderste 
laag (liefde en veiligheid). We worden vaak heen en weer geslingerd. Dat we beledigd zijn over het feit 
dat we er niet bijhoren en dus behoefte hebben dat dat weer goed gemaakt wordt. We hebben een 
rekening te vereffenen met de overkant. Dat is dan de behoefte aan de rode loper. 
St: En dat beledigd zijn is gewoon een beetje egoflauwekul. 
Chris: In het gewone leven heeft dat te maken met het ego, maar ik wil het niet negatief maken, het is 
gewoon menselijk. 
St: Maar je kan het onderscheid ook ervaren. Bijvoorbeeld in ruzies met de kinderen weet ik heel 
precies. Hier voel ik mij beledigd, en hier doet het echt pijn, dat zijn twee verschillende dingen.  
Chris: Ja, maar die zijn wel aan elkaar gerelateerd. Tegelijk is er wel een verschil of je vanuit je 
belediging reageert. Als je vanuit de belediging reageert ga je meppen. Dat zou ook heel erg kunnen 
helpen voor St1 Het grote wonder. We zouden met zijn allen de rode loper kunnen uitleggen voor St1 
Met zijn allen buigen voor St1 Kun je je voorstellen dat dat helpt? Dat noemen wij een positieve ramp. 
St1: Dat lijkt me inderdáád een ramp. 
Chris: Het is interessant dat het een ramp is. Waarom een ramp? Het ingewikkelde is dat we zijn 
gehecht aan onze belediging. We identificeren ons ermee. We zijn gehecht aan onze rekeningen die 
we te vereffenen hebben met onze omgeving. Er kan dus nooit genoeg gebogen worden. 
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St: Ook niet omdat je gehecht bent aan wat je gewend bent. Als mensen voor je gaan buigen dan wil 
je dat graag, maar je weet ook niet wat je er mee moet. 
Chris: Dat is dan wat er moet gebeuren want daardoor werkt het. Moeilijk uit te leggen. Met emoties 
gaat het er vooral over dat je in beweging blijft dat het niet blijft hangen in een of andere overtuiging. 
Dat de zaak blijft stromen. En dan maakt het eigenlik niet zo verschrikkelijk veel uit wat je doet, als je 
maar iets doet. Zoals in ons geval, je zult gaan merken, het maakt niet uit welke oefening je doet 
uiteindelijk, als je maar een oefening doet, gewoon domweg een oefening doet. In jouw geval, 
domweg buigen, ook al heb je geen zin, maar domweg doen! 
 
St: Overgave leidt dus eigenlijk tot de dood van iets. Maar daar ligt ook de geboorte en dat heb je niet 
genoemd. En ik denk dat dat ook veel rust kan geven, als je het over rusten in zijn hebt. Dat na zo’n 
afsterven er ook altijd een geboorte is. Dus hoe meer je overweegt hoe meer er geboren kan worden. 
En dan kan je misschien gemakkelijker de dood accepteren. 
Chris: Dankjewel, lief van je. 
St: Tegelijkertijd mag je er natuurlijk niet op rekenen. 
St: Wel vertrouwen. 
St: Anders wordt het een beetje calculerend. 
St: Nee, dan is het geen overgave. 
St: Ik denk met wat jij opgebracht hebt en wat Chris in termen van overgave besproken heeft, dit het 
meest essentiële is wat we ooit kunnen bespreken of waar we ons in kunnen gaan vinden. Het is een 
heel groot iets dat je opbrengt. 
Chris: Precies, zo is het. Het is ongeveer de kern van de zaak. En dit is voor mijn gevoel jouw thema. 
Jij wordt specialist in overgave, dat is jouw toekomst. Voor sommige mensen is de uitdaging te 
buigen. 
 
Terwijl hij naar voren buigt zegt Chris: Dit is voor St1 belangrijk. (De neerwaartse beweging).  
Terwijl hij voorovergebogen ligt: voor andere mensen begint de oefening hier (terwijl hij zich weer 
opricht:). Voor deze mensen gaat het om te gaan staan voor wie je bent. (De opgaande beweging). 
De oefening bestaat uit twee delen, en voor de meeste mensen is dat ook de beste volgorde, want als 
je begint met je oprichten staat er een ander iemand dan wanneer eerst is gebogen. Dit is een 
uitdaging. 
 

4.2. Theorie: Zijnsoriëntatie en Lichaamsoriëntatie 
 

Dissociatie 
Er is een tendens om ons van negatieve emotionele ervaringen te distantiëren of te dissociëren. 
Dissociëren, het tegenovergestelde van associëren, betekent verdringen of onbewust maken van 
vooral negatieve ervaringen. Het is een van de meest verbazingwekkende vermogens van de 
menselijke geest. Wat voor helderheid is er in ons dat bewustzijn, helderheid, wetenschap, besef kan 
verduisteren? Wat kan er voor zorgen dat, terwijl we eigenlijk iets ervaren, datgene uit het bewustzijn 
geweerd wordt? Het is net als bij de filmkeuring. Iets in onszelf bewaakt welke films wij wel en welke 
wij niet mogen of kunnen zien. Iets in ons fungeert als ouders die bepalen welke zaken kinderen wel 
welke ze niet mogen horen. 
 
Het gaat hier om een heel natuurlijk overlevingsmechanismen. Dissociëren van de directe ervaring of 
verdringen van herinneringen is een vorm van zelfbescherming tegen een overvloed van negatieve, 
pijnlijke ervaringen. Ons verwerkingsvermogen is kennelijk beperkt en er is klaarblijkelijk een soort 
intelligentie in ons die er voor zorgt dat ons verwerkingsorgaan, onze ziel, niet overbelast wordt door 
sommige ervaringen. Dat systeem houdt deze ervaringen dan buiten onze gevoeligheid.  
Deze intelligentie gaat onze dagelijkse intelligentie voorbij. Dissociëren is niet iets waar iemand 
bewust voor kiest. Het is een natuurlijke, reflexmatige reactie.  
 

Gevolgen Dissociatie 
Aangezien het lichaam de bron is van alle ervaringen - eigenlijk vindt de hele wereld in ons lichaam 
plaats - moeten we om te kunnen dissociëren, dissociëren van de lichaamservaring. Dissociëren van 
ervaringen als zelfbeschermingsmechanisme vraagt dus dissociëren van lichaamssensaties. 
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Vervreemding van de natuurlijke lichaamservaring is daarmee een van de grote gevolgen van onze 
dissociatietendens. 
 
Het lichaam geeft ons normaalgesproken heel veel informatie over hoe wij de omgeving ervaren 
waardoor we in staat zijn adequaat op die omgeving te reageren. Door de dissociatie van de 
lichaamservaring kan het lichaam ons niet meer kan vertellen wat goed voor ons is. We trekken ons 
terug in ons hoofd en identificeren ons met het mentale proces. Het is louter de interpretatie van wat 
er in de omgeving gebeurt op grond van waarneming die bepalend wordt voor gedragskeuzes. Het 
lichaam als directe bron van eventueel buitengewoon subtiele informatie gaat als gevolg van 
dissociatie een veel geringere rol spelen. Uitwisseling van gevoelens met onszelf en met een ander 
wordt flink bemoeilijkt. 
 
Wanneer we helemaal verbonden zouden zijn met ons lichaam, zou het lichaam bijvoorbeeld 
misschien wel heel precies kunnen vertellen wat voor voedsel goed zou zijn voor het lichaam. We 
zouden op die manier beter voor ons zelf kunnen zorgen. Ons lichaam kan ons daarnaast ook van 
alles in de meer gevoelsmatige sfeer vertellen zoals welk gezelschap ons goed doet en welk niet.  
 
Waar een dissociatietendens zich heeft gevestigd, blijft deze helaas in stand ook wanneer deze 
misschien helemaal niet meer nodig is. Dissociëren wordt een gewoonte. Deze gewoonte kan er toe 
leiden dat we lichaamssignalen überhaupt gaan negeren. In sommige gevallen negeren mensen hun 
gezonde lichamelijke signalen voor wat betreft vermoeidheid of honger met alle akelige gevolgen van 
dien. Het is alleen de mentale geest die dan doorslaggevend is. 
 
Met het niet meer voelen van onaangename gevoelens gaat verder helaas ook altijd het niet meer 
voelen van aangename gevoelens gepaard. We kunnen de kraan niet selectief dichtdraaien! 
Dissociatie leidt tot een algemene verdoving. Het leidt er toe dat je het fijnzinnige en diepzinnige 
instrument van het menselijk lichaam in contacten met anderen, met de natuur, kunst of cultuur enz. 
niet beschikbaar hebt.  
 

Associatie 
We zijn bepaald niet helemaal zelf de baas over wat we onthouden en vergeten. Soms vergeten we 
wat we eigenlijk zouden willen onthouden; soms onthouden we wat we eigenlijk willen vergeten.  
Behalve dissociatie bestaat ook het omgekeerde. Soms komen er herinneringen ons bewustzijn 
binnen die we liever buiten ons bewustzijn zouden willen houden. We zouden graag iets niet gezien 
willen hebben, maar kunnen het niet uit ons bewustzijn weren. 
Toch lijkt het er op dat we er van uit kunnen gaan dat wat onder normale omstandigheden (niet onder 
invloed dus van bijvoorbeeld van drugs of grote stress) ons bewustzijn binnenkomt ook verwerkbaar 
is. Het is dezelfde verbazingwekkende intelligentie die regelt dat dat ons bewustzijn binnendringt waar 
we in beginsel ook aan toe zijn en in staat zijn om te verwerken. 
 
Een van de doelstellingen van een zijnsgeoriënteerd traject is versterking van het 
verwerkingsvermogen. Naarmate dat verwerkingsvermogen groter wordt, zullen actuele ervaringen en 
daarmee verbonden onverwerkte ervaringen uit het verleden beter verwerkt kunnen worden. We 
zullen vrijer mens worden, meer onszelf zijn, meer rust ervaren en ons minder belast voelen door ons 
verleden. Het is die grote intelligentie die nauwgezet dat verwerkingsvermogen bewaakt, onze ziel 
beschermt tegen emotionele overweldiging maar ook geleidelijk bevrijdt door steeds weer in de juiste 
volgorde aan ons bewustzijn aan te bieden wat rijp is om verwerkt te worden. Daar hoeven wij en 
kunnen wij niets voor doen. Wat wij wel kunnen doen is dat verwerkingsvermogen versterken. Dat is 
het doel van elk zijnsgeoriënteerd traject binnen het Centrum. Daarbij speelt lichaamsgerichtheid een 
cruciale rol. Bij elk traject gaan we er van uit dat de verbinding met het lichaam bij ieder mens tot op 
zekere hoogte is aangetast en dat doelbewust inzetten op herstel van die verbinding loont. 
 

Lichaam biedt holding 
Het lichaam biedt holding aan de ervaring. Het is de fysieke sensatie die helpt om bij de emotionele 
ervaring te blijven en niet te vervallen in de bijbehorende reflexmatige actietendens gericht op het 
wegwerken van de lastige, tot actie prikkelende, ervaring. De lichaamervaring maakt focussing 
mogelijk en op grond daarvan kan het lichaam zelf aan de geest (in plaats van andersom) vertellen 
wat er aan de hand is en biedt daarmee de geest keus om wel of niet in actie te komen en eventueel 
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een heldere, afgewogen keus te maken uit de mogelijke acties. De lichaamservaring maakt het 
mogelijk om heel dicht bij de ervaring te zijn, daar woorden aan te geven, waardoor verwerking 
optimaal mogelijk is. Lichaamsoriëntatie versterkt het verwerkingsvermogen en is daarvan afhankelijk. 
 
Vandaar dat we in onze trainingen de lichaamsoriëntatie zo sterk benadrukken. Dat is nodig om 
geleidelijk de dissociatietendens op te heffen en om geleidelijk verdrongen gevoelens en ervaringen 
uit heden en verleden in het bewustzijn toe te laten en te verwerken. Alle oefeningen inclusief 
meditatie brengen wij daarom tevens als een vorm van lichaamswerk.  
 
Meditatie is bijzonder kansrijk bij het versterken van ons verwerkingsvermogen. Dat geldt dan in het 
bijzonder voor de concentratiemeditatie. Die biedt bij uitstek de mogelijkheid om onze geestkracht te 
versterken en kan gezien worden als een soort fitness van de geest/hart combinatie. Die kracht 
bepaalt in welke mate wij ontspannen, vriendelijk en open aanwezig (present) kunnen blijven bij 
moeilijke sensaties. Dat vermogen bepaalt op zijn beurt in welke mate we in staat zijn moeilijkheden 
van uit de buitenwereld te verwerken. Moeilijkheden van uit de buitenwereld leiden immers altijd tot 
moeilijke sensaties in de binnenwereld.  
Daarbij speelt natuurlijk onze motivatie ook een belangrijke rol. Die is echter op zijn beurt weer 
afhankelijk van inzichten zoals hier verwoord.  
 

Lichaamswerk  
Daarnaast kennen we het echte lichaamswerk in de trainingen. Dat is er bij uitstek op gericht om de 
lichaamsoriëntatie te bevorderen. Het is deze lichaamsgerichtheid die uiteindelijk de lichaamservaring 
transformeert naar een Zijnservaring.  
 
Grofweg kun je oefeningen tijdens het lichaamswerk splitsen in twee categorieën. Sommige 
oefeningen zijn gericht op het iemand zijn. Het gaat hier om de beleving van kwaliteiten als kracht, 
energie, vrijheid, spontaniteit, autonomie en helderheid. Het zijn oefeningen die moed en inzet vragen 
en de bereidheid om je te geven.  
Bij de tweede categorie gaat het meer om niemand zijn. Dan ontstaan er kwaliteiten als rust, liefde, 
verbondenheid, vrede, zachtheid, heelheid. Het zijn een soort smeltende ervaringen. Ze vragen 
overgave, afzien van controle en ontspanning.  
Vaak integreren we uiteindelijk beide “staten”. 
Het is buitengewoon waardevol om ook thuis de gewoonte te ontwikkelen om lichaamswerk te doen 
en de lichaamsoriëntatie bij het doen van oefeningen, waaronder meditatie niet te vergeten.  
 
Verder is het goed om te beseffen dat er een natuurlijke fasering is in het lichaamswerk. 
De eerste fase van het lichaamswerk, bijvoorbeeld bij het rekken en strekken, maar ook tijdens de 
zitmeditatie, is er op gericht om de aandacht terug te trekken uit de buitenwereld en te bundelen in het 
lichaam. In de eerste fase ervaren we het lichaam nog in zijn gebruikelijke fysieke sensaties. Al 
doende kunnen die sensaties veranderen. Het rekken en strekken voelt dan niet meer als een soort 
aandachtige gymnastiek (wat overigens al een vordering is op de gebruikelijke gymnastiek). Al 
doende gaan we lichaamsbewegingen meer ervaren als gebaren die uitdrukking kunnen geven aan 
gevoelens en verlangens. Al doende gaan we ze ervaren als spirituele gebaren die verdacht veel 
lijken op de gebaren die we kennen van oude beelden en schilderijen. Deze gebaren vormen 
uitdrukking van een soort oerspiritualiteit die opgeslagen is in onze cellen en los staat van bepaalde 
religies. (Religies in hun mooiste vorm kun je beter zien als uitdrukking van deze oerspiritualiteit.) 
Al doende brengen de gebaren ons tot zijnskwaliteiten en andersom brengen zijnskwaliteiten ons tot 
gebaren. Zijnskwaliteiten kunnen zich weer ontwikkelen tot complete stilte, ruimte, openheid en 
eenheid.  
 
Het lichaam vormt de poort naar het zijn en van hieruit naar het Zijn. Het lichaam zelf en de ervaring 
van het lichaam veranderen binnen één enkele beoefeningsessie en van daaruit gedurende ons 
gehele ontwikkelingsproces over de jaren. Al doende komen we via het lichaam gemakkelijker in Zijn 
en staan we van hieruit in contact met onze omgeving en beïnvloeden die op een constructieve 
manier.  
 



Jaarboek Jaartraining 2009/2010 

Centrum Zijnsoriëntatie 73 

De innerlijke massageoefening  
Een van de doelstellingen van ons werk wordt wel omschreven als “minding the body” aan de ene 
kant en “embodying the mind” aan de andere kant. Integratie van lichaam en geest daar gaat het om. 
Een speciale vorm van lichaamswerk is de innerlijke massageoefening, die je ook heel goed thuis 
alleen kunt doen en ook erg helpt om de geestkracht te versterken en tegelijkertijd misschien iets 
gemakkelijker is dan formele zitmeditatie. 
 
Deze oefening doe je in principe op een stoel. Je begint met je ogen te sluiten en de aandacht op een 
heel vriendelijke manier naar de rechtervoet te brengen en deze gedetailleerd deel voor deel te 
voelen. Eventueel beschrijf je wat je voelt. Geleidelijk ga je dan met je aandacht naar boven tot en met 
je rechterheup. Vervolgens maak je een sprong en ga je naar je rechterhand. Van hieruit ga je 
omhoog naar je rechterschouder. Steeds doorvoel je zo precies en gedetailleerd mogelijk ieder stukje 
van je lichaam. Vervolgens ga je via je nek naar je linkerschouder en van daar naar beneden. Je gaat 
dus in de richting van je linkerhand, van daaruit naar je linkerheup en zo ga je op weg naar je 
linkervoet. Zo doordrenk je je lichaam met bewustzijn. Het is misschien het best te omschrijven als 
een buitengewoon vriendelijke vorm van innerlijke bewustzijnsmassage. Deze vorm noemen we de 
korte variant. 
 
Deze circulatie kun je eventueel een paar keer herhalen, afhankelijk van de tijd die je wilt besteden. Je 
kunt overwegen om bijvoorbeeld de eerste keer vrij globaal en volgende keren steeds gedetailleerder 
en preciezer te werk te gaan. Je sluit de oefening af met de aandacht naar beide voeten te brengen 
en zo ga je dan via beide benen omhoog, geleidelijk en bewust via de romp naar het hoofd, de 
schouders, armen en de handen. Aan het eind breng je de aandacht ook naar de ruimte om je heen 
en probeer je je lichaam als geheel te ervaren. Dat is de lange variant. 
 
Het is heel goed om deze oefening ’s ochtends te doen direct nadat je opgestaan bent. Het is 
overigens ook een oefening die helpt, wanneer je moeite hebt om in slaap te vallen. 
Deze vorm van scanning van het lichaam helpt enorm goed, zoals je zult merken, om je uit je hoofd te 
halen of zoals dat genoemd wordt, je hoofd leeg te maken. In je hoofd zitten betekent vaak dat er een 
moeilijke beleving is in het lichaam waar je je niet van bewust bent en waar de geest minder of meer 
fanatiek mee aan de slag gaat om er een oplossing voor te vinden. Omgekeerd kun je zeggen: altijd 
als het hoofd druk bezig is, is er een negatieve ervaring waar je je niet van bewust bent of waar het 
moeilijk is rustig bij te ontspannen. Toch is dat laatste het beste wat je doen kunt om tot een oplossing 
te komen of om tot de conclusie te komen dat er helemaal geen oplossing nodig is.  
 
Kenmerkend voor deze innerlijke massageoefening is dat hij in eerste instantie gericht is op de armen 
en benen en minder op het hoofd en de romp. Het hoofd en de romp zijn meestal de delen van het 
lichaam waar we de moeilijke ervaringen in de vorm van een soort knopen aantreffen. Vaak is de 
verbinding van de romp met de benen en de armen geblokkeerd. Juist door de aandacht op de armen 
en benen te richten komt hier meer presentie en worden blokkades geleidelijk opgeheven. Het contact 
met de armen en benen biedt de basis (holding) om de moeilijke ervaringen in de romp te dragen. 
 
Door er een gewoonte van te maken iedere ochtend deze circulatieoefening te doen zal deze 
gewoonte zich geleidelijk ook naar de praktijk van het dagelijks leven uitbreiden. Geleidelijk aan kun je 
proberen om ook tijdens een vergadering, het eten, televisie kijken en dergelijke je armen en benen te 
voelen. De oefening helpt ons daarmee om steeds meer in elke situatie in contact te blijven met 
onszelf.  
 
Deze innerlijke massageoefening is ook een vorm van geestkrachttraining. Het vraagt kracht om je 
aandacht weg te halen van de onderwerpen waar je hoofd gewend is druk mee te zijn. Het vraagt 
kracht om je aandacht heel precies op die plaatsen van het lichaam te brengen waar de oefening dat 
vraagt. Training van geestkracht is vergelijkbaar met training van spierkracht. Door de 
“geestkrachtspier” regelmatig te belasten en steeds op een verstandige manier verder te belasten, zal 
hij geleidelijk sterker worden. Al doende zal jouw innerlijke gids sterker worden dan de reflexmatige 
tendensen en zal je keuzevrijheid groeien. Je authentieke zelf gaat het geleidelijk winnen van je 
gewoontezelf. 
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4.3. Innerlijke massageoefening (Oef. 9) 
Chris: We doen vandaag de innerlijke massageoefening. Het heet ook wel de circulatieoefening. Het 
is een aandachtsoefening, erop gericht je bewustzijn in je lichaam te brengen. Eén van de grote 
doelstellingen van het werk is je lichaam te doordrenken met je bewustzijn. Je lichaam is een 
buitengewoon gevoelig instrument en in onze cultuur is vooral wat tussen de oren zit belangrijk en 
dominant. Deze oefening helpt om ook je lichaam belangrijk te maken, en waar je lichaam belangrijk 
wordt ga je er ook steun van ondervinden. Voor de meest fundamentele holding heb je je lichaam ook 
heel erg nodig. Om jezelf te kunnen dragen met al die emoties waar we het net over hadden is het 
buitengewoon belangrijk om gefundeerd te zijn in je lichaam.  
Deze oefening is een heel belangrijke basisoefening. Ik raad jullie aan deze het komend jaar iedere 
dag korter of langer te doen. Jullie zijn verplicht - en we zullen daar met de roede op toe zien - dat 
jullie jezelf iedere dag een groot geschenk geven met deze flinke beurt! Je zou het ook de 
‘zelfbevrediging-oefening’ kunnen noemen.  
 
Hij gaat als volgt: Nu doen we het in drietallen, maar het kan ook alleen thuis. En zoals met veel 
oefeningen: doe hem hardop. Hardop helpt heel erg bij deze oefening. Het is heel simpel, je begint bij 
je rechtervoet, voelt wat daar te voelen is, langs je been naar je rechterheup. Dan naar rechterhand, 
over je arm, je schouder, langs je arm naar je linkerhand, langs alle vingers. Hoe gedetailleerder hoe 
beter. En vervolgens naar je linkervoet. Dit is de uitgebreide variant. Vervolgens als afsluiting beide 
voeten. Het hele lichaam en dan de romp. Je armen en benen zijn buitengewoon belangrijk. 
Vervolgens je hele lichaam voelen, de voorkant en de achterkant, inclusief je hoofd.  
Misschien kun je begrijpen dat kijken naar je hoofd een van de beste remedies is om uit je hoofd te 
gaan. Kun je dat voorstellen? Bij iemand die in zijn hoofd zit, is het bewustzijn opgesloten. Het laatste 
wat hij zou doen is kijken naar zijn hoofd. Nu brengen we het bewustzijn bij elkaar en tegelijk spreiden 
we het. We ronden de oefening af door ook de ruimte om je heen te voelen en te ervaren. Als je met 
zijn drieën bent voel dan ook het veld in de groep. Nummer 1 begint met de voet, nummer 2 met de 
enkel, 3 de knie, enz. Wat je beschrijft is hoe je voet voelt, is hij koud, warm, kun je hem voelen, voel 
je voetzool, je grote teen, je andere tenen. Je zou een hele oefening kunnen voelen met alleen je voet. 
Je kunt door naar de volgende als de ander stopt. 
 
St: Je zit niet aan je voet? 
Chris: Nee, je zit niet aan je voet, het is een bewustzijnsoefening, massage. 
St: Je benoemt dus niet alles van je voet? 
Chris: Je benoemt hoe je voet op dat moment voelt. Wat je opvalt aan je voet. 
St: Ga je niet met aandacht van je ene teen naar de andere zodat je alles gaat voelen van binnen? 
Chris: Dat is wel zo, want wil je iets kunnen benoemen dan zal je daar met je aandacht naartoe 
moeten gaan. En ik kan je vertellen dat het in de echte massage meer gaat om de aandacht die je, 
door de aanraking, ergens naar toe brengt dan datgene wat er gedaan wordt. Het geheim van 
uiterlijke massage is in feite hetzelfde, aandacht. Met uiterlijke massage ondersteun je het proces. 
Je kunt het je misschien niet voorstellen maar dit is krachttraining. Geestkracht-training. Want je snapt 
als iemand zelf de aandacht naar het lichaam moet brengen, dit meer inspanning vergt dan wanneer 
de ander dat voor je doet (door massage). Deze training is training in liefde en training in kracht. 
Helder? Af en toe roep ik wat, om te zorgen dat iedereen ongeveer gelijk op gaat. 
St: Als de ander vertelt, ga ik dan naar diens lichaam of blijf ik bij mijn eigen lichaam? 
Chris: Je blijft bij je eigen lichaam. Is de ander bij de knie, dan ben jij bij jouw knie. 
 

Nabespreking innerlijke massage oefening 
Chris: Vertel eens wat voor effect dit werk op jullie heeft. Wat doet dit met jullie, wat deed de innerlijke 
massageoefening met jullie. 
 

Verlangen 
St: Ik krijg er toch weerstand bij…. in de zin van ongeduld.  
Chris: Ongeduld.  
St: Ik heb bij de Mindfulness training deze oefening meer gedaan en ik heb het toen niet volgehouden. 
Het kostte me zoveel moeite om op mijzelf te focussen. Maar het gekke is dat het wel werkt. 
Chris: Hoe werkt het? 
St: Het werkt in die zin dat ik behoefte heb om introvert te zijn daarna. Dat is zeer prettig en ik was 
verrast eigenlijk. Ik dacht ik ga me niet op laten jagen, ik blijf zoveel mogelijk binnen en dat lukte goed. 
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Ik vond het eng, ineens een rug tijdens het dansen. Maar het was niet eng en het was eigenlijk heel 
prettig dat dat zo vanzelfsprekend ging. We kennen elkaar eigenlijk nog nauwelijks maar dat was geen 
enkel probleem. Het vloeide heel erg het was vertrouwd en geborgen. Dat had ik eigenlijk wel heel 
hard nodig.  
Chris: Dat heb je goed gedaan. 
St: Behalve dat het wakker maakt dat daar er een groot gemis is op dat gebied. 
Chris: Gemis aan? 
St: Geborgenheid. En het niet alleen hoeven doen. 
Chris: Nabijheid en intimiteit. 
St: Ja. 
Chris: Wat ik je zou gunnen is, laat dat verlangen vooral bestaan. Zie het als een uitdaging om 
contact te hebben met dat verlangen. 
Kijk, het kan zomaar gebeuren dat als we niet om iets vragen, het op een wonderlijke manier vervuld 
wordt. Dat is eigenlijk wat we doen als we bij het verlangen blijven, snap je? We blijven bij het 
verlangen, we jagen de vervulling van het verlangen niet na, dat laten we los zonder dat we hier 
ascetisch worden. 
St: Dat wordt toch niet vervuld dus dat voel ik maar niet, dat dat maar een houding is.  
Chris: Zo is het, het is een grote uitdaging om je verlangen zo groot te laten zijn als het eigenlijk is. 
Het verlangen vooral niet fout te maken. Het is een goed teken om meer verlangens te voelen. Je 
wordt gewoon meer mens. 
Er is nog iets heel wonderlijks. Eigenlijk is verlangen een onderdeel van de training. 
Kijk we spraken, zou je zou kunnen zeggen, over de geestelijke vervulling van verlangens, maar 
uiteindelijke zijn heel veel van onze verlangens (zo'n 90%) geestelijke verlangens. Wonderlijk genoeg, 
want we denken eigenlijk dat het materiele verlangens zijn. Dat is een misverstand. Door bij je 
verlangens te blijven worden je geestelijke verlangens vervuld. Dat gebeurt op het moment dat je dat 
verlangen maximaal laat zijn. Het interessante is dat je verlangens dan niet meer materieel vervuld 
hoeven te worden. En op het moment dat ze niet materieel hoeven vervuld te worden ze vaak vervuld. 
St: Het werkt vanaf begin van de training zo, ik eet iets minder en dat is voor mij goed nieuws. 
Chris: En meestal heb je het gevoel dat je lekkerder eet. 
St: Misschien wel.  
Chris: Omdat je er meer van kunt genieten.  
 

Jezelf uitdagen zonder jezelf te overvragen – Kracht en zachtheid 
Goed, terug naar de oefening en we komen straks misschien terug op de moeilijkheid om het vol te 
houden en niet in slaap te vallen. 
St: Ik vond het ook heel moeilijk om vol te houden, niet zo zeer niet in slaap te vallen, maar weerstand 
te bieden aan het gevoel: ik wil gewoon weg, ik wil gewoon opstaan. Ik kon het bijna niet volhouden. 
Chris: En wat was er in je lijf dat moeilijk was om erbij te blijven, wat gebeurde er in je lijf? 
St: Een soort kriebelige onrust overal in al mijn ledematen. En heel veel emoties die langskwamen, 
van rust tot ontzettende woede. Het ging maar door. Ik dacht, ik moet weg hier, ik moet wat gaan 
doen. Dat is wat ik doe in het dagelijkse leven. 
Chris: Ja, dat is ook zo, wat jij zegt. Voor jou is het ook een grote uitdaging zo’n oefening lang te 
doen. 
St: Uiteindelijk raak ik ook wel in een staat die meer naar binnen gekeerd is. 
Chris: Het is dus wel gelukt op een gegeven moment. Dat is erg belangrijk. Ik noem wel eens het 
voorbeeld van de kinderen van deze tijd, die de hele tijd achter de computer doorbrengen. Hoe oud 
zouden ze zijn, kinderen van 7, 8, 9? Die moet je al niet meer vragen om naar het bos te gaan, want 
dat vinden ze niks. Saai, zeggen ze dan. 
Maar stel, kinderen lukt het niet, maar op een bepaalde manier leven die kinderen in ons allemaal, stel 
dat het tóch zou lukken. Het met het bos te doen, wat zou er dan gebeuren? Op een gegeven 
moment, vandaag of morgen, vallen alle computers uit in het land. Dan gebeurt er iets op korte termijn 
en wat gebeurt er op langer termijn? Dan moet je je voorstellen dat de televisies het ook niet meer 
doen. 
St: Het lijkt me heerlijk. 
Chris: Het lijkt jou heerlijk. 
St: Die kinderen beginnen het bos ontzettend interessant te vinden. 
Chris: Dat is wat er op langere termijn gebeurt. Wat er gebeurt is dat de ware levensvreugde weer 
terugkomt. De ware levensvreugde is natuurlijk onafhankelijk van wat het object is. Als je een kind van 
3 of 4 hebt en er een pen op de grond ligt of een barbiepop, of wat ouders denken dat leuk is voor 
zo’n kind, dat maakt voor zo’n kind echt niet uit, toch? 
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St: Een doosje waar speelgoed in zit is meestal interessanter.  
Chris: Ja, misschien dat de kleurtjes belangrijk zijn. Want er is wel interesse. Om je uit te dagen ja, 
om dit vol te houden, als motivatie en zonder jezelf te forceren. Je kunt het vergelijken, dit hele werk, 
met sport. Als je traint heb je tegenwoordig hele slimme middelen. Eén van de grote uitdaging van een 
sportman is dat hij traint en oefent en dat hij de belasting hoger maakt. Maar tegelijkertijd is het een 
kunst om die belasting niet té hoog te maken, want anders is hij overtraind of haalt hij het 
wedstrijdprogramma niet. Het gaat erom jezelf uit te dagen, maar jezelf ook niet te overvragen. Dat is 
wat helpt. 
Deze oefening gaat heel erg over de ontwikkeling van geestkracht. Kun je je voorstellen dat 
geestkracht een buitengewoon belangrijk ding is in het leven? Vanmorgen zei ik het al. Liefde zonder 
kracht is eigenlijk geen liefde, kracht zonder liefde is eigenlijk ook geen kracht. 
St: Ik ga eigenlijk niet zo goed op dit moment, met de oefening in geestkracht 
Chris: Nou, de geestkracht. Ik zeg dit even naar aanleiding van St1 en St2 Omdat zij hebben gemerkt 
dat het niet zo gemakkelijk is je aandacht erbij te houden, en waarbij we vandaag de support hadden 
van twee anderen mensen uit hun groepje. 
St: Ik kan wel heel gemakkelijk de aandacht erbij houden en heb niet het idee dat het iets te maken 
heeft met geestkracht.  
Chris: Als dat voor jou heel gemakkelijk is dan zou het in mijn stelling zijn, dat het wel goed zit met 
jouw geestkracht. 
St: Gaat het niet té gemakkelijk? 
Chris: Het zou kunnen zijn dat er zijn twee dimensie zijn. Een dimensie van kracht en zachtheid naar 
kracht, en de dimensie van weekheid naar hardheid. Kun je dat voorstellen? Die zijn aan elkaar 
gerelateerd. Met het dimensie-continuüm bedoel ik week, beetje minder week, tot hard, begrijp je, een 
schaal. 
Het probleem aan de ene kant is dat zachtheid verward wordt met weekheid. En het probleem aan de 
andere is dat kracht verward wordt met hardheid. Wat mij betreft, als die dimensie compleet oké is, 
dan kan er uiterste zachtheid, uiterste tederheid zijn, zonder dat er weekheid is. En er kan uiterste 
kracht zijn zonder dat er hardheid is. Dus als ik dan zeg: zit het met de kracht wel goed, dan zou het 
kunnen zijn dat vooral de harde kant meer bekend is. 
St: Het voelt een beetje als concentratie.  
Chris: Daar gaat het heel erg over. Het gaat over focussen, het gaat over concentratie, het gaat over 
discipline, het gaat over consequentheid, het gaat over doorzettingsvermogen. Dat zijn allemaal 
aspecten van kracht. Veel mensen switchen tussen weekheid en hardheid en varianten daartussen. 
Weekheid is een van de extreme vormen en hardheid is de andere kan. En veel mensen hebben 
moeite met de krachtdimensie. 
 
St: Als dit zo gemakkelijk gaat, waarom is het dan zo moeilijk om überhaupt de oefeningen te doen. Ik 
bedoel, wat is dan de geestkracht? We hebben het er in het oefengroepje over gehad en in de relatie 
tussen de mentor en pupil. Dat het een enorme klus is om je oefeningen te doen. Om de kracht te 
hebben om dat te gaan doen, terwijl als je het doet dan blijkt dat je het gewoon kan doen (misschien 
niet voor iedereen maar in ieder geval voor mij). 
Chris: Ja, maar dat is gewoon de krachtdimensie. Een buitengewoon uitgebreide dimensie en net 
zoiets als de liefdesdimensie.  
Dat is ook een uitgebreid verhaal: er is een verschil in de kracht die nodig is om met iets te beginnen 
en de kracht om iets vol te houden. In de sport heb je daar allemaal vakjargon voor, de mensen die 
goed zijn in de korte afstand, in de explosie. Dat zijn de mensen die vrij gemakkelijk snel en kort 
dingen kunnen doen. Daarna zijn ze weer afgeleid dan gaan ze iets anders doen. 
Je ziet het al aan kinderen. Sommige kinderen hebben meer met de ene vorm en andere kinderen 
hebben meer met de andere vorm. Ze vliegen op hun fietsje, vijf minuten weg. Ze stappen weer op 
hun step, hup weg. Dat zijn varianten en sommige kinderen zijn van die locomotieven. Er zijn 
verschillende krachtkwaliteiten. 
 

Voelen 
St: Ik heb veel weerstand tegen discipline en regelmaat en doorzettingsvermogen. Dat soort dingen. 
Omdat ik het associeer met hardheid in plaats van kracht.  
Chris: De basis van onze reflexmatige zelfbegeleiding is een weerspiegeling van de begeleiding van 
onze ouders. En dus ook vaak van de zelfbegeleiding van onze ouders. En het is nu eenmaal zo, 
helaas, dat we geen van allen perfect zijn. Het is altijd goed te denken: waar liggen mijn uitdagingen? 
Zit het meer in de weekheid of zit het in de hardheid? Het is heel goed om dat te zien en daar kunnen 
allerlei misverstanden zijn, ook problemen betreffende autoriteit. 
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St: Ik vond het vooral heel erg leuk. 
Chris: Je vond het vooral heel leuk, kijk eens aan.  
St: Het moest sneller, we gingen eigenlijk te langzaam en ik merkte dat ik gewoon van alles kon 
voelen en zien bij mijn elleboog. 
Chris: Interessant hè?  
St: Ik kan gewoon een verhaal schrijven over mijn elleboog.  
Chris: Dat ga ik jullie ook straks vragen te doen. Jou verklap ik dat alvast maar. Het is interessant, en 
dat heeft bijna iedereen ontdekt hè? 
St: Nou, ik vind het wel moeilijk hoor, om heel uitgebreid alles te beschrijven.  
Chris: Wat is er dan moeilijk aan? Is het moeilijk om woorden te vinden of moeilijk om te voelen?  
St: Misschien toch moeilijk om te voelen. Ik voelde wel een aantal dingen. Als ik denk aan mijn voet, 
dan voel ik mijn voetzolen en mijn grote teen, hoe ze de grond aanraken. Maar sommige mensen 
kunnen het echt over alle botjes hebben. Dat vond ik zelf moeilijk, dat heb ik niet  
Chris: De grote kunst is in eerste plaats om je compleet te verzoenen met hoe het bij jou is. Dat is het 
nadeel als je het met andere mensen doet. Sommige mensen kunnen compleet ieder orgaan in hun 
lichaam gedetailleerd voelen, bijvoorbeeld hun darmen.  
St: Ik kan me voorstellen dat als je een studie hebt gedaan, die heel erg over het menselijk lichaam 
gaat, en alle spieren feilloos weet, je dat ook visualiseert. 
Chris: Ja, dat verschilt, maar sommige mensen hebben die studies gedaan en nooit hun lichaam 
gevoeld. Ik denk dat het gros van de mensen, die dit soort studies doen, hun lichaam nooit hebben 
gevoeld. Maar sommigen hebben dat van nature. En heb je dat niet, dan is het gewoon trainen.  
Chris: De oefening is er een van krachttraining, maar hij heet niet voor niks innerlijke massage 
oefening. Het betekent dat jij meer in je lijf komt te zitten. 
St: Hoe vaker je het doet.  
Chris: Hoe vaker je het doet. En dat is het doel. Je kunt je voorstellen dat iemand al zijn organen kan 
voelen, maar het beschouwt als iets biologisch. Dat is niet onze bedoeling met de oefening. 
Voor zover ik het heb kunnen horen en zien, hebben jullie stuk voor stuk de oefening ontzettend goed 
gedaan. Ging het helemaal vanzelf. Vertrouw jezelf erin! Waar het écht om gaat kan ik eigenlijk niet 
met woorden uitleggen. Dat is de moeilijkheid, ik moet zelf oppassen dat ik met woorden niet meer 
stuk maak, dan goed doe. 
St: Bij mij ging het in ieder geval niet vanzelf. Ik hoor de anderen en denk dan: wat moet ik 
benoemen? In dat geval zou je denken, fijn dat je het niet hoort zoals ik, want ik hoor van alles. Ze 
zeggen iets, ik wil toch horen wat ze zeggen. Zodat ik weet wanneer ik aan de beurt ben. Ik kon het 
moeilijk loslaten op een geven moment. Toen ik dacht, ik laat het maar zo, kwam er wel meer rust. 
Zodanig dat ik bijna wegviel. Toen dacht ik ben moe. Ik ben moe van alles, van alles wat er speelt. En 
dan vind ik het heerlijk om bij mezelf te zijn. Dat komt wel los daardoor.  
Chris: Dit is een oefening waarbij in het algemeen bij heel veel mensen vermoeidheid voelbaar wordt. 
Hebben meer mensen moeheid gevoeld? 
St: Ja, ja.  
 

Het belang van de oefening 
Chris: Eens even kijken, kunnen jullie het belang van de oefening inzien, de waarde ervan? We doen 
een heleboel oefeningen dit komende jaar maar er zijn ook een aantal sleuteloefeningen. Dit is wat mij 
betreft een sleuteloefening. Vooral omdat het de uitdaging is om ook in het leven steeds meer hier 
aanwezig te zijn. Wat we ons normaal gesproken niet kunnen voorstellen is, hoe meer ik híer ben, hoe 
meer ik dat wat dáár is ervaar.  
Dat is zo ongebruikelijk. We hebben allemaal het gevoel dat we meer daar moeten zijn i.p.v. hier. Om 
meer de wereld te voelen of te ervaren. Maar dat is eigenlijk niet zo. Het is zelfs zo, hoe meer je hier 
kunt zijn, hoe meer je daar bent. Hoe dichter ik hier kan zijn bij wat er hier gebeurt, hoe meer ik van 
hieruit kan communiceren en daarmee ook de ander kan stimuleren en inspireren om heel erg daar te 
zijn. Daar, bij die ander. En dan is er contact op dieper niveau. 
St: Je moet eerst in contact zijn met jezelf voor je werkelijk contact kan hebben met een ander. 
Chris: Zo is het, het contact met een ander zal nooit dieper zijn dan het contact met jezelf.  
St: Ik voelde heel veel contact met één van de anderen. Terwijl ik daar helemaal niet mee bezig was, 
ik was bezig met mezelf. 
Chris: Klopt. Mijn suggestie is, al is het maar 5 minuten, doe het iedere dag.  
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Je relatie met je lichaam 
En waar ik jullie verder toe wil uitnodigen is een stukje te schrijven over de relatie met je lichaam. Met 
alle onderdelen van je lichaam, zoals die er zijn. Ik zal een aantal interessante onderdelen noemen. 
St: Haarwortels.  
Chris: Interessant onderdeel, maar er zijn allerlei uitdagende onderdelen. Er zitten ook niveaus in de 
relatie met je lichaam. Hoe is normaal gesproken de relatie tot je voeten, wat zijn de oordelen over je 
voeten, wat zijn überhaupt de oordelen over je buik, over je geslacht, over je oksels, over je anus. Wat 
hebben we allemaal, om maar eens wat willekeurige voorbeelden te noemen.  
Wat er in een oefening gebeurt, bijvoorbeeld, is dat je als het ware vanzelf voorbij de oordelen gaat. Ik 
denk dat dat bij de meeste mensen vanzelf gaat. Je zit toch niet te denken: wat moet ik met die 
rotvoeten of: die rot linkervoet of iets dergelijks. Terwijl je, omdat het een toevallig een voet is die pijn 
doet, het in de normale wandeling je rot linker voet noemt, die altijd pijn doet. Het is interessant om die 
verschillende niveaus in de relatie met je lichaam te herkennen. Er is een oppervlakkig niveau, altijd 
dat puistje of dat vlekje of iets dergelijks, dat je altijd op je wang ziet. Maar hoe is je relatie op dieper 
niveau en bij welke delen van je lichaam kan je gemakkelijk blijven. Als je de circulatie maakt, zul je al 
heel snel ontdekken dat je, bijvoorbeeld, heel makkelijk vijf minuten bij je voet blijft en dan ineens bij je 
heup bent. Dat het heel veel kracht vraagt om ook nog je kuit te voelen. Dat is interessant en ik nodig 
jullie uit om een stukje te schrijven, dat stimuleert misschien ook om die oefening te doen en je 
lichaam te leren kennen. Dat is in zekere zin wat we aan het doen zijn, ons bewust worden van het 
lichaam. Wat speelt er allemaal in mijn lijf, rond mijn lijf? Waar is het moeilijk om bij te blijven?.  
St: Vroeger zat ik niet zo in mijn lichaam. En nu te strak. Omdat het toch wel losmaakt, ben ik gaan 
liggen. Ik denk: ik doe het hier maar en als ik dan in mijn lichaam oefeningen moet doen, dan voel ik 
me zo bewust dat ik terugga in mijn lijf en dus kom ik meer in mijn kracht te staan. 
Chris: Heel goed.  
St: Uit het hoofd eigenlijk. 
Chris: Klopt. 
St: Ik ben ooit Spaanse dans gaan doen en dat is ook op de aarde staan. Het was nogal zweverig, het 
was wel een verschil. 
Chris: Heel goed.  
St: Het blijft een natuurlijk escape bij mij.  
Chris: Goed gezien. 
Het gaat ook heel erg over de term die vaak gebruikt wordt, nl. incarneren. 
St: Hoe kan je naar je hoofd kijken, kun je daar iets meer over zeggen?  
Chris: Je kan toch je oren voelen, vermoed ik. Dat is wat ik bedoel, je onderdelen waarnemen. Ik 
hoorde mensen zeggen: de linkerkant van mijn schedel voelt zo en de rechterkant van mijn schedel 
voelt weer zus. Dat is buitengewoon interessant ...  
Als je deze oefening 5 minuten doet, brengt het iets anders dan wanneer je het een uur doet. Het zou 
mooi zijn dat als mensen die het druk hebben, deze oefening in het weekend langer kunnen doen. Of 
twee keer per dag. Het is ook een oefening die buitengewoon goed helpt om in slaap te vallen. Als je 
niet kunt slapen en je gaat naar je voeten toe, ik daag iedereen uit de oefening dan helemaal af te 
maken, dat redt je niet.  
Chris: Ik daag jullie graag uit om deze oefening goed op te pakken en ook met elkaar te herhalen in je 
oefengroepje.  
St: Lacht, ik zie andere dingen.  
Chris: Ja, dat snap ik, iedereen heeft zo zijn eigen perspectief en zijn eigen intimiteiten daar ga ik niet 
tussen zitten. 
 

Voelen en tegelijkertijd niet voelen 
St: Ik heb dit vroeger als ontspanningsoefening gedaan voor het slapen gaan. Ik werd toen 
geadviseerd dat als je iets niet voelt, daar eerst spanning op te zetten, en dan los te laten. 
Chris: Dat kan.  
St: En dan te voelen.  
Chris: Het kan. Je zou kunnen zeggen, niet voelen bestaat niet, maar tegelijkertijd ook wel. Dat is het 
lastige. Dus als je je onderbeen niet voelt, doe dan net alsof je het wel voelt. Dat zou ik je aanraden, je 
mag ook aanspannen, dat is ook prima.  
Het belangrijkste is dat je het niet overslaat. Juist die delen waar je moeilijk bij kunt blijven. Zonder te 
streng voor jezelf te zijn, dat is de grote uitdaging. Interessant is ook (wat heel gemakkelijk ook bij de 
oefening kan gebeuren als je die alleen doet) dat je in gedachten komt. En altijd weer kom je bij je 
rechterhand en zit je weer in gedachten. Dat is een interessant fenomeen. Dan ben je helemaal weg.  
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St: Ik zat te denken, ik vind het zo moeilijk zo’n tijd te blijven zitten, dat ik dan opsta. Ik heb last van 
een stemmetje in mijn hoofd dat constant tegen mij zegt dat ik niet zoveel tijd aan mijzelf moet 
besteden. 
Chris: Ja, dat klopt, goed dat je dat herkent. Maak je zelf niet zo belangrijk zet je zelf niet op een 
troon, wees niet dat prinsesje! 
Er zijn twee dingen die je heel erg helpen. Ik heb het speciaal aan S. eens meegegeven, zorg dat je 
een schrift ontwikkelt voor dat stemmetje. Voor dat deel van jou, dat krijgt een eigen schrift, het kan 
ook een paar velletjes zijn. Geef hem af en toe de kans, bijvoorbeeld als hij nu erg opspeelt. Geef hem 
iedere dag 10 minuten de kans om precies te zeggen wat hij er van vindt. Maar je schrijft het op, je 
neemt hem serieus, laat hem of haar zijn verhaal doen.  
Het is een beetje vergelijkbaar met dat ik aan S. van morgen teruggaf. Ik kon bij S vanmorgen merken 
dat ze zei, ik voel me zo machteloos. Maar kun je je voorstellen dat ze zich eigenlijk niet machteloos 
voelde? 
St: Het is verzet tegen machteloosheid  
Chris: Het is verzet tegen machteloosheid. Het is geen ontspannen in de machteloosheid. Het is niet 
om te zeggen dat je het fout doet, maar het is een hele grote kunst om dat stemmetje, dat heel actief 
is en dat het liefste als een aapje van de ene naar het andere ding springt, uit te nodigen. Net als een 
moeilijk kind in de klas. Laat hem eens écht zijn verhaal doen, laat hem vertellen wat er aan jou niet 
deugt, gewoon compleet met alles erop en eraan.  
Daar hoort een paradigma bij, een filosofie over het leven en over jou. De grote kunst is om je niet te 
laten intimideren, zie het zo als een jongetje in de klas tegen mij durft te zeggen: meester, ik vind je 
een ontzettende grote lul. Stel, dat ik daar kan ontspannen, dat ik het kan ontvangen en ik kan tegen 
hem zeggen: interessant, kom eens even mee, laten we even apart gaan zitten en leg het mij nou 
eens uit, hoe kom je op het idee dat ik een grote lul ben. En ik krijg dat jongetje aan de praat, hij legt 
me precies uit wat hij van mij vindt. Waar zal dat toe leiden? 
We worden dikke vrienden. Maar er zit wel power bij dat jongetje als hij dat tegen mij op die manier 
durft te zegge. Het is belangrijk die energie te transformeren tot een waardevolle, constructieve 
energie. Dus laat die delen praten. Geef ze allemaal een eigen schrift. Het kan je een boekenkasje 
kosten maar ...  
St: Meervoudige persoonlijkheid.  
Chris: We zijn allemaal een meervoudige persoonlijkheid. Wat zou de psychiatrie zijn als wij er niet 
zouden zijn.  
St: Ik dacht vroeger dat ik serieus ziek was. Maar toch voelde het weer ergens níet zo eigenlijk. 
Tweestrijdig, maar ik hoorde er nooit over als kind. En nu denk ik: het zijn gewoon die stemmetjes die 
iedereen heeft, maar niemand benoemt ze als je jong bent.  
Chris: Ze hebben ook wel eens psychologisch onderzoek gedaan, daarbij ontdekten ze dat 80% van 
de mensen af en toe een stem hoort. Dat is een gigantisch percentage. Alle psychologen vielen van 
hun stoel en kwamen tot de conclusie dat heel Nederland voortdurend aan het hallucineren is. Maar 
dat is nou weer net iets anders.  
 

4.4. Oefening: Repeterende vraag: aandacht voor jezelf (Oef. 10) 
Chris: Dan gaan we nu een oefening doen met een repeterende vraag. En dat zijn drie repeterend 
vragen.  

• Wil je mij vertellen waar jij van houdt? 
• Wil jij vertellen wat jou goed doet? 
• Wil je mij vertellen waar jij blij van wordt? 

 
Ik heb er een tussenvraag aan toegevoegd. Zeg af en toe tussen de vragen door: wil je me vertellen 
hoe jij je nu voelt? Dat is het idee van de tussenvraag. Bij alle repeterende vragen vanaf heden stel je 
zo af en toe deze tussenvraag: wil je mij vertellen hoe jij je nu voelt? 
De rest van de vragen is helder, denk ik. Dit gaan we in tweetallen doen, 10 minuten per vraag, 10 
minuten per persoon. 
 

Nabespreking oefening repeterende vraag 
Chris: Mensen, laten we nog even stilstaan bij de oefening, hoe was het om dit te doen, wat voor 
effect had het op jullie. Was het moeilijk of was het gemakkelijk? 
St: Het was gemakkelijk. Heel vaak met een repeterende vraag merk ik dat het lastige vragen zijn 
maar dit vond ik prettig. Dit gaf me een goed gevoel. 
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Chris: Hoe was het voor anderen? 
St: Aan de ene kant is het leuk om een opsomming te doen maar tegelijkertijd merk ik dat sommige 
dingen ook een zwaardere kant hebben. En heb ik een gevoel daar nu niet over te moeten beginnen. 
Chris: Klopt. 
St: Daar ben ik het mee eens. Het lijken simpele vragen maar als je ze naar waarheid wilt 
beantwoorden, wat ik geprobeerd heb, zijn ze wel lastig. 
Chris: En wat is voor jou lastig? 
St: Ik had het er met S over dat je sociaal wenselijke antwoorden, die voor jezelf heel gemakkelijk zijn, 
kunt noemen. Waar je blij van wordt, wat je goed doet. Maar als je daar over nadenkt, ook in welk 
thema je hier met de training bent begonnen, dan zijn dat geen vragen die gemakkelijk zijn want dan 
ga je antwoorden geven die je ook daadwerkelijk wil geven. Dan is het antwoord ook een echt 
antwoord en dat impliceert weer iets anders: dat antwoord heeft een gevolg. Dat je iets onder ogen 
moet zien, bijvoorbeeld. 
Chris: Ik hoor je dat je over jezelf in de je-vorm praat. 
St: Ja. 
St2: Ik vind het niet zo helder, ik snap er eigenlijk niets van. 
St: Een voorbeeld is dat als je aan mij zou vragen: waar wordt je blij van, dan zou ik kunnen zeggen 
motorrijden, omdat het iets oppervlakkigs in die zin is. Maar eigenlijk word ik van niks blij van mijzelf. 
Als ik ga nadenken en ik zou het over mijzelf hebben dan doet mij niks goed, wat iets voor mijzelf is. 
Mij doet heel veel goed wat anderen doen maar nooit iets wat ík doe, dus dat impliceert iets. 
St2: Maar motorrijden doe je zelf. Je bedoelt een eigenschap van jezelf. 
Chris: Voor S is het gemakkelijker om de motor van de buurman te repareren dan zijn eigen motor. 
Dat geeft hem meer vreugde. 
St2: Je wilt liever iets voor een ander doen.  
St: Nee, dat doe ik niet liever, dat dóe ik. Dat is wat de training laat zien, dat aspect dat ik alleen maar 
blij kan zijn als een ander blij is. Dus daarom zijn die vragen voor mij confronterend. 
 
St: Het viel mij op dat er heel veel dingen zijn waar ik blij van word. Er kwamen heel veel dingen naar 
boven. En wat voor mij een eye-opener is, een beetje confronterend, is dat er toch zoveel dingen zijn 
waar je blij van wordt en dat je eigenlijk maar een deel daarvan actief dóet. Als je zo blij wordt van 
naar de zee gaan, waarom ga ik dan maar 1 keer per jaar naar de zee? Wat is dat in me dat mij ervan 
weerhoudt? 
Chris: Buitengewoon belangrijk, wat weerhoudt me ervan in de praktijk. 
St: Maar je bewust zijn dat er dus dingen zijn die je heel leuk vindt, die ik heel leuk vind als ik voor 
mezelf praat. Dat ik besef dat ik eigenlijk heel veel dingen heel leuk vind. Maar in het besef dat ik daar 
onvoldoende bij stilsta in het dagelijks leven. En er soms ook onvoldoende voor doe om het voor 
elkaar te krijgen of te organiseren. Om gewoon na te denken: wat heb ik nodig nu? 
Chris: Wat ik je hoor zeggen is dat het op zich verheugend is dat er zoveel in je leven is wat je leuk 
vindt, waar je blij van wordt en  
St: In het leven  
Chris: In het leven? 
St: Ja. 
St2: In jouw leven. 
St: Nee, in het leven, maar ik geef er geen vorm aan dus het is niet zoals mijn leven zou kunnen zijn. 
Chris: Je kunt heel veel bedenken waar je blij van wordt maar je constateert tegelijkertijd dat er weinig 
in je leven is, dat jij weinig in je leven brengt. 
 

De waarde van positieve én van negatieve ervaringen 
Iemand anders andere ervaringen? 
St: Ik ben op de trainingen een stukje introspectie aan het doen en ik merk dat het eigenlijk de eerste 
oefening was die daar aan voldeed. Dus ik heb de dag een beetje, (voor het eerst van deze trainingen 
we zitten nu op de 5de dag), een beetje als verveling ervaren vanmorgen. Een beetje langdradig, érg 
lange inleiding van de oefening en het nabespreken en ik dacht: ga nou aan het werk. En toen gingen 
we weer met deze drie vragen aan de gang. Ik dacht: we gaan nu wat doen wat mij blij maakt. 
Chris: Impliciet zeg je heel veel over de vorige oefening nu, nou wil ik eigenlijk niet langer bij die 
oefening stil staan, om de mensen niet te vervelen. Om… 
St: Dat is goed. 
Chris: Maar ik wel even teruggeven dat het te denken geeft, ook na wat we besproken hebben. Wat 
zo vreselijk behulpzaam is, lieve mensen, is dat negatieve ervaringen op een trainingsdag minstens 
even waardevol zijn als positieve ervaringen. Natuurlijk is er een probleem als er alleen maar 
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negatieve ervaringen zijn. Maar negatieve ervaringen zijn interessant, waar we de neiging hebben om 
negatieve ervaringen, weg te zetten. Maar het is interessant wat er eigenlijk gebeurt. 
St: Maar als je gewoon niet zo geboeid bent een stuk van de dag, is dat negatief? 
Chris: Daar is helemaal niks mis mee. Ik zeg niet positieve ervaringen zijn fout, ik zeg alleen: 
negatieve ervaringen kunnen ook buitengewoon interessant zijn. Daarvoor probeer ik bij jou interesse 
te wekken, zoals ik wel eerder heb gedaan bij andere mensen. Mensen die moeilijkheden 
tegenkwamen bij de oefening, de weerstand etc. Die saaiheid, herinner je nog dat gesprekje over die 
kinderen in het bos? Die saaiheid is buitengewoon interessant. 
St: Maar ik vond die oefening vanmorgen in drietallen niet saai. Maar een uur daar naartoe praten en 
een uur erover napraten vond ik te lang. Voor mij. Maar dat zegt natuurlijk wat over mij. 
Chris: Het zou heel goed zijn om dat uur nog eens te pakken, om het na te luisteren. Dan zul je zien 
dat de instructie voor de oefening maar 5 minuten heeft geduurd. Dus er iets anders aan de hand 
denk ik. 
St: Dat kan, er is iets anders aan de hand ik vermoed dat er iets is dat je geraakt heeft. 
St: Interessant. 
Chris: Interessant is wat er dan voor mechanisme op gang komt. Maar ondertussen hoorde ik ook dat 
je erg blij was met deze oefening. 
St: Een beetje andere soort ervaring denk ik. Ten eerste kwamen ook alle twee kanten (warmte, 
blijheid daar zit ook verdriet aan) langs en ik merkte dat ik behoorlijk moe was en dat raakt me heel 
erg. Daar gaat het voor mij over, het heeft heel veel te maken met verbinding en intimiteit en over op 
mijzelf zijn en vanuit mijzelf in contact met een ander die ook op zichzelf is.  
Chris: Het is niet onbelangrijk onderzoek te doen naar wat is goed voor jou. We zijn niet zo 
verschrikkelijk gewend om daarbij stil te staan.  
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5. Stijlen in het relateren met anderen 
Dag 6 van de Jaartraining. 
 

5.1. Meditatie: Voel hoe het is (dag 6) 
Chris: Hartelijk welkom allemaal, laten we heel even de ogen sluiten. En als ik zelf zo de ogen sluit 
vanochtend, dan moet ik denken aan het gedicht van Rumi. Wat hij mooi beschrijft is dat je als het 
ware gastvrij kunt zijn voor dat wat je aantreft en je kunt laten verassen door dat wat je aantreft in 
jezelf. Dus als herbergier kun je ‘s morgens wakker worden en bij jezelf denken: waar zal ik vandaag 
weer mee opgescheept worden. Maar je zou ook kunnen denken: wat zullen er vandaag voor 
interessante gasten langskomen. Hoe zou het zijn als het zou lukken om alles wat je nu bij jezelf 
aantreft als een interessante gast te zien. Een gast die op een of andere manier jouw bewustzijn, jouw 
gewaarwordingsvermogen binnentreedt, jouw perceptie. Kijk of je je kunt veroorloven om helemaal 
terug te keren naar dit moment, alle zorgen achter je te laten, alle besognes achter je te laten en je te 
laten verassen door wat er nu op dit moment zich voordoet.  
 
Het kenmerk van een echte gevorderde is dat hij altijd een beginner is. Dat alles altijd weer nieuw is. 
Voel eens op die manier het contact met de grond. Hoe en waar je lichaam de grond raakt of het 
kussentje, het bankje. Voel dan weer je onderrug, je bovenrug, je schouders. Je bovenarmen, je 
onderarmen, je handen. Voel je hoofd, voel je ogen. Kijk wat er gebeurt als je contact maakt met je 
ogen. Met je schedel, met je oren. Met je gezicht, met je mond. Voel de voorkant van je lichaam. Je 
borst, je buik. Voel je ademhaling in je borst en in je buik. Voel hoe het is met je is, hoe het is om in 
deze groep te zijn. Hoe is het met je gevoel van veiligheid, is er een soort alertheid of er juist een soort 
thuiskomen. Voel hoe het is, wees geïnteresseerd hoe het vandaag op dit moment bij jou is. Je hoort 
de geluiden. Je ervaart de ruimte om je heen. Voel hoe je erbij zit. Dan zal ik iets verder gaan want 
wat we tot op heden gedaan hebben is eigenlijk het begin van de klassieke meditatie.  
 

Theorie: Harapunt 
De klassieke meditatie is de meditatie zoals we die in het Zen boeddhisme en het Tibetaanse 
boeddhisme gewend zijn qua lichaamshouding. Ik noem dit klassiek omdat we andere oefeningen 
doen die ook meditatief zijn maar anders dan de klassieke meditatievorm. Die werken in principe met 
een focus. Je kiest iets uit waar je de aandacht op richt en een van de meest gebruikelijke vormen is 
dat je ademhaling. Wij combineren dat, omdat we het lichaam belangrijk vinden, met het voelen van 
de ademhaling in je buik. We kiezen een focus in de buik, namelijk het harapunt of het katpunt, 
ongeveer twee vingers onder je navel, halverwege je navel en het schaambeen. En ongeveer twee 
vingers naar binnen. Het gaat erom in contact te zijn met dat gebied, daar richt je je aandacht op. 
Verder is je aandacht open. Je hoort nog steeds de omgeving. Er kan van alles gebeuren dat je 
waarneemt. Maar er is een focus op een hele relaxte manier. Je hoort nog steeds de geluiden en wat 
er ook gebeurt in je omgeving, zoals mijn stem. Toch blijf je je aandacht richten op dat punt in je buik. 
Op je ademhaling. Want vroeg of laat zal je aandacht wegdrijven van dat punt. Je raakt in gedachten 
of wat dan ook. Maar omdat je je voorgenomen hebt die gefocuste meditatie te doen zul je je vroeg of 
laat gaan realiseren dat je je voorgenomen had met je aandacht bij dat punt te blijven. En nu komt er 
een belangrijk moment waarin deze vorm van meditatie een soort van krachttraining wordt en 
tegelijkertijd vriendelijkheidtraining. Het wordt vriendelijkheidtraining waar je jezelf niet op de kop geeft 
dat je afgeleid wordt, want het is logisch dat je afgeleid wordt. De grote kunst is vriendelijk voor jezelf 
te blijven en het interessant te vinden waardoor je afgeleid wordt. Belangrijk is daarnaast om de kracht 
en de discipline op te brengen om weer met je aandacht terug te gaan naar dat punt in je buik.  
 

Aandacht voor anderen 
Dan wil ik weer als eerste de aandacht vragen voor enkele mensen die er vandaag niet zijn. In de 
eerste plaats voor S. Ik denk dat is daarover wel mag zeggen dat haar bevalling haar zwaar gevallen 
is en ze nog bezig is met de verwerking daarvan. En ook St2 heeft het niet zo gemakkelijk. Ze is 
overspannen door alle toestanden met haar werk. Kijk of het lukt en als je dit wilt om de moeilijkheden 
van deze mensen naar je toe te ademen en ze vriendelijkheid en vertrouwen toe te ademen en als het 
eerste moeilijk is beperk je je tot het laatste.  
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Dan zou ik willen vragen of er iemand is die voor iemand de aandacht wil vragen. 
St: Ik zou de aandacht willen vragen voor een collega van mij, die is voor in de 40 en er is voor de 
derde keer kanker geconstateerd bij haar. En ze is er zelf moedig en optimistisch over maar ik denk 
dat ze wel wat steun kan gebruiken. 
Chris: Laten we stil staan bij de collega van S.  
Ik zou zelf de aandacht willen vragen voor iemand uit één van onze groepen, een moeder van twee 
kinderen, een jonge moeder die binnenkort zal sterven.  
Laten we dit dan afsluiten met een buiging. 
 

5.2. Theorie: Fundamentele stijlen in het relateren met anderen 
De meesten van ons zijn bij onze handelingen gewend om rekening te houden met de effecten van 
ons handelen op anderen. Dat lijkt in eerste instantie een positieve zaak.  
Als we in contact met een ander zijn en die ander houdt er rekening mee dat zijn of haar handelen of 
spreken effect heeft op ons, is dat prettig. Dan ben je een factor voor die persoon. Dan doe je er toe. 
De ander is afgestemd op jou. 
 
Stel dat iemand de effecten van zijn of haar handelen op jou volstrekt negeert, dan ervaar je dat alsof 
jij genegeerd, misschien wel geminacht wordt en er voor die persoon niet toe doet. We zeggen dan 
dat het iemand ontbreekt aan invoelend of empatisch vermogen of we definiëren die ander simpelweg 
tot een egoïst.  
Daar staat tegenover dat veel mensen onnodig bezorgd zijn over het effect van hun handelen op 
anderen. In dat geval geef je jezelf weinig of geen ruimte om je jezelf te zijn. Je bent voortdurend alert 
op de behoeften en wensen van de ander en vergeet jezelf. Veel mensen kunnen van een ander heel 
goed voorstellen dat deze het prettigst is als deze simpelweg zichzelf is. Van jezelf geloven dat je het 
prettigst bent voor de ander als je simpelweg jezelf bent is moeilijker.  
Wat aan dit alles ten grondslag ligt, is de soort ervaringen die we vooral in het begin van ons leven 
met anderen hebben gehad.  
 
Als kind zijn we voor ons bestaan volledig afhankelijk van anderen. Op zich hoeft dat helemaal geen 
probleem te zijn, wanneer de volwassenen om ons heen volstrekt niet emotioneel afhankelijk zouden 
zijn van jou. Waar de ouder overgevoelig is voor jouw gedrag in positieve of negatieve zin, zal er in 
dezelfde mate de neiging zijn om jouw gedrag te beïnvloeden. De ouder heeft er dan belang bij jou 
afhankelijk te maken en te houden van hem of haar. Jouw gedrag wordt dan een heel belangrijke 
factor in het leven van een ander. Dat maakt je onvrij. 
Dergelijk gedrag van ouders leidt tot twee uiteenlopende reactiepatronen en stijlen van relateren. In 
het ene geval zal het kind overgericht zijn op de ouder (later ieder ander) en proberen de ouder, de 
ander, zoveel mogelijk tegemoet te komen. Het kind zal moeite hebben te separeren, een eigen zelf, 
eigen identiteit te ervaren. Belangrijk is te begrijpen dat dit los staat van het gegeven of je een 
bijzonder positieve of een bijzonder negatieve factor voor je ouders bent. Voor je zelfgevoel ben je 
afhankelijk van het bezig zijn met de ander en het op grond daarvan bezig zijn van de ander met jou. 
Dat is wat je definieert tot relatie.  
 
De uitdaging is dan om in de relatieloosheid (niks doen) de ware relatie te ervaren. Zo gauw er 
gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid komen (de ramp), gaat het goed. Deze stijl hoort bij wat 
we de springers hebben genoemd. Je zou het ook de hechters of de gehechten kunnen noemen. 
Hechters gronden zich in de mening of houding van de ander over, naar henzelf. 
De andere stijl is die van de onthechten van de “eilanders”. Dit zijn de mensen die erg gehecht zijn 
aan hun domein of territorium en zich daarin verschansen. Ze zijn erg gesteld op hun vrijheid en zijn 
geneigd anderen snel als indringer, bemoeial te ervaren. Mijn vermoeden is dat dit voor de meeste 
mensen een reactie is op de primaire stijl van het willen hechten. Als het niet lukt om de ouders 
tegemoet te komen, omdat ze bijvoorbeeld zo onderhevig zijn aan uiteenlopende positieve of 
negatieve stemmingen naar jou als kind toe dan is dit de stijl waar je op terugvalt. Je geeft het op, 
trekt je terug, scheidt je af. Ook hier is de ander heel belangrijk, maar dan vooral als negatieve factor. 
Als degene die jouw vrijheid en identiteit kan aantasten. De behoefte om er bij te horen, een factor 
voor de ander te zijn druk je weg.  
 
Ook hier is het een goed teken als je je geïsoleerd gaat voelen en vooral als er verlangen naar 
verbinding gaat ontstaan. Hier is er vaak angst voor zelfverlies, als de ander te dichtbij komt, zoals er 
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bij springers angst is voor zelfverlies als de ander zich op zichzelf terugtrekt. Wat het er niet 
gemakkelijker op maakt, is dat deze angst voor een deel reëel is. Het immers onbekend wat reële 
relatie of verbinding is en wat reële individualiteit.  
Een ouder kan je natuurlijk ook negeren. Het kan de ouder onverschillig (lijken te) zijn hoe je je 
gedraagt. Dan word je voor je gevoel verwaarloosd. In dat geval wordt voor jou de ander óf ook 
onverschillig óf juist uiterst belangrijk. In het laatste geval ga je nadrukkelijk op zoek naar wat je 
gemist hebt en probeert dat te compenseren. 
 
In beginsel is de kwaliteit van de eilander dat deze de ander kan laten. De eilander gunt de ander 
eigenheid. De houding van een eilander is naar een ander als vanzelf respectvol. Gewend als de 
eilander is aan onthechting leidt deze graag een eenvoudig, betrekkelijk sober leven. 
De kwaliteit van de springer is compassie. De springer heeft een grote betrokkenheid bij anderen. Hun 
lot gaat hem of haar ter harte. Het empatisch vermogen is goed ontwikkeld. De springer houdt van de 
volheid van het leven en van de viering. 
 

Het “als ik voor jou zorg, dan zorg jij voor mij” paradigma 
Veel springers leven volgens het “als ik voor jou zorg, dan zorg jij voor mij” paradigma. Dit paradigma 
is in onze cultuur erg gebruikelijk. Het is dominant en het meest zichtbaar in intieme relaties. Wie 
verder kijkt zal zien dat het evenzeer in allerlei andere relaties een rol speelt.  
Dat het in onze cultuur zo’n belangrijke rol speelt, heeft vermoedelijk te maken met het feit dat we 
leven in een christelijke of als je wilt ineen postchristelijke samenleving. Kenmerkend voor die 
samenleving is dat zorgen voor de ander als positief en waardevol wordt gezien wat tot op zekere 
hoogte natuurlijk ook zo is.  
 
In de spirituele tradities is er een overheersende tendens om de natuurlijke, instinctieve zelfzorg 
verdacht te maken. In het (mainstream) Christendom wordt de mens gezien als een bij voorbaat 
zondig wezen. Zondig is ongeveer hetzelfde als egoïstisch, wat het tegenovergestelde is van 
altruïstisch en daarmee dus fout. Zondig, egoïstisch of egocentrisch betekent immers geneigd zijn je 
niet bekommeren om de ander. Beoefening van altruïsme, zorg voor de ander, of compassie in het 
boeddhisme, wordt gezien als de remedie tegen deze negatieve tendens.  
 
Het is goed om te beseffen dat het handelen volgens het “ik zorg voor jou, dan zorg jij voor mij” 
paradigma een niet bewust, reflexmatig gebeuren is. Het is een paradigma dat eeuwenlang is 
gepropageerd of wat er gepropageerd werd, is als zodanig geïnterpreteerd. Het is een niet bewust 
interactief patroon gebaseerd op patronen uit het gezin van herkomst. Het gaat om een patroon dat 
vaak eerder met angst dan met liefde of zorg voor de relatie te maken heeft. De relatie heeft er eerder 
hinder dan voordeel van. Werkelijke zorg voor de relatie vraagt immers bewustzijn en heel vaak ook 
overleg. De ander mag minstens mee bepalen of en welke zorg wenselijk is. Waar dit niet het geval is 
zie je vaak een variant op bovenstaand paradigma. Die variant kun je omschrijven als: “als ik jou help, 
mag ik ook bepalen wat goed voor je is en dat moet jij dan in dank aanvaarden”.  
 
Afscheid nemen van het hier besproken paradigma vraagt iets. Het betekent afscheid nemen van een 
soort beginsel in elk van ons dat we eigenlijk recht hebben op de zorg en aandacht van de ander en 
recht hebben op klagen als die zorg niet als vanzelf verleend wordt of optimaal is. Afscheid nemen 
van dit paradigma betekent de volledige verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en afzien van een 
soort oneigenlijk recht op zorg van de ander, overgebleven uit onze kindertijd uit de relatie met onze 
ouders. Wanneer we dit loslaatgebaar maken, zullen we vervolgens zien dat het eigenlijk een gebaar 
is van respect naar onszelf. We nemen onszelf serieus als volwassene die in staat is voor zichzelf te 
zorgen. Doet de ander dit met ons dan worden we ont-schuldigd en bevrijd van een oneigenlijke 
verplichting. 
Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf betekent volstrekt niet dat je altijd zelf je problemen moet 
oplossen. Het betekent vooral dat je het problematisch zijn van een probleem zelf draagt en niet 
afschuift op een ander. Je streeft er naar in beginsel je eigen problemen op te lossen, maar je bent 
ook in staat hulp te vragen.  
 
Dat laatste is moeilijk voor eilanders. Eilanders zijn vaak “kleine zelfstandigen”. Ze zijn erg gehecht 
aan “ikke zelf doen”. Vaak hebben eilanders als kind te maken gehad met “als ik jou help, mag ik ook 
bepalen wat goed voor je is en dat moet jij dan in dank aanvaarden”. Eilanders vinden het moeilijk te 
geloven dat de ander het beste met je voor kan hebben. 
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“Kleine zelfstandigen” zijn mensen die gekwetst zijn in hun autonomie. Liefde werd hier een middel om 
macht uit te oefenen en wie daar slechte ervaringen mee heeft, gaat zich daar tegen beschermen en 
vindt het bijvoorbeeld moeilijk om hulp te vragen en een ander zeggenschap te geven.  
Zolang we onszelf niet herkennen als die “kleine zelfstandige” kunnen we onszelf moeilijk als 
kwetsbaar, afhankelijk en “hulpbehoevend” ervaren en daardoor moeilijk gebruik maken van 
beschikbare hulpbronnen. “Kleine zelfstandigen”zijn gewend hard te werken om in de eerste plaats 
voor zichzelf te kunnen zorgen en daarnaast eerder hulpverlener dan hulpverkrijger te zijn. 
 Naast een gebaar van zelfrespect is het gevolg van afscheid nemen van het “ik zorg voor jou, dan 
zorg jij voor mij”-paradigma is dat we de ander weer haar of zijn vrijheid en zelfbeschikkingsrecht 
teruggeven. Daarmee is het evenzeer een gebaar van respect naar de ander. Dat kan ook betekenen 
dat we stoppen met het honoreren van het automatische zorgappél dat de ander op ons denkt te 
kunnen doen. We geven aan dat we een expliciete, niet een impliciete, openlijke vraag van de ander 
willen horen, wanneer de ander hulp of steun wil. Vervolgens willen we de vrijheid hebben die al dan 
niet te honoreren. 
 
Pas als in een relatie participanten dit gebaar fundamenteel gemaakt hebben is er weer spontane 
vriendelijkheid en hulp mogelijk. Dan kan er ook weer spontane oprechte dankbaarheid zijn. 
Daarnaast kan er een ander meer volwassen appél naar elkaar mogelijk worden. Om een extreem 
voorbeeld te noemen. Wanneer je voor je ogen iemand zichzelf te gronde ziet richten hoef je dat niet 
te honoreren uit respect voor zijn of haar autonomie. Juist wanneer je in de eerste plaats jezelf en in 
de tweede plaats de ander zijn of haar zelfbeschikkingsrecht gunt en volledig respecteert, juist dan 
wordt het mogelijk de mening van een ander als zodanig te horen en kun je met de juiste toon je 
mening geven over gedrag van de ander.  
Dit alles neemt verder ook niet weg dat er bij bepaalde mensen in je omgeving behoefte aan steun 
kan zijn, die men om allerlei redenen niet kenbaar kan maken. In dat geval kan het belangrijk zijn je 
beschikbaarheid aan te bieden. Met gezonde dienstbaarheid is en blijft niks mis.  
 

5.3. Identificatie oefening (Oef. 11) 
Chris: In de oefening identificeer je je met de kwaliteiten van een object uit je visualisatie. Daarbij 
beantwoord je aantal vragen:  
 

• Vraag de ogen te sluiten en object te kiezen uit visualisatie dat op een of andere manier 
raakt. 

• Vraag dit object te beschrijven en noteer de kwaliteiten. 
• Vraag welke kwaliteiten vooral raken. 
• Kies een kwaliteit en vraag hoe is het al je realiseert dat je die kwaliteit bent. 
• Vraag: “als ik me realiseer dat ik die en die kwaliteit ben dan merk ik …” 
• Werk zo met de verschillende kwaliteiten afzonderlijk. Kies ook kwaliteiten die de persoon 

misschien niet zo relevant vindt, maar jij misschien wel. 
• Werk vervolgens met het object als geheel. 
• Vraag de ogen te openen en om wederom te herinneren het object te zijn en hoe dat is. 
• Vraag hoe als object het contact met jou wordt ervaren. 

 
Dit soort oefeningen doen we in de groepen heel veel in twee- en drietallen en je kan ze ook in de 
oefengroepen doen. Maar ze zijn vooral ook bedoeld voor de beoefening thuis. Het is goed om dit met 
elkaar te doen en daardoor hoop ik dat jullie ook gemotiveerd raken om het zelf thuis te doen. De 
beoefening thuis is eigenlijk het hart van het werk, daar vindt het eigenlijk plaats. Thuis in het halve 
uur en wat je door de dag met het werk kan doen, dáár moet het eigenlijk gaan gebeuren, dáár moet 
het effect hebben. Het halve uur per dag is vooral nodig zodat er vervolgens de rest van de dag ook 
iets gebeurt.  
 

Theorie: Het belang van zelfbegeleiding 
Ik vind het zelf een heel prettig idee dat groepjes van jaartrainingen van lang geleden nog steeds bij 
elkaar komen en nog steeds samen en zelf thuis de oefeningen doen. En dan denk ik: het gaat goed. 
Daarom is het in de jaartraining zo belangrijk dat het op één of andere manier lukt om die persoonlijke 
beoefening in je leven te krijgen. Dit is zo’n indringend jaar, waardoor je ook de meeste motivatie, een 
injectie krijgt. Je wordt gestimuleerd om die oefening te doen. Na het eerste jaar ligt de nadruk al veel 
meer op jouzelf en wordt ook het karakter van de oefengroepjes anders. Zeker in de coachopleiding 
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zal het veel meer een intervisiegroepje worden. Er zal nog steeds support zijn maar een ander soort 
dan in de huidige groepjes. Ik zou jullie heel graag gunnen dat dat gaat lukken en een onderdeel van 
je leven wordt.  
 
Wat we hier doen is allemaal gericht op wat er thuis eigenlijk gebeurt. In zelfbegeleiding moet het 
gaan plaatsvinden. Daar moeten de veranderingen plaatsvinden, daar moeten we het anders gaan 
doen. Natuurlijk werkt de training op zichzelf. Als iemand dat niet doet zal een training nog zeker 
werken. De training heeft een diepgaand therapeutisch effect. Dat is de klassieke vorm van dit soort 
van werk, zeker vanuit het psychologische perspectief, het therapeutische perspectief. "Je neemt 
maar lang genoeg aan dit soort trainingen deel en op een gegeven moment ben je beter of zo". Dat is 
de klassieke vorm. Wij leggen heel erg de nadruk op die zelfbegeleiding. Dus ook in het individuele 
werk zullen wij heel erg stimuleren dat mensen zichzelf gaan begeleiden. En daarom is het ook goed 
als mensen de sessies opnemen en thuis naluisteren. Het gevolg is dat mensen vier keer een sessie 
doen. Dus hun geld gewoon effectiever besteden. Maar het heeft ook een ander belangrijk gevolg: 
namelijk dat je besef van autonomie groeit. Je krijgt meer het gevoel dat je greep hebt op je leven. 
Óók als er heftige dingen zijn in je leven, stress, of op een één of andere manier heeft iets jou geraakt 
of je zit in een conflict. Wát er ook maar aan de hand is. Als je jezelf daarin kunt begeleiden, als je 
merkt dat je daarin overeind kunt blijven en dat je daar de tools voor hebt, dat geeft een gevoel van 
autonomie en een soort beheersing van het leven. En dat is wat wij denken dat heel erg belangrijk is, 
waar het eigenlijk om gaat.  
 
Het betekent ook dat mensen die hier meerdere jaren trainingen doen, en die mij goed kennen, mij 
een mailtje sturen met ‘ik worstel daar en daar mee’. Zij zullen mij vaak de vraag stellen: ‘hoe kan ik 
daar mezelf in begeleiden?’. Eerder dan ‘hoe los ik dat probleem op’ of zoiets. Daarmee wil ik niet 
zeggen dat je die andere vraag niet meer mag stellen hoor. Maar je snapt wat ik wil aangeven. 
 
St: Het geeft ook heel veel vertrouwen in het eigen proces dat hier ook plaatsvindt en in de werking in 
je bestaan. Vertouwen in het bestaan zelf. 
Chris: Door het werk neemt je bewustzijn toe. Je bewustzijn, je kijkvermogen is heel sterk gerelateerd 
aan je draagvermogen. De dingen die je kunt zien, aan kunt kijken, verdriet of angst of wat er ook is. 
Wat je aan kunt kijken bepaalt je minder dan wanneer die emotie je opslokt. 
Door meditatie te beoefenen. Ik zal nog eens een hele waslijst aan positieve punten van meditatie 
noemen want als je snapt dat je er ook iets mee opschiet dan ben je eerder geneigd dat te doen. Dat 
zullen ze in de klassieke spirituele vormen niet zoveel doen. Het hééft ook een nadeel om argumenten 
te noemen waarom je mediteert omdat het ertoe kan leiden dat je vreselijk hard gaat werken om dat 
voor elkaar te krijgen. Dat is waarschijnlijk de reden dat ze dat in de spirituele traditie niet doen.  
St: Grasping 
Chris: Een vorm van grasping. Maar ik ben wat optimistischer, dus wat mij betreft mag iemand weten 
waaróm hij het doet. En dat wanneer je het doet voor een soort persoonlijk emotioneel belang, het 
vanzelf afsterft. Op de lange termijn verdwijnt dat vanzelf omdat dat op die manier nooit bevredigd 
wordt. Dat is de kracht van meditatie. 
 

Demonstratie Identificatie oefening – het witte licht 
Chris: Is er iemand die het prettig zou vinden als ik die even begeleid om aan de anderen te laten 
zien hoe je jezelf, en met de oefening, anderen daarin kunt begeleiden.  
St: Ja. 
Chris: Sluit eens even je ogen. Ik ga proberen me te houden aan mijn eigen regels, maar dat is voor 
mij altijd heel moeilijk, omdat ik altijd heel intuïtief werk. 
Ik ga meteen al een variant doen, maar dat kunnen jullie erbij schrijven: Hoe zit je erbij? 
St: Wel lekker, beetje spannend. 
Chris: Kun je die spanning ook voelen?  
St: Ja. 
Chris: Waar? 
St: Rond mijn middenrif. 
Chris: Daar gaan we nu op dit moment niet op in, maar het is wel heel goed dat het even de ruimte 
krijgt. Op dit moment is het niet het doel van de oefening. 
Herinner je je visualisatie? Wat heeft jou daarin geraakt of wat komt er op dit moment op waarvan je 
denkt: dat vond ik toch wel heel bijzonder? 
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St: Waar mijn aandacht het meest naar toe gaat is helemaal aan het begin van de visualisatie. 
Waarbij je ons nog om ons heen liet kijken voordat we naar de rivier, naar het water gingen. Daar 
bleef ik met mijn voeten op de aarde staan maar mijn lichaam werd heel lang en ik ging de ruimte in 
richting een lichtplaneet en ik ontmoette daar mijn zijnsvrienden. Dat is wat de hele tijd bij me blijft. 
Chris: Wil je nog een keer vertellen wat het begin precies was. 
St: Het was wat schemerig en ik zat wat om me heen te kijken van goh, het is donker en ik hoor toch 
een geweldig landschap te zien. Ik was bezig met om me heen kijken en het ging allemaal vanzelf dat 
ik de ruimte in ging. Mijn voeten bleven wel op de aarde staan, ik had contact met de aarde, maar ik 
werd lang en ik was geïnteresseerd in waar ga ik heen. 
Chris: En je ontmoette daar je zijnsvrienden. 
St: Ja. 
Chris: Hoe zag het daar uit? 
St: Het was één en al licht. Eerst dacht ik, ik moet terug want ik zit in die visualisatie, maar toen liet ik 
het gebeuren en het was heel warm en liefdevol en vertrouwd. 
Chris: Heel goed dat je je eigen spoor hebt gevolgd. Gun jezelf in visualisaties en in heel veel 
oefeningen om je niet aan mijn instructies te houden.  
Beschrijf er nog eens wat meer over, het was heel licht, wat voor soort licht was dat? 
St: Qua kleur wit 
Chris: Helder wit licht? 
St: Waar je normaal gesproken niet in kan kijken, alleen in mijn visualisatie kon het er wel gewoon 
zijn. Het meest diepe, heldere stralende diepe licht. 
Chris: Die zijnsvrienden, waren dat concrete personen? 
St: Nee, meer lichtfiguren. 
Chris: Lichtwezens. Hoe onderscheidden die zich, hoe kwam je op het idee dat dat jouw zijnsvrienden 
waren? 
St: Dat kwam in me op. 
Chris: Heel goed, de grootste kunst is wat zomaar in ons opkomt te vertrouwen. Maar je kunt ze 
eigenlijk niet als zodanig onderscheiden, ze waren niet zichtbaar, op de gewone manier?  
St: Niet zoals wij mensen zichtbaar zijn. Ik zag er wel een aantal. 
Chris: Hoe kon je ze dan onderscheiden? 
St: Er was wel een soort vorm. 
Chris: Een soort vorm. 
St: Vooral licht. 
Chris: Vooral wit licht. Kunnen jullie zien dat ik gewoon vraag naar de kwaliteiten. Ik probeer me hier 
gewoon dom te houden. Ik probeer me in te leven zodat ik snap wat er gebeurd is. De kunst in ons 
werk is vaak om gewoon dom te zijn. Door dat te doen gebeuren er twee dingen: ik ga begrijpen wat 
er zich afspeelt en ik stimuleer S dat zij meer contact maakt met de visualisatie. Dat is het doel. 
 

Zijnskwaliteiten 
Wat ik vooral hoor is dat er een kwaliteit was van wit licht, en dat je daar een soort van vriendschap, 
een soort warmte voelde. Kun je die nu nog voelen? 
St: Ja, warmte en vertrouwen. Vertrouwdheid. 
Chris: Belangrijk is nu, ik heb drie kwaliteiten gehoord. Bij sommige mensen kunnen er wel negen 
komen en dan moet je maar kijken of je met al die negen wilt werken. Wat belangrijk is, is dat ik aan S 
merk dat ze met al die kwaliteiten behoorlijk op haar gemak is. Denken jullie ook niet?  
St: Met het licht voel ik me minder op me gemak. 
Chris: Dat kan ik, denk ik vrij goed aanvoelen, dat het licht belangrijk is. Dat zij daar dus iets te 
winnen heeft. Ik heb jullie de achtergrond van visualisaties gegeven en anders zal ik daar straks nog 
wel wat uitleg over geven. 
Ik zal normaal gesproken niet meteen beginnen met de moeilijkste kwaliteit. Daar volg ik mijn eigen 
gevoel. Je kunt meestal niet aan de persoon zelf vragen ‘welke vind je moeilijk’. Soms kun je wel 
vragen: welke is gemakkelijk voor je en welke is moeilijk voor je.  
Ik ga nog even terug naar die warmte, ik vroeg is die op dit moment voelbaar? En hoe merk je dat in je 
lichaam? Dat is ook een standaard vraag. 
St: Ik voel warmte in mijn eigen lichaam, ik voel daar ook een gemak bij. De warmte straalt in mijn 
lichaam naar mijn huid aan de binnenkant en daar is het ook zacht. 
Chris: Dus je voelt daar ook een soort zachtheid? 
St: En ik voel me ook heel vertrouwd in de warmte die ik daar tegenkom. 
Chris: Nu komt er een belangrijke vraag: Wat gebeurt er als ik tegen jou zeg, wat mij betreft bén jij die 
warmte. 
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St: Ja, die kan ik wel heel goed binnen laten komen.  
Chris: Kijk eens wat er gebeurt als je uitspreekt: Als ik me realiseer dat ik die warmte ben, dan merk 
ik…laat je eens verrassen ...  
St: Als ik me realiseer dat ik die warmte ben, dan merk ik…dan merk ik dat er een gedachte in me 
opkomt waarom ik dat niet continue leef. Dat ik me dat afvraag. 
Chris: Wat ik dan begrijp is dat er een deel in jou komt, dat er gelijk werk van wil maken. 
St: Ja, er komt ook een deel in mij op dat streng voor mij is. En dat voelt in tegenstelling tot die 
warmte.  
Chris: Dat is eigenlijk jammer, hè? En tegelijkertijd merk ik ook aan jou dat je je er niet helemaal door 
laat bepalen, toch? Er is een deel dat dat zegt en er meteen werk van wil maken. Wat mij betreft hoeft 
dat deel er geen werk van te maken. Het is zelfs beter om er geen werk van te maken. Hoe is dat als 
ik dat tegen je zeg? 
St: Dan raak je iets in mij. Iets in mij raakt in de war en denkt: ‘daar moet ik toch iets mee’. 
Chris: Stel nou eens even dat je er niets mee hoeft. Geef jezelf eens een paar minuten dat je er niets 
mee hoeft, maar dat het er alleen maar om gaat om dat te zijn.  
Dan kan je werken met het zinnetje (we werken vaak met zinnetjes): Als ik mezelf gun om alleen maar 
die warmte te zijn en er geen werk mee te hoeven doen ...  
St: Als ik mezelf gun om alleen maar die warmte te zijn en er geen werk mee hoeft te doen…dan voel 
ik ontspanning. 
Chris: Het klinkt dan alsof die spanning in je middenrif, die je in het begin beschreef, een beetje 
minder wordt. 
St: Zachter wordt.  
Chris: Dan heb je ook meteen helder waar die spanning over gaat. Wat ook logisch is, want dit vraagt 
jou om hier, in de groep een demonstratieobject te zijn, dan kan het heel gemakkelijk boven komen. 
Je ziet ook dat als jij je realiseert dat je die warmte bent, dat je ontspant. En de grootste kunst is om er 
niet teveel werk van te maken. Bij jou is er iets anders als je er werk van maakt, dan dat je jezelf 
gewoon gunt om die warmte te zijn. En af en toe jezelf uitnodigt, de kans geeft om die warmte te zijn. 
Vakantie te houden in de warmte. Als wij het hebben over het werk, bedoelen we dat, altijd. Bijna 
standaard, want als er in onze trainingen een heleboel lapzwansen zouden zitten, zou het betekenen 
dat je af en toe moet zeggen dat het misschien een idee is om aan het werk te gaan, maar die komen 
in onze trainingen niet erg veel voor. Daarom houd ik maar als algemene regel: trainingen, werk doen 
bij ons is vakantie.  
 

Het witte licht zíjn 
Chris: Hoe zou het zijn als we eens naar dat licht gaan kijken? 
St: Dat wordt al spannender. 
Chris: Wat gebeurt er dan, op wat voor een manier merk je dat het spannender is? 
St: Er komt een diepe zucht. 
Chris: Wat mij betreft bén jij dat witte licht. Horen jullie dat ik zeg wit licht. Ik heb eerst gevraagd naar 
de kleur want dat is belangrijk. Al die kwaliteiten zijn belangrijk en belangrijk is aan te sluiten bij de 
visualisatie van de persoon. Wat gebeurt er als ik dat zeg? 
St: Wat ik in mezelf merk is dat ik het wel weet, maar dat ik het niet voel en eigenlijk niet toelaat. 
Chris: Dan gaan we werken met die moeilijkheid. We gaan werken met het zinnetje: Ik vind het 
moeilijk om het witte licht te zijn. Honoreer de moeilijkheid. Dat wil zeggen: we laten er ons niet door 
bepalen, we stoppen niet hier als het moeilijk is voor jou’, want we gaan rustig door. Maar we 
honoreren de moeilijkheid.  
Ik vind het moeilijk om het witte licht te zijn. 
St: Ik vind het moeilijk om het witte licht te zijn ...  
Chris: Nog eens ...  
St: Ik vind het moeilijk om het witte licht te zijn. 
Chris: En als ik dat zeg, dan merk ik… 
St: En als ik dat zeg, dan merk ik…dat ik iets meer ontspan.  
Chris: En dat is wat bijna standaard gebeurt als er een moeilijkheid mag bestaan en een zinnetje mag 
krijgen, als het woorden mag krijgen. Waarbij ik meestal tegen cliënten zeg: jouw woorden zijn altijd 
beter dan de mijne, ik verzin meestal maar wat en dat schijnt toch te helpen. Het gaat er niet om dat 
iemand perse die zinnetjes nazegt, het gaat er om dat wat er is woorden krijgt.  
En zeg nog eens: Ik vind het moeilijk om het witte licht te zijn. 
St: Ik vind het moeilijk om het witte licht te zijn… 
Chris: En ik mag het van mezelf moeilijk vinden om het witte licht te zijn ...  
St: En ik mag het van mezelf moeilijk vinden om het witte licht te zijn ...  
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Chris: En als ik nu probeer voor 10 % dat witte licht te zijn, het idee toe te laten dat ik dat witte licht 
ben ...  
St: Als ik voor 10 % probeer om het idee toe te laten dat ik dat witte licht ben…dan is dat ... nog 
steeds een klein beetje spannend maar wel o.k. om dat gedoseerd te doen. Om in ieder geval naar 
het idee te kijken dat ik het witte licht zou kunnen zijn, of ben. 
Chris: Wat ik nu ga doen is een hulpmiddel van stal halen. Er zijn allerlei hulpmiddelen en resources 
mogelijk. Stel dat er een plek is waar het moeilijk voelt in het lichaam, dan kan er ook een plek zijn 
waar het prettig voelt in het lichaam. En dan zou ik zeggen: ga naar die plek toe waar het prettig en 
probeer dan eens vanuit die plek die 10 % toe te laten. En ik kan heen en weer pendelen tussen de 
ene en de andere plek. Dat is altijd een goede vorm. Zeker bij trauma is dat belangrijk want anders 
verliest iemand zich in de heftigheid van dingen en daarmee schiet je niet zoveel op. 
Maar goed, in dit geval is het een mooi hulpmiddel om je te herinneren dat je die warmte bént. En dat 
jouw zijnsvrienden er zijn. En ik kan me voorstellen dat die zijnsvrienden jou heel graag gunnen dat jij 
je kunt realiseren dat jij dat witte licht bent.  
En als ik me dat realiseer dat die zijnsvrienden me dat gunnen ...  
St: Als ik me realiseer dat mijn zijnsvrienden me dat gunnen dat ik dat witte licht ben ...  
voel ik verdriet opkomen ... ik zit dat hele idee ook steeds naar beneden te duwen ...  
Chris: Hoe is het als ik zeg: S, het kán niet anders dan dat jij van dat witte licht vandaan komt?  
St: Dat geloof ik ook. 
Chris: Wat ik daarmee zeg is dat die zijnskwaliteit ooit een onderdeel van je leven is geweest, 
onvermijdelijk, anders kan het er niet zijn. En je ziet nu heel duidelijk in dit proces dat die zijnskwaliteit 
op een of andere manier in het gedrang gekomen is. Het is moeilijk om je daarmee te verbinden. En 
dat is nou precies waarom we dit werk doen. Als het betrekkelijk simpel was dan zou het werk niet 
eens zo interessant zijn. Maar omdat het moeilijk is kunnen we iemand begeleiden naar dat - in dit 
geval - witte licht toe. Dat is het werk, en daarmee komt een buitengewoon essentiële kwaliteit 
opnieuw voor een persoon ter beschikking. En die komt als het ware ook weer in het leven, want het 
leven heeft die persoon nodig om dat witte licht te leven. Kan je je dat voorstellen? 
En het gaat altijd om mooie kwaliteiten. Soms is het wel zo dat mooie kwaliteiten in eerste instantie 
eruit zien als rampzalige kwaliteiten. Beide is mogelijk. Maar dan blijkt in tweede instantie, dat het 
mooi wordt.  
Dus waar gaat het eigenlijk over als je dat witte licht bent, wat ben je dan eigenlijk, wat is moeilijk voor 
jou om toe te laten wat jij zou kunnen zijn? 
St: Wat er in me opkomt, wat ik er lastig aan vind is: ik zie een beeld dat ik geweldig straal en dat ik 
boven alles en iedereen uitstraal. 
Chris: Eigenlijk als ik het goed begrijp, ben je bang om de ander te verliezen. De relatie te verliezen. 
St: Ja, met het idee dat ik meer geaccepteerd word als ik mezelf klein houd.  
Chris: Wat helder wordt is jouw dilemma op dat punt. Nou is belangrijk om te begrijpen dat de 
redenering die jij volgt de redenering van een kind is.  
St: Dat kan ik me voorstellen, ja. 
Chris: Zo denkt een kind: ik houd me maar een beetje klein want mama en papa zijn zo verdrietig of 
somber, dus ik kan niet stralend zijn. Ik moet een beetje somber blijven want anders pas ik niet meer 
bij ze. Zij willen de hele wereld bewijzen dat het een zooitje is, dan kan ik moeilijk een beetje 
opgelucht en vrolijk zitten zijn of zoiets. Dat zou de achtergrond zijn kunnen zijn. 
Dus hoe kijk je daar als volwassenen tegenaan?  
St: Ik vind het nog steeds lastig, ook als volwassene. Ik denk wel dat ik steeds vanuit die kleine kijk, 
maar ik zie ook al die kinderen in andere mensen. Ik ben ook bang om te kwetsen en gekwetst te 
worden. Iets in mij denkt dat als ik straal ik meer kwets dan dat het iets oplevert. 
Chris: Wat mij betreft gaat het nu heel erg goed. Waarom gaat het goed? Laat ik het maar even 
vanuit mijn eigen perspectief zeggen. Tien jaar geleden zou ik gedacht hebben: als het mij binnen één 
sessie niet lukt om iemand bij dat witte licht te krijgen dan heb ik mijn werk niet goed gedaan. Ik ben er 
zelf wel tevreden over dat ik een ontwikkeling heb doorgemaakt dat ik denk: desnoods duurt het zeven 
sessies, maar we doen onderzoek naar dat punt. Als ik nu druk zou uitoefenen wordt zij wel dat witte 
licht maar niet in de mate die eigenlijk mogelijk is. Dus eerst mag de weerstand die er op dat punt is 
helemaal zijn. Zij krijgt daar al doende zicht op. Als je straks de oefening met een ander doet, zet er 
nooit druk op, neem de tijd, het hoeft niet af. We hebben, als het een beetje meezit, nog een behoorlijk 
leven voor ons.  
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Nabespreking demonstratie identificatie oefening 
Chris: Zijn daar vragen over? (naar S): Is het o.k. dat we hier even stoppen? 
St2: Ik ben wel benieuwd hoe het voor jou is dat het nu zo ineens abrupt eindigt. 
St: Voor mij voelde het ook als klaar… voor dit moment. 
St2: Ik kan me voorstellen dat in zo’n situatie iets kan ontstaan en dat… 
Chris: Dat kan ook, maar er is ook veel vrijheid. Ondertussen praatte ik steeds met de groep en S. 
kon goed bij zichzelf blijven. We hebben veel meer vrijheid dan we denken. Je mag ook fouten maken. 
Als je een goede verhouding hebt, heeft S. niet het gevoel dat zij precies moet doen wat ik zeg. Ze 
voelt dat ze ook kan zeggen: dat zeg je nu wel maar dat klopt eigenlijk niet helemaal bij mij. Het is 
belangrijk dat de cliënt die ruimte kan voelen. In die zin kan je je heel wat veroorloven. Er moet 
natuurlijk wel vertrouwen zijn. Dat verschilt natuurlijk per persoon.  
St2: En zorgvuldig zijn. 
Chris: Waar proefde je de zorgvuldigheid in? 
St2: Dat je zorgvuldig blijft in de vragen die je stelt, de manier waarop je reageert. Dat er in eerste 
instantie contact is tussen jullie en daarnaast neem jij de vrijheid om wat aan ons te vertellen, wamt 
dat is essentieel. Doordat dat vertrouwen en de zorgvuldigheid er is, is er ook ruimte om andere 
dingen erbij te doen.  
Chris: Zij is op dat moment de primaire persoon. En zo hoort het natuurlijk ook, dat kan niet anders.  
St: Ik merk wel dat ik een beetje bang word, van o, jee moet ik dat dadelijk zelf doen. 
Chris: Ik kan me voorstellen dat dat gebeurt. Het hoeft niet perfect te zijn. Je hoeft ook nergens naar 
toe, begrijp je. Door alleen te herhalen wat de cliënt zegt, gebeurt er al wat. Je hoeft niet zoveel te 
doen. Eigenlijk heel dicht bij het punt blijven waar de cliënt zit. Misschien is het goed als ik jullie als 
regel meegeef: herhaal gewoon consequent wat de cliënt zegt. Als je je daar prettig bij voelt. Maar 
omdat we dat afspreken zal het die cliënt ook niet meer verbazen. Dat geeft wel een soort van 
houvast.  
St: Ik vind het wel mooi dat je veel vertrouwen kunt hebben in het lezen van jouw uitstraling. Dus als jij 
zegt dat je die zachtheid hebt, dan is het ook visueel zichtbaar dat er zachtheid is. Dat schept heel 
veel vertrouwen in het vragen stellen en om in de begeleiding aan te haken bij jou, om helemaal bij jou 
te zijn.  
Chris: Dat maakt het werk in zekere zin ook weer prettig simpel. Zo’n visualisatie is prachtig en doet 
al heel veel met die persoon. Er is al een soort relatie zodat het bijna niet meer fout kan gaan, of je 
moet wel erg gek doen, begrijp je…? 
 
Laten we het maar eens gaan doen. We hadden bedacht dat we beginnen in drie- en twee tallen… 
St: Heb je nog instructies voor de rollen? 
Chris: Eén is cliënt, één is begeleider, en de derde persoon kan eventueel schrijven en is de assistent 
van de begeleider. Je bent altijd vrij om een time-out te nemen en even te overleggen met de derde 
persoon en dan weer verder te gaan. Ook de derde persoon kan een time-out vragen en zelf het 
initiatief nemen voor wat suggesties. 
 

Nabespreking identificatie oefening 
Chris: Hoe was het om de oefening te doen. Hoe was het om te begeleiden, hoe was het om begeleid 
te worden? Is het op zich helder geworden hoe je met identificatie werkt? 
St: In het begin raakte ik onmiddellijk de regels kwijt. Een soort black-out. Dat was voor jou geen 
probleem leek het, want jij bleef praten (St2). En wat ik er dus in gooide was wat er in mij op kwam. 
Chris: Heel goed. 
St: Nou, in zoverre vond ik het niet zo goed, omdat ik nu niks leer. Ik doe in feite wat ik altijd doe. 
Chris: En wat is dat dan wat je altijd doet en wat zou je willen doen? 
St: Ik had een beetje willen oefenen met die andere mogelijkheden.  
Chris: Oké. 
St: Wat mij wel opviel, is dat als iemand het benoemt, mijn eerste reactie is om er wat mee te doen en 
het te laten zijn. Of wat je ziet aan iemand. Ik zag dan iets aan S. en vroeg me af of ik daar nou wat 
mee moest doen of over zeggen. Dat ben ik dan constant bij mijzelf aan het checken. De oefening is 
geloof ik een andere manier. 
Chris: Ja, het is een andere manier. Daarom gaf ik ook aan: beperk je tot gewoon herhalen om ook 
iets met die tendens gaan doen. We zijn vaak gewend óf ons terug te trekken, óf iets te gaan doen. 
Maar er is ook nog een derde mogelijkheid. 
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Je moet niet vergeten dat onze presentie, onze aanwezigheid, de belangrijkste bijdrage is. Alleen al 
het feit dat je erbij bent, doet heel veel. En door aanwezig te zijn bij die persoon, bij jouw werk, te laten 
binnenkomen wat er bij die persoon gebeurt. Daardoor ben je per definitie supporter.  
St: Hoe zou je het dan omschrijven wat jij doet? 
Chris: Ik denk dat ik hetzelfde doe, ik probeer aanwezig te zijn bij wat er bij die persoon gebeurt. Er is 
nog wel iets meer, ik probeer mij ook in te leven. Ik probeer mij in de persoon te verplaatsen. 
Waardoor ik ook die zinnetjes kan horen.  
St: Die dingen die je benoemt, doe je, denk ik, van daaruit, toch? 
Chris: Ja, die benoem ik van daaruit. Maar ik kan ook heel gemakkelijk zeggen dat als het zinnetje 
niet past je gewoon een ander zinnetje kan zeggen. Het werk gaat altijd over de dingen in beweging 
brengen. In feite is de natuurlijke beweging gestagneerd. Normaal gesproken zijn de dingen in 
beweging, maar op een op andere manier is er iets wat voor de persoon moeilijk is. En daardoor wordt 
de stroom gestagneerd. Door er mee bezig te zijn, door er woorden aan te geven, komt die beweging 
weer op gang en dat is altijd bevrijdend. 
Vonden jullie het ook een beetje leuk om te begeleiden? 
St: Ik vind het een prachtig instrument, die visualisatie.  
Chris: Prachtig is die, hè. 
St: Ja, heel bijzonder. 
 

Theorie: Interpreteren door de begeleider 
Chris: Wat ik erover kan zeggen is dat het belangrijk is voor de begeleider zo min mogelijk te 
interpreteren. En áls je interpreteert, wees dan voorzichtig met je interpretatie, want soms gaat het 
systeem gewoon interpreteren. Erg voorzichtig zijn.  
Eén van de grote dingen van de visualisatie is niet interpreteren maar identificeren. Bijvoorbeeld: er 
komt een zwaard in de visualisatie, dan kan je geest daar heel gemakkelijk mee aan de haal gaan. 
Dat iemand met dat zwaard iets kapot zou moeten slaan, of dat soort dingen. En dan is de kans vrij 
groot dat je fout zit. Want meestal gaat het om die scherpte en die ijzeren kwaliteit. Er is een 
Zijnskwaliteit die zich in de vorm van dat beeld uitdrukt. Zo zit het leven in elkaar. Dus die drukt zich 
uit in dat zwaard. Dan gaat het erom dat zwaard te zijn in al zijn kwaliteit. Als je gaat interpreteren dan 
gaat het vaak niet goed.  
Ik heb een mooi voorbeeld, ik denk dat ik dit wel mag vertellen. Ik had een visualisatie van een totaal 
vervallen kasteel/herenhuis, een villa. Toen had iemand in de oefengroep gevraagd, heb jij iets met 
ouderdom? Zou het kunnen zijn dat jij het moeilijk vindt om oud te worden? Dat is interpretatie. Ik wil 
niet zeggen dat diegene die dat vraagt fout is. Maar dan probeer je te interpreteren, en dat hoeft het 
niet te zijn. Dus als je begeleidt is het goed om terughoudend te zijn en bijvoorbeeld te vragen; hoe is 
dat als jij dat bent? Dat hoeft bij haar niet zo te zijn. Misschien dat het voor haar buitengewoon prettig 
is om iets te zijn zonder opsmuk. Dat je niet mooier hoeft te zijn, dat kan voor die persoon een 
belangrijke vordering zijn. Omdat altijd het idee is geweest, je moet op een of andere manier met 
opsmuk te voorschijn komen. Dat is dan dichterbij. Het wezen van het beeld. Anders dan dat je allerlei 
mentale interpretaties heb van het beeld. Het gaat er dus altijd om je identificeren met de visualisatie. 
Anders ga je met de visualisatie aan de haal en dat zou zonde zijn. En daardoor kan de visualisatie je 
ook wat brengen. Daardoor kan er een kwaliteit,die op de een of andere manier in je leven in 
verdrukking is gekomen, geleidelijk weer tevoorschijn komen.  
 
En heel vaak gaat het om kwaliteit. Waar je in je leven een project van maakt. Waar je hard voor 
werkt. Dan is het vaak voor die kwaliteit. In ons in primitieve perspectief hebben we altijd het gevoel 
dat we, als we bijvoorbeeld iets met liefde hebben, we dan vreselijk ons best moeten doen om 
liefdevol gevonden te worden. En als jij dan tegen mij zeg: jij bent liefdevol, dan ben ik thuis. Dat is 
wat we aan het doen zijn.  
En stel, ik heb iets met rijkdom. Dan moet ik eerst heel veel geld verzamelen om te voelen dat ik iets 
met rijkdom heb. Maar dat is natuurlijk niet die rijkdom waar het eigenlijk over gaat. Als ik iets heb met 
waardigheid en met minderwaardigheid, ga ik heel erg mijn best doen om waardigheid te 
ververwerven.  
Heel vaak is dat zo. Als je het hebt over de kwaliteiten van de objecten in je visualisatie. Dan 
vertegenwoordigen die kwaliteiten heel vaak datgene waar je je hele leven naar op zoek bent 
geweest.  
St: En die je dus al lang hebt, dat is de boodschap. 
Chris: Waar je in feite al over beschikt, je bent er geïsoleerd van geraakt. Dat moet je niet 
onderschatten. Je hebt er geen toegang meer toe. Die toegang is bemoeilijkt. 
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St: Dus feitelijk is je visualisatie een verlangen? 
Chris: Gelukkig is het zo, er is natuurlijk een verlangen. Er is een instinct om jezelf te bevrijden. Om te 
zijn wie je eigenlijk bent. Dat Zijnsperspectief heeft ook een verleidingskracht, gelukkig. Anders wordt 
het wel heel zwaar.  
St: Wat mij intrigeert is: als je hele mooie visualisatie hebt. Geeft dat nu voor mij aan dat ik nog een 
hele weg te gaan heb? 
Chris: Ja, dat is omdat het vanuit het gewone perspectief altijd hard werken is. En het problematische 
is om niet te hard te werken maar te ontspannen in wie je bent. En dan kom je vanzelf waar je wezen 
moet. 
St: Niet te oordelen. 
Chris: Klopt, überhaupt niet mee aan de haal te gaan. De visualisatie is in de eerste plaatst een 
perspectief van wat voor je weggelegd is. Het is een perspectief vooruit maar ook een perspectief 
terug. Hoe het ooit was. Maar maak er in hemelsnaam geen doe-project van en heb er geen oordeel 
over. Over wat je tot op heden gepresteerd hebt.  
Er zit al zo’n misverstand in, dat je het kunt maken.  
St: Dat je wat kunt maken? 
Chris: Dat je jezelf kunt maken, kunt regelen. Maar je kunt het helemaal niet regelen. Je kunt het een 
klein beetje regelen. Daarom kunnen we deze trainingen geven en oefeningen doen. Die helpen wel. 
Maar je kunt het niet regelen in de gebruikelijke manier van hard werken. Dat zou betekenen dat je er 
steeds verder vanaf gaat. Je kunt het vergelijken met een partnerrelatie. Je gaat met z’n tweeën 
vreselijk je best doen om gelukkig te worden. En je hebt nooit tijd om gelukkig te zijn. Daar kun je het 
mee vergelijken. Wat dan interessant is, is de leegte die daaraan te grondslag ligt. Een gemis, een 
leegte of een of andere kracht die ons van onszelf vandaan drijft. Dat is een belangrijk punt om te 
onderzoeken. Daar kan de visualisatie bij helpen. 
 

5.4. Casus: Niet voor anderen hoeven te zorgen 
St: Ik merk dat ik in de knel zit. 
Chris: Je zit klem? 
St: Ja. 
Chris: Oké, tussen wat en wat?  
St: De ander en mij, 
Chris: De ander en jou? Vertel eens, hoe ziet dat dilemma er uit?  
St: Springen naar de ander en zelf ook schreeuwen om voor mezelf te zorgen. 
Chris: Hm. 
St: Voel me echt zo van, ik weet niet meer wat ik nou moet doen. 
Chris: Eigenlijk is de strekking van wat ik nu zeg, dat je niets hoeft te doen.  
St: Ik moet gewoon klem blijven zitten? 
Chris: Dat zou kunnen. Ik kan mij voorstellen dat het akelig voelt waar je zit. Maar het kunnen zijn - 
als het je lukt daar een beetje te ontspannen - dat het misschien ook wel weer reuze meevalt. Kan je 
dat klem zitten voelen in je lichaam? 
St: Het gaat strak zitten. En ik voel het in mijn buik. Het zit ook heel erg in mijn hoofd.  
Chris: Wat ben jij normaal gesproken geneigd te doen?  
St: Naar de ander te gaan. 
Chris: Naar de ander te gaan. Naar de ander te gaan, in de zin van kijken wat die ander nodig heeft? 
Je in te zetten voor de ander? Kan je je voorstellen dat die ander dat eigenlijk helemaal niet nodig 
heeft, dat die jou interessant zou kunnen vinden zonder dat je dat doet? 
St: Dat hij mij wat kan vinden, zonder dat ik wat doe? 
Chris: Stel even dat de ander jou toestaat om gewoon bij jezelf te blijven, dat je met die ander niets 
hoeft te doen.  
St: Ik denk dat die ander meer op mij zit te wachtten. 
Chris: Dat jij naar die ander toe gaat? 
St: Ja. 
Chris: Dus hoe voelt het als jij jezelf toestaat om bij jezelf te blijven? 
St: Dan kom ik klem, het liefst loop ik naar buiten en ga ik iemand bellen. 
Chris: Hoe voelt het daar, als je bij jezelf bent? 
St: Dat ik de ander in de steek laat. 
Chris: Dat je die ander in de steek laat? En wat is de consequentie dat je die ander in de steek laat? 
Wat is daar erg aan? 
St: Ik had iets voor de ander kunnen betekenen, dat laat ik dus liggen. 
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Chris: En wat is daar erg aan? 
St: Dat ik de ander in de shit laat.  
Chris: Wat gebeurt er als je uitspreekt: ik mag de ander niet in zijn eigen shit laten, respectievelijk: ik 
mag de ander in zijn eigen shit laten. 
St: Ik mag de ander niet in zijn eigen shit laten. Het blokkeert me helemaal.  
Chris: Oké. 
St: Vóór het uitspreken ook, “ik mag de ander niet in de shit laten”. Ik ben dan echt even de binding 
met mijzelf kwijt. Als ik die ander dus in de shit laat. 
Chris: Oké. Wat voel je nu in je lichaam?  
St: Ik ben helemaal aan het zweten. 
Chris: Voorlopig is er daar nog iets, hè? Ik mag de ander in zijn shit laten. 
St: Weet je waar die zit?  
Chris: Ja, nee. 
St: Ik wilde al zeggen, vertel het mij maar. Verdriet, het gevoel dat ik zelf zo die shit meemaak. 
Chris: Ik voel zo verlaten. 
St: Ik voel mij zo verlaten. 
Chris: Ze hebben me zo vreselijk laten zitten.  
St: Ze hebben me zo vreselijk laten zitten. 
Chris: En dat vind ik zo erg. 
St: En dat vind ik zo erg. En dat wil ik een ander niet aandoen. 
Chris: Ja, dus je projecteert het kind, jouw eigen kind dat in de steek gelaten is, op de ander.  
Maar hoe zou het zijn, lieve schat dat je, minstens in deze club, je prioriteit geeft aan het kind in jou? 
St: Dan voel ik wel niets, maar dat klinkt redelijk. Dat zou ik wel willen. 
Chris: Dat is wat je wel zou willen, daar ben ik heel blij mee. Want dat betekent wel, dat je afscheid 
moet nemen van een principe waartoe jij heel diep van binnen ooit hebt besloten. Dat is namelijk, dat 
anderen voor anderen horen te zorgen. Mensen mogen elkaar niet in steek laten. Herken je dat? Het 
maakt ook niet zo vreselijk veel uit. Het allerbelangrijkste is dat jij op een geven moment leert om voor 
jezelf te zorgen. Hoe voelt het nu van binnen? 
St: Onwennig. 
Chris: Maak eens contact met die onwennigheid. En waar voel je die vooral zitten? In je buik of zit die 
in je borst, waar zit die? 
St: Hier ...  
Chris: En verken dat eens, wat is daar te zien, hoe ziet dat er uit? Hoe voelt het daar? Hoe klinkt het 
daar?  
St: Er zit een stuk verdriet, dat de ruimte wil. 
Chris: Dus verdriet dat de ruimte wil? Maak eens contact met de kern van dat gebied. En voel wat er 
met je gebeurt terwijl je dat doet. Wat overkomt je? 
St: Als ik contact maak met de kern van dat gebied, dan voel ik mijn Zijn. 
Chris: Hoe is het om de kern van jouw Zijn te voelen? 
St: Dat voelt wel goed.  
Chris: Hoe is het dat jij een natuurlijke kern hebt? 
St: Heel goed. 
Chris: Dat jij je dus niet hoeft te gronden in de ander. Dat ondanks alles wat jou is overkomen, je kern 
er nog gewoon helmaal is. Hoe in de steek gelaten je ook bent. Hoe voelt het om dicht bij die kern te 
zijn. 
St: Prettig, rustig, vredig. 
Chris: Rustig, vredig en je te realiseren dat je die kern bent. Dat is wie je bent. Dat is de manier 
waarop de kern zich toont.  
St: Dan vind ik het nog heel moeilijk om die ander maar gewoon te laten ... . . 
Chris: Hoe zou het zijn om als mantra te nemen, de komende tijd: “Ik ben bereid de ander te laten”. 
Dus kijk eens wat er gebeurd als je dat uitspreekt. 
St: Er gebeurt van alles. Ik ben bereid de ander te laten. 
Chris: En mijzelf belangrijk te maken. 
St: En mijzelf belangrijk te maken. 
Chris: En ik ben bereid de ander te gunnen, dat die zichzelf belangrijk maakt.  
St: Nou moet ik weer naar die ander. Bereidheid de ander zichzelf belangrijk te laten maken. 
Chris: Zo gauw die ander zichzelf belangrijk maakt, laat je jouw werk los. Raak jij je baantje kwijt.  
St: Daar zit niet eens de echte pijn, daar zit voor mij niet de meeste pijn.  
Chris: Maar voel die werkloosheid eens. 
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St: Dan wandel ik door de natuur en voel ik mij vrij en voel ik mij los, mijn eigen weg en mijn eigen 
ding kunnen doen.  
Chris: En je laat de hele wereld in de stront zakken? 
St: Nee, nee, ik ben niet meer nodig. 
Chris: Oh nee. Heel goed. Voel hoe het is. Dat je ook in de natuur wandelend nog in contact met die 
ander kan zijn. Dat we geen zorginstelling hoeven te zijn.  
St: En dat ik geen projectie ben. 
Chris: Ja, zo is het. En doe mij eens een plezier. 
Naast jou zit St1 Kijk eens naar haar. En zeg eens tegen haar: “Chris zegt tegen mij dat ik niet voor 
jou hoef te zorgen”. 
St ( keert zich naar St1): C zegt dat ik niet voor jou hoef te zorgen. 
Chris: Durf je mij te vertellen dat dit niet klopt? Of durf je mij te vertellen dat het wel klopt?  
St: Durf jij mij te vertellen dat het niet klopt of durf je mij dat het wel klopt? 
St1: Ik durf je te vertellen dat het klopt, je hoeft niet voor mij te zorgen. 
Chris: Herhaal dat nog eens, St1  
St1: Ik durf je te vertellen dat het klopt, jij hoeft niet voor mij te zorgen. 
Chris: En voel wat er gebeurt in het contact. Als St1 jou ontslaat van de verplichting om voor haar te 
zorgen. Kijk of je naar St1 kunt blijven kijken.  
St: Wat er bij mij gebeurt is een gevoel van vrijheid. Wat er voor mij in het contact gebeurt is dat er 
meer gelijkheid is. Twee gelijkwaardigen. 
Chris: Hoe is het om die gelijkwaardigheid te voelen? 
St: Fijn. 
Chris: Hoe is het om gelijkwaardigheid te voelen die niet ten koste gaat van waardigheid? Voor 
gelijkwaardigheid is erg geen hoogwaardigheid nodig of overwaardigheid, kun je daar iets bij 
voorstellen? 
St: Voel ik mij ontspannen. 
Chris: Veel meer ontspannen, want je hoeft niets te doen. Je hoeft niets te doen. En hoe beleef jij nou 
de sympathie van St1? 
St: Dat is een beetje spannend. 
Chris: Wat is daar spannend aan? 
St: Ook het loslaten vind ik spannend. 
Chris: Ja, dat snap ik. Je bent heel erg gewend om in die rol te schieten, je bent met die rol 
geïdentificeerd. Nu kan die ander iets betekenen voor jou, zonder dat die er iets voor doet. Want ik 
heb niet de indruk dat St1 zo hard moet werken. Maar er is toch een soort sympathiek aanwezig zijn, 
ze is wel in contact met jou. En hoe is het om in deze vorm van wederzijdse sympathie in contact te 
zijn, zonder dat er iets georganiseerd hoeft te worden, bereikt hoeft te worden? Gewoon presentie, 
aanwezigheid, in contact staan. 
St: Raar, zo van oh jee, en wat doe ik nou? 
Chris: Ja, maar stel nou dat je niets hoeft te doen. Dat is altijd de sleutel. 
St: Dan is het rustig en ontspannen. 
Chris: Kun je er ook een beetje van genieten? 
Misschien is het gewoon een aardig mens, die St1, en kan je gewoon door haar te zien, ook genieten. 
Zonder dat ze iets voor jou doet en jij iets voor haar hoeft te doen.  
St: Dat kan ik ook wel. 
Chris: Ik bedoel genieten van haar manier van Zijn, misschien wordt ze wel een beetje verlegen en 
zo. Dat is wel interessant en je hoeft er niets mee. En misschien wordt jij er ook een beetje verlegen 
van en zo gaat dat dan. Tussen mensen. Oké? Gaan jullie nog maar een tijdje door.  
 
Dat was leerzaam denk ik hè, zoals dat gaat tussen ons. 
St1: Ik kan ook heel goed voelen dat er meer ontspanning is en gelijkwaardigheid. 
Chris: Prettig denk ik? 
St1: Ja, heel prettig. 
Chris: Klopt.  
 

Het hangt niet van jou af 
Chris: Wat ook soms helpt in dit soort situaties. Je moet eens kijken. We leven in Nederland en in 
Nederland is het heel vaak bewolkt. En toch weten we dat er sterren zijn en iedere nacht verschijnen 
er geen één of twee, het zijn er ook geen tweehonderd. Die sterren verschijnen elke dag, niet omdat 
er in Siberië iemand heel hard werkt om die sterren te krijgen. Volgens mij zijn er geen mensen nodig, 
je zou hooguit kunnen zeggen: ondanks die mensen verschijnen er nog steeds sterren. En zo is het 
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ook voor mensen, want dat hart moet kloppen, dat systeem dat draaiende blijft. Moet je eens nagaan 
wat er allemaal voor nodig is en wat er mis kan gaan. Het hangt niet van jou af. Er wordt voor ons 
gezorgd.  
 
Zo’n stukje zorg is misschien nodig, maar waarschijnlijk geen zorg met zo’n grote rimpel. Dus geef de 
mensen terug aan het leven, laat Gods water over Gods akker lopen. Maar geef ze terug aan het 
leven en geef het leven de kans om voor de mensen te zorgen. Het hangt niet van ons af. Dit is vooral 
belangrijk voor diegene die ambitie hebben om coach of therapeut te worden, want anders wordt het 
hard werken.  
Er is zoveel, wat wij noemen, zelfhelend vermogen. Maar ook dat zelfhelend vermogen ‘doen’ wij niet 
zelf. Dat kan pas functioneren als we ophouden met het zelf te doen. Dan kan het pas in volle glorie 
tot zijn recht komen. Geef de ander aan zichzelf, geef je kinderen aan henzelf, geef je partner aan 
haarzelf. Zonder dat het betekent, zoek jij het maar uit. Dat is iets anders. 
Ass1: Zodra je ophoudt met het maken van contact, kan het echte contact ontstaan. Zodra je ophoudt 
met sleutelen en maken. 
Chris: Ja, inderdaad, het sleutelen aan een relatie om de relatie te maken, sleutelen aan contact om 
contact te maken. Relatie is gegeven. Is er van nature, contact is er van nature. Zolang we het niet 
ontwijken.  
St: Vraagt om de affirmatie.  
Chris: Luister wat er gezegd is nog eens na. Onder anderen is er gezegd: ik ben bereid de ander te 
laten, maar er was er nog eentje. Die ben ik vergeten. Dan de ander een beetje in zijn sop gaar te 
laten koken.  
 

5.5. Innerlijke massage oefening (Oef. 9) 
Een geleide meditatie: 

• Sluit je ogen. 
• Maak eens contact met je rechtervoet. 
• Voel je rechtervoet. 
• Kijk hoe je voet contact maakt met de grond. 
• Voel hoe dat contact voelt. 
• Hoe de hak van je voet voelt.  
• Hoe de bal van je voet voelt.  
• Voel je tenen. 
• Kijk welke tenen je afzonderlijk kunt voelen.  
• Terwijl je in contact bent met je voet, voel je ook je enkel, de binnenkant van je enkel, 
• de buitenkant van je enkel. Misschien ook de kern van je enkel.  
• Je voelt je kuit. Beneden en wat hoger.  
• Zo voel je ook je scheenbeen. 
• Je voelt je knie. 
• De binnenkant van je knie, je knieholte, misschien kun je ook je knieschuif voelen. 
• Voel je bovenbeen.  
• Je onderkant van je bovenbeen. 
• De bovenkant van je boven been, tot en met je bil. 
• Het zitbotje. Je rechter zitbotje, dat je op de stoel of het krukje voelt. 

 
• Vervolgens ga je met je aandacht naar je rechterhand. 
• Je voelt de palm van je rechterhand. 
• De buitenkant van je rechterhand.  
• Je voelt je duim, je wijsvinger, je middelvinger, je ringvinger en je pink. 
• Je voelt je pols, je onderarm. 
• Voel wat die onderarm bij je oproept. 
• Voel je elleboog, voel je bovenarm, voel je schouder, je oksel. 

 
• Voel je nek en je linkerschouder.  
• Voel je linker oksel, je linker bovenarm, je elleboog. 
• Voel je onderarm, met je pols.  
• Voel je duim, je wijsvinger, je middelvinger, je ringvinger, je pink. 
• Voel je hele hand. 
• De buitenkant van je hand.  
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• De palm van je hand. 
 

• Voel dan je linker heup en bil.  
• Voel je bovenbeen.  
• De bovenkant van je bovenbeen, de onderkant van je bovenbeen.  
• Voel je knie, je knieholte.  
• Voel je scheenbeen en je kuit.  
• Voel je enkel.  
• Voel je linkervoet.  
• Voel hoe die contact maakt met de grond. 
• Voel je hak en hiel. 
• Je hele voetzool.  
• Voel je tenen.  
• Kijk of je je grote teen afzonderlijk kunt voelen, je kleine teen, eventueel je tenen er tussenin.  

 
• Voel dan ook je rechtervoet. Je voelt dus je linkervoet en je rechtervoet. 
• Voel hoe het is om beide voeten te voelen in contact met de grond 
• Voel je enkels.  
• Ga geleidelijk omhoog in de richting van je onderbenen. 
• Je voelt je knieën, 
• Je voelt je bovenbenen,  
• Je voelt je billen en je heupen. 
• Je voelt hoe het is om te zitten.  
• Je voelt je geslacht en je anus. 
• Het gebied daartussen.  
• Misschien voel je je bekken, je schaambeen en je heiligbeen.  
• Voel je buik en je onderrug. 
• Voel de overgang van je buik naar je borst in de vorm van je middenrif.  
• Voel je bovenrug en je schouders. 
• Voel je bovenarmen, je ellebogen, je onderarmen. 
• Voel je handen. 
• Voel je nek en je hals.  
• Voel je mond en je tong. 
• Je keel, je lippen. 
• Voel je oren en de achterkant van je hoofd. 
• Voel je neus, je ogen.  
• Voel je voorhoofd en de bovenkant van je hoofd. 
• Stel je voor dat je fontanel open is voor de kosmos, de energie van de ruimte.  

 
• Dat de energie door jou heen stroomt naar de aarde en misschien ook wel andersom. Je 

voelt de ruimte om je heen. 
• Je laat de gebruikelijke proporties van je lichaam los.  
• Neem maar aan dat je veel groter bent dan je lichaam, veel ruimer, veel transparanter. Kijk of 

er een middelpunt is of juist helemaal geen middelpunt. 
• Volg wat er wil zijn, wil ontstaan. 
• Kijk of je dat durft te vertrouwen. 
• Deze vorm van zijn. 
• Wend je dan tot degene die naast je zit. 
• Kijk wat er voor woorden/woord opkomt bij jou of bij de ander.  
• Als er geen woord is, is het ook goed.  

 

5.6. Begeleiding: Mentorschap 
Chris: Waar ik het met jullie even over wil hebben is over het mentorschap. 
Omdat ik heb gemerkt tijdens de evaluatiegesprekken dat het misschien toch niet altijd even duidelijk 
is wat de bedoeling is van het mentorschap. 
Wat hebben jullie ervan meegekregen? Wat is de bedoeling van het mentor zijn? 
St: Belangrijkste is: voeling houden met de persoonlijke beoefening. 
Chris: Heel goed, Belangrijkste onderwerp van gesprek tussen mentor en pupil is de persoonlijke 
beoefening. 
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De vraag is hoe gaat dat met jouw pupil, wat komt die pupil daarbij tegen. Het is niet zo dat je als 
mentor slimmer hoeft te zijn dan je pupil. Ik heb toch het gevoel dat dat niet voor iedereen zo helder is. 
Dus ik dacht dat het misschien goed is om daar eens op terug te komen. Dus wat helpt in het werk is 
zicht te krijgen op je eigen proces.  
St: Als mentor? 
Chris: Dat geldt voor iedereen in de groep. Voor iedereen is het handig om zicht te krijgen op je 
proces. Als mentor kun je je pupil helpen zicht te krijgen op het proces. Op een gegeven moment ga je 
zien dat er bij je pupil een bepaald thema is dat al een tijdje de aandacht vraagt. Het is buitengewoon 
interessant als je je nog die allereerste tekeningen herinnert. En die maak je even 3-dimensionaal, dat 
middelste deel is een soort kluwen. Hoe daar geleidelijk aan een draadje aan ontrafeld wordt 
waardoor dat kluwen minder ingewikkeld wordt. Kun je je daar iets bij voorstellen? Dat proces kun je 
ook zien als een soort rode draad. Daar zit een soort logica in, in die hele ontvouwing. In die 
bevrijding.  
En dat helpt bijvoorbeeld, één van de kenmerken van de logica, van de route, wil nog wel eens zijn 
dat er ups en downs zijn. 
 

Omgaan met ups and downs 
Kun jullie je er iets bij voorstellen? 
St: Op de route? 
Chris: Op de route zijn er ups en downs. 
Kennen jullie ook het gegeven dat als je in een up zit, je geen idee van downs hebt. Als je in een down 
zit, heb je geen idee van up. Soms is dat handig als iemand dat gewoon eens zegt. Snap je? Zoals ik 
dat nu doe. Zodat je misschien op een moment van je down, je dat kunt gaan herinneren als een 
ritme. En dat je op een gegeven moment misschien zelfs gaat ontdekken dat daar een vrij standaard 
tijdsverloop in zit. 
Er zijn veel meer wetmatigheden dan wij normaal gesproken zien. Het is erg goed om in het nu te zijn. 
Maar af en toe is het ook wel bijzonder handig om de dingen in perspectief te zien. 
St: Dus als jij het hebt over het proces dan bedoel je mijn persoonlijke proces en niet het mentorschap 
proces? 
Chris: We hebben het nu over het persoonlijke proces. Je kunt natuurlijk met je mentorschap ook een 
heel persoonlijk proces doormaken. 
Dat is natuurlijk zo. Dat is één van die draadjes dat daar speelt. Er zitten heel veel draadjes aan vast. 
St: Maar over wat je net zei. Het ritme van de ups en downs en de soort wetmatigheid. Het is dus een 
gegeven dat het dan weer even tijd is voor de up en de down. 
Chris: Zo kun je het ongeveer zien. Ja, zo simpel is het eigenlijk. 
St: Nou, oké ... ?? 
Chris: Kijk maar terug naar je leven. 
Het feit dat jij zo doet, zegt waarschijnlijk iets over het feit dat jij nu eerder misschien in een up zit dan 
in een down. 
St: Ja ... (gelach) 
Chris: Zo gaat dat. 
St: Die down ben ik dus even vergeten. 
Chris: Die ben je even vergeten. Nou, daar is ook helemaal niks mis mee. Over het algemeen is het 
beter dat als je in een up zit, een down te vergeten. En als je in een down zit, kan het wel helpen om 
je af en toe eens te herinneren dat er ook ooit een up was en misschien ook weer gaat komen. Het is 
belangrijk om de betrekkelijkheid van ups en downs op een gegeven moment te gaan zien. Laat je 
niet intimideren door je eigen proces. Raak er niet door betoverd. Raak er niet te veel van onder de 
indruk. 
Het is ook niet de bedoeling dat je dissocieert en dat je net doet of er niks aan de hand is, maar laat je 
er ook niet al te veel door bepalen.  
St: Maar, dat is in die up dan weer jammer. 
Chris: Je zou kunnen zeggen in de up: Geniet van je up. 
St: Ik denk altijd aan een golf zo. 
Op een gegeven moment weet ik wel, na dat hoogtepunt, dat er misschien wel weer een dieptepunt 
komt. Maar ik heb vertrouwen dat er ook wel weer een hoogtepunt komt. Dat heb ik ooit als voorbeeld 
gekregen.  
Chris: Zo is het met veel dingen. In je plezier in je werk zitten ups en downs. 
In het plezier in je relatie zitten downs, ups en downs. 
St: Heel veel downs. 
Chris: Als het een beetje meezit, zit er nog wat beweging in. 
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St: Is dat oké? 
Chris: Je zou kunnen zeggen, rond het mentor/pupil gebeuren heb je eigenlijk twee problemen. Dat is 
rolverstarring en rolverwarring. Kun je je daar iets bij voorstellen? 
De kunst is ook gewoon om mentor te zijn. Belangrijk is, dat de ander jou de kans geeft om mentor te 
zijn, en andersom dat de ander jou de kans geeft om pupil te zijn.  
Dat is lang niet altijd zo gemakkelijk. Bijna iedereen heeft een voorkeur voor of het mentorschap of 
pupilschap en dat staat vaak los van de persoon die jouw mentor of jouw pupil is.  
St: Het kan er ook juist heel erg mee samenhangen. 
Chris: Het kan er ook mee samenhangen. Het kan zijn dat je een speciale lastpost toegeschoven 
hebt gekregen. Wie herkent dat?  
Wie is er bij voorkeur mentor? Wie is er bij voorkeur pupil? 
 

5.7. Oefening: Onderzoek in tweetallen (Oef. 12) 
Chris: Goed, we gaan een klein stukje onderzoek nog doen. Dat doen we in tweetallen. Lees maar 
even met mij mee. 

• Vertrekpunt is je voorkeur voor mentor of pupil zijn. 
• Welke rol gaat je het gemakkelijkste af? 
• Wat voor rol neem je als vanzelf in een tweegesprek? 
• Hoe zie je de verdeling van invloed op de gang van zaken? 
• Zie je een relatie met de rol die je neemt in de groep en in de oefengroep? 
• Is er een verband met de rol die je had als kind in je gezin van afkomst? 
• Hoe begrijp je je “keuze” voor die rol? 

 
Chris: Als vertrekpunt heb ik hier genomen: Is je voorkeur mentor zijn of pupil zijn? Of vindt je het 
moeilijk vinden om mentor of pupil te zijn. 
De rol van pupil vraagt dat je inzage geeft in jouw keuken. Voor sommige mensen is dat moeilijk. Veel 
mensen hebben een etalage waar ze erg graag bepaalde dingen willen laten zien. Maar de 
achterkamer, daar komt niemand. Snap je, die moet verborgen blijven. 
Het is interessant voor jezelf om dat te onderzoeken, hoe dat is. Dat is bijvoorbeeld wat het moeilijk 
kan maken om pupil te zijn.  
Wat het moeilijk kan maken om mentor te zijn is, bij voorbeeld, dat je daar een enorme 
verantwoordelijkheid voelt of allerlei eisen ziet opdoemen waar je aan zou moeten voldoen. Terwijl je 
eigenlijk alleen maar domme vragen hoeft te stellen.  
Hoe dommer is vaak, hoe beter, dat nemen we als uitgangspunt.  
Vervolgens: waar is het goed om naar te kijken in je persoonlijk leven. Wat voor rol neem jij in het 
levenswerk. Waar je de komende tijd ook gewoon in de praktijk van het leven op kunt letten: Hoe is de 
invloedsverhouding in het gesprek? Het gespreksonderwerp? Hoe is dat tussen jou en je partner 
verdeeld? Hoe is de spreektijd verdeeld? Krijgt de man/vrouw de spreektijd die hij of zij verdient?  
Wat voor rol neem jij? Blijf jij bescheiden op de achtergrond of zit je er meer bovenop? Hoe zie jij dat 
hier in de groep? Hoe zie je dat in je oefengroep? Wat voor rol had jij thuis? Bij je ouders? In jullie 
gezin? 
In wat voor rol zag je jezelf? Dat is ook waar het over gaat. Om een beetje gevoeligheid te krijgen op 
dat punt, voor wat voor rol je inneemt. Wat je probeert te voorkomen in een tweegesprek, of wat je 
juist probeert te bereiken. 
Het werk dat ik vanmiddag bijvoorbeeld met deed zegt veel ook over rollen die S. gewend is in te 
nemen in een tweegesprek. Kun je je dat voorstellen?  
Kijk maar wat er opborrelt en ik sluit niet uit dat het daarna nog een beetje doorborrelt vanavond. 
 
 

5.8. Afsluitende meditatie 
Sluit maar je ogen. 
Maak eens een gebaar met je handen. 
Een geefgebaar met je handen, zodat al dat moois dat je vandaag gekregen hebt ten goede komt aan 
de wereld. 
 
 
Jullie kennen het motto van het centrum: 
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“ Jezelf en de wereld tot bloei brengen.” 

 
 
Voel hoe dat is. 
 
Als je in die realisatie bent. 
Je hoeft het niet te koesteren. 
Je hoeft het niet vast te houden. 
Je hoeft het niet op te bergen. 
Je kunt het doorgeven. Weggeven. 
 
Voel hoe je de verbinding bent tussen hemel en aarde. 
Hoe het resultaat van die verbinding in je hart en je buik voelbaar is. 
Hoe het door je handen de wereld in kan stromen. 
 
Laten we dan weer buigen. 
Voor die grote geheime bron waar alles vandaan komt.  
 
Voor al dat moois.  
Ohm ...  
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Mens-zijn is een herberg 
 
Mens-zijn is een herberg,  
Elke ochtend arriveert er een ander,  
Een vreugde, een depressie, een laagheid,  
Een moment van bewustzijn daagt op,  
Als een onverwachte bezoeker. 
 
Verwelkom en vermaak ze allen!  
Behandel iedere gast met eerbied,  
Al is het een schare verdriet,  
Die je huis heftig, 
Van zijn meubilair ontdoet. 
 
Misschien ruimen ze je huis leeg,  
Voor een nieuwe verrukking,  
De donkere gedachte,  
De schaamte,  
De boosaardigheid… 
  
Treedt ze met een lach, bij de deur, tegemoet,  
En noodt ze binnen.  
Wees dankbaar voor wie er komt;  
Ieder van hen is immers gezonden  
Als een leidsman (vrouwe)  
Van boven… 
 
 
Rumi (Jalal ad-Din Muhammad Rumi) 
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6. Emoties en het verlies van vrijheid van handelen 
Dag 7 en 8 van de Jaartraining. 
 

6.1. Theorie: Emoties en het verlies van vrijheid van handelen 
(dag 7) 

In ons handelen, waaronder het spreken, zijn we niet altijd vrij. We lijken bij onze handelingen soms 
geen keus te hebben om ze wel of niet uit te voeren. Soms moeten we iets eten. We moeten ergens 
iets van zeggen. We moeten even de kamer uit. We moeten op tijd komen. We moeten werken. In 
zo’n geval worden we gedreven door emotie. Dan heeft een emotie bezit genomen van onze vrijheid 
van handelen. 
Als je bijvoorbeeld boos bent, is er een krachtige tendens om de situatie te veranderen. Als je bang 
bent, wil je weg uit de situatie en voor je het weet ben je ook weg. Als je jaloers bent op iemand, zou 
je dat wat die ander bezit hem of haar afhandig willen maken en naar jou toe halen en voor je het weet 
ben je daar ook mee bezig. Als je je eenzaam voelt, wil je liever niet die eenzaamheid voelen, maar 
heb je om dat lastige gevoel weg te werken voor jet het weet bijvoorbeeld de telefoon al in je hand om 
contact te zoeken. Van dat lastige gevoel van eenzaamheid zijn we ons dan niet eens bewust 
geweest.  
 
Veel van ons gedrag wordt op die manier gedreven door emotie, waardoor we een soort automaat of 
robot worden. Omgekeerd, wanneer we ons een soort automaat voelen dan kunnen we concluderen 
dat we in ons handelen bepaald worden door emotie.  
Het gaat bij emotie steeds om een dwingende, reflexmatige koppeling tussen een gevoel of een 
complex van gevoelens en bepaald gedrag. Zo gauw het gevoel er is (al of niet door een standaard 
situatie opgeroepen) volgt als vanzelf het bijbehorende gedrag, waarbij dat gedrag er meestal op 
gericht is het moeilijk te verdragen gevoel te neutraliseren. Daarom vraagt het veel motivatie om met 
emoties te werken en je niet te laten meeslepen. Werken met emoties is er op gericht om je emoties 
te bevrijden van hun dwangmatigheid, van hun macht om je vrijheid van handelen en spreken in te 
perken.  
 
Veel van ons denken en spreken kun je net als onze handelingen evenzeer zien als gedrag. Spreken 
hoeft niet, maar kan ook, zonder dat we dat beseffen, gericht zijn op ontlading van de emotie, wat 
meestal niet prettig is voor de ander, die je moet aanhoren.  
Veel van onze gedachtepatronen zijn preludes op gedrag. Vaak denken we automatisch over 
mogelijke gedragswijzen of in scenario’s. Ons denken kan ons eindeloos proberen te prepareren op 
een situatie zonder dat we daar werkelijk baat bij hebben.  
Is er veel denken of piekeren dan weet je meestal zeker dat er veel emotie is en dat je onder druk 
staat. Dat is iets heel anders dan denken waar we bewust voor kiezen.  
Werken met de emoties die aan het denken of spreken te grondslag liggen, herstelt de rust en de 
openheid van de geest. Geleidelijk ontwikkelen we hierdoor meer beschikkingsvermogen over onszelf, 
over onze handelingen, ons spreken en denken. We worden meer stuurman of stuurvrouw van ons 
leven. 
 

Negatieve effecten van emoties 
Wat we allemaal ten diepste willen is onszelf en situaties tot bloei brengen. We willen een positieve 
factor zijn, al zijn we soms cynisch geworden over de mogelijkheid daartoe. Het lastige van emoties is 
dat ze ons nog wel eens tot handelingen of woorden brengen die een effect hebben wat we achteraf 
betreuren. De effecten van op emoties gebaseerd handelen kunnen immers schadelijk zijn voor jezelf 
en voor anderen. Emoties leiden tot vernauwing en fixatie. Ze maken ons dom en brengen ons 
daardoor tot een nogal primitief soort gedrag. 
Desalniettemin is er geen reden om emoties te veroordelen, zoals dat nogal gebruikelijk is/was in 
religieuze tradities. Veroordeling van emoties helpt natuurlijk niet. Het leidt tot onderdrukking van 
emoties en, zoals iedereen weet, is onderdrukking van emoties een buitengewoon beperkte remedie. 
Emoties, juist omdat ze gebaseerd zijn op bijzonder krachtige aangeboren instincten, kunnen hooguit 
tijdelijk onderdrukt worden. Onder druk neemt alleen de explosieve kracht toe. Daar komt bij dat 
onderdrukking van emoties een bijzonder negatief effect heeft op ons energiesysteem en op ons 
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algehele welbevinden. Toch is onderdrukking van emotie een heel gebruikelijke gewoonte en wanneer 
we uitleven van emotie als de primaire reflex kunnen zien, kunnen we het onderdrukken van emotie 
als een secundaire in zekere zin meer gevorderde reflex beschouwen. 
 
Er zijn twee heel bekende basisemoties: angst en boosheid. Bij angst wil je vluchten, weg uit de 
situatie, die op een of andere manier bedreigend is. Bij boosheid wil je de situatie veranderen en hoe 
bozer je bent hoe nadrukkelijker je dat wilt.  
Er is nog een derde basisemotie die vooral in spirituele kringen vaak genoemd wordt en dat is 
begeerte of honger. Bij begeerte gaat het om de drang om iets naar je toe te willen halen. Het is de 
drang om een leegte te vullen en zolang die leegte reëel is, is die behoefte natuurlijk heel gezond. Als 
die leegte niet reëel is kun je spreken van een verslaving. Kenmerkend voor een verslaving is dat we 
onze vrijheid van handelen verloren zijn omdat we het gevoel van gemis van bijvoorbeeld alcohol, 
koffie, voeding enz. niet kunnen verdragen. De emotie heeft dan een dwingende macht over ons.  
 

Motivatie en emotie 
We zijn vaak geneigd om de verantwoordelijkheid voor emotie bij de ander te leggen. De ander maakt 
ons bijvoorbeeld boos, angstig, jaloers of gefrustreerd, zo vinden we dan, en dat legitimeert dan onze 
reactiviteit naar die persoon toe. Natuurlijk kan en is vaak de ander aanleiding zijn voor onze emotie. 
Dat neemt niet weg dat het verstandig is de verantwoordelijkheid er voor bij onszelf te houden. Met de 
verantwoordelijkheid voor iets bij een ander te leggen, ontnemen we vaak onze belangrijkste 
mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Leren met de effecten om te gaan die wereld op ons kan 
hebben, brengt fundamentele vrijheid en maakt ons minder afhankelijk en kwetsbaar voor hoe de 
wereld zich aandient. 
Alleen wijzelf hebben de mogelijkheid onszelf van de dwingendheid van emoties te bevrijden en de 
ander vrij te houden van beschuldiging. Het commitment aan jezelf en aan elkaar om steeds met 
emotie te werken, ook al wordt die door de ander of het andere veroorzaakt, brengt binnen relaties 
enorme vrijheid en biedt ruimte voor gezonde spontaniteit. Iedere emotie bij jezelf of de ander kan dan 
als zodanig bestaan en hoeft niet weg. Wie of wat de aanleiding voor de emotie is en of de emotie 
terecht is of niet speelt dan geen rol.  
 
De kern van het werken met emotie is niet doen, niet handelen. Het gaat er om aanwezig of present te 
blijven bij een emotie. Door ons bewust te zijn van een emotie, er bij te blijven met onze aandacht en 
door ons er voor te openen bieden we de emotie de gelegenheid op te lossen of te transformeren. Dat 
vraagt enige tijd, aandacht en dus geduld en een zeker doorzettingsvermogen. 
Uiteindelijk zijn emoties terug te voeren tot instincten. Het gaat om biologisch bepaalde, aangeboren, 
primaire driften gericht op overleving, voortleving en dergelijke. Het gaat om enorme krachten, 
actietendensen die ons flink in beweging kunnen brengen, maar zijn basaal heel gezond.  
In zekere zin kun je werken met emoties zien als het schonen van instincten. Op zich is er immers 
niks mis met in leven willen blijven, seks en relatie willen hebben en dergelijke. In het woord emotie zit 
hetzelfde Latijnse werkwoord movere net als in het woord motivatie of als in het woord mobiel, 
automobiel en automaat. Movere betekent bewegen. Motivatie is je persoonlijke, innerlijke kracht om 
je te bewegen in een richting waar je (ooit) van uit een open, positieve wijsheid bewust voor gekozen 
hebt en die je ondanks tegenkrachten binnen of buiten jezelf blijft aanhouden. Motivatie heeft alles te 
maken met wil en met commitment. Emoties zijn in zekere zin het tegenovergestelde van motivatie. 
Emoties ( afgeleid van het werkwoord e-movere = verwijderen) halen je weg van jezelf en oefenen 
een dwang uit tot bepaalde aan de emotie gekoppelde handelingen.  
 

Werken met emoties 
Het eerste doel van het werken met emoties is dus om los te komen van de tendens om emoties uit te 
leven. Wanneer we emoties niet uitleven is het tweede doel is om ze ook niet te verdringen, te 
onderdrukken, te parkeren of te negeren, aangezien onderdrukking vroeg of laat weer leidt tot 
uitleven. Deze secundaire verdringingsreflex vraagt dat we in de eerste plaats leren ons bewust te zijn 
van emotie en in staat zijn onszelf onze emotie te gunnen of er nu een goede reden voor is of niet.  
We kunnen soms boos zijn op onszelf omdat we menen onterecht boos te zijn op een ander. Dan 
proberen we onszelf te manipuleren wat niet werkt. Emoties houden zich niet aan de wetten van 
rationaliteit. Dat is juist een van hun kenmerken. Belangrijk is ons iedere emotie te gunnen of deze nu 
een reële grond heeft of niet. Pas achteraf, als we met een emotie gewerkt hebben, zal soms helder 
worden welke wijsheid er achter schuil gaat. In eerste instantie dienen we daarom te accepteren dat 
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we zelf niet kunnen bepalen welke emotie zich in welke vorm of welke mate laat zien of niet. Dat 
vraagt overgave. 
 
Behalve een emotie verdringen of een emotie uitleven kunnen we ook zwelgen in een emotie. We zijn 
dan blij met emotie, hebben de neiging deze nog wat op te kloppen omdat we menen dat deze terecht 
is.  
Om het uitleven van emoties ( de primaire reflex) te voorkomen is het belangrijk bij jezelf te blijven. 
Het helpt om in contact te zijn met je lichaam en bij de fysieke signalen waarmee de emotie zich 
manifesteert. Probeer in eerste instantie zoveel mogelijk het object van je emotie, de persoon of het 
ding bijvoorbeeld waarop je boos bent, die je mist of voor wie je bang bent, te vergeten en richt je op 
de emotie zelf, wat overigens niet zo gemakkelijk is. Dat heet ‘back tracking’. Pas later als de emotie 
na een eerste werkronde geluwd is kun je de persoon of situatie weer even herinneren en dan weer 
hetzelfde weggetje aflopen. Soms moet dat best een aantal keren, al dan niet over een langere 
periode gespreid.  
 
Werken met emoties kun je zien als een innerlijke strijd tussen de kracht van emoties en de kracht van 
motivatie. Het is de strijd tussen jou en je reflexen. Naarmate we meer gewend zijn met onszelf te 
werken zal de innerlijke, essentiële kracht groeien. Kracht die we nodig hebben om de emotie niet uit 
te leven en evenmin te onderdrukken. Je kunt het zien als een spier die je door voortdurende training 
versterkt.  
Dagelijks werken met emoties kun je ook zien als een vorm van hygiëne. Psychische hygiëne in dit 
geval. Het werk houdt je geest en hart schoon en je bevrijdt je van stress. Stress ontstaat waar 
handelen niet leidt tot vermindering van emotie en zonder effect blijft. 
 
Door een emotie niet uit te leven, maar juist er rustig bij stil te staan transformeert de emotie naar een 
zijnskwaliteit. Vaak naar een zijnskwaliteit die juist in de onderhavige situatie nodig en nuttig is. Angst 
transformeert bijvoorbeeld vaak naar helderheid of oplettendheid. Dat is vaak wat er nodig is in een 
angstige situatie. Denk bijvoorbeeld aan auto rijden bij barre weersomstandigheden. Daar is 
oplettendheid nodig. Onderdrukking van angst kan gemakkelijk tot roekeloosheid leiden. Boosheid 
transformeert bijvoorbeeld vaak naar kracht en autonomie. Eenzaamheid transformeert naar liefde. 
Leegte naar ruimte en volheid. Schaamte tot tederheid en/of waardigheid enz.  
De verschijning van zijnskwaliteiten wordt altijd voorafgegaan door het verschijnen van rust. Rust is 
precies het omgekeerde van de onrust die zo kenmerkend is voor de door emoties bepaalde staat. 
Onrust betekent altijd emotie. Rust betekent Zijn, wat actie en dynamiek en uiteindelijk spontaniteit 
volstrekt niet uitsluit. 
 

6.2. Meditatie 
Chris: Goedemorgen allemaal. Allemaal welkom in dit frisse nieuwe jaar. Laten we even de ogen 
sluiten en weer even naar binnen gaan. En laat je verrassen door wat je bij jezelf tegenkomt. En geef 
daar eens een woord aan en kijk eens of je dat hardop wilt uitspreken. Wat is er bij jou? 
 
St: Onrust, Blijheid, Verdriet, Vertrouwen, Vol verwachting, Kwetsbaarheid 
Chris: En laten we ons voorstellen dat er hier in het midden een grote schaal is waar we dat allemaal 
in kunnen leggen. Dat er één grote verzameling is van kwetsbaarheid, verdriet, vertrouwen en ga zo 
maar door. En kijk of je bereid bent om het in die schaal te leggen. Ja, iemand anders?  
 
St: Rust, Bedruktheid, Verwarring, Lichtheid, Openheid, Verdriet, Vermoeidheid, Overgave, Innerlijke 
conflicten     
Chris: Oké, en wat we dan gaan doen in de eerste plaats is een diepe ademhaling, gewoon een diepe 
zucht. 
En dat gaan we nog een keer doen en dan realiseer je je dat je een zucht van blijheid kan geven een 
zucht van verdriet. Een zucht van bedruktheid geven. Dus kijk eens of je in die zucht kan laten blijken 
wat je voelt. Dat gaan we nog een keer doen. 
 
En laat dan heel geleidelijk je hoofd naar je linker schouder zakken. Dat betekent dat je linker oor 
richting je linker schouder gaat. En houd ondertussen je mond maar een beetje open zodat je adem 
vrij kan blijven stromen. En je laat dat hoofd daar even liggen alsof je het te rusten legt. Alsof je het in 
de handen van God legt.  
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En vervolgens breng je dat hoofd weer heel rustig naar het midden. Wat dat ook moge zijn. 
Vervolgens breng je dat hoofd heel rustig naar je rechter schouder.  
 
Laten we daar ook maar eens met zijn allen een diepe zucht geven.  
 
Kijk of je dat hoofd helemaal los kunt laten. Dat hoofd heb je eigenlijk niet zo hard meer nodig 
vandaag. Dat kun je een beetje vakantie geven. En dan breng je het weer terug naar het midden. 
Dan breng je je hoofd rustig achterover, een beetje achterover. Niet te ver, forceer niks, maar je legt 
het hoofd een beetje in je nek. Blijf vooral ademhalen. En weer eens een zucht. 
 
Vervolgens gaan we met het hoofd weer naar het midden en laten we de kin geleidelijk op de borst 
terechtkomen.  
En laten we eens met zijn allen zeggen: ik ben bereid om los te laten. 
Allen: Ik ben bereid om los te laten. 
Chris: En dat nog eens met zijn allen. 
Allen: Ik ben bereid om los te laten. 
Chris: En dan nog eens een keer met zijn allen. 
Allen: Ik ben bereid om los te laten. 
 
Chris: En vervolgens gaan we heel geleidelijk buigen naar de grond. Heel rustig, langzaam en met 
aandacht. En als je beneden bent dan blijf je even beneden. En als we dan toch beneden zijn, dan 
gaan we even met de handen naar voren en komen op de buik liggen. 
 
En van hieruit gaan we geleidelijk de weg weer terug naar zitten maar we houden het hoofd nog een 
beetje beneden. Kom dan heel geleidelijk weer met dat hoofd omhoog.  
 
En dan kijk je weer of er iemand is voor wie je de aandacht wil vragen. En realiseer je als eerste dat je 
ook de aandacht kan vragen voor jezelf. Dat je het ergens moeilijk mee kan hebben en dat je dat kan 
benoemen. Hoeft niet, maar kan wel. 
St: Ik wil graag de aandacht voor R, S, en mij. 
Chris: Laten we hierbij stil staan ... Iemand anders? 
St: Ik wil graag de aandacht vragen voor mijn zus die het erg moeilijk heeft met het verlies van haar 
dochter. 
Chris: We geven aandacht aan de zus van S. 
 
St: Ik wil aandacht vragen voor R, mijn vriend, die vandaag naar de begrafenis van zijn broer is. 
Chris: Van zijn broer? We geven aandacht aan R, en de familie van R bij de begrafenis van zijn broer 
of misschien hun kind.  
Ik ga op dit moment iets heel eigenwijs doen: namelijk de aandacht voor iemand uit deze groep 
vragen, waarvan ik mij kan voorstellen dat zij het helemaal niet op prijs stelt dat ik dat doe. Maar ik 
doe dat toch. Ik wil namelijk de aandacht vragen voor S. Voor S en haar partner die het niet zo 
gemakkelijk hebben samen. En dat is nog zachtjes uitgedrukt. 
Is er nog iemand die voor iemand de aandacht wil vragen, of iets?  
 
St: Ik wil de aandacht vragen voor L, die de één na laatste dag van het vorig jaar is geopereerd is aan 
kanker en nu nog niet weet hoe het verder gaat.  
Chris: Wij geven de aandacht aan L. 
Dan sluiten we dit weer af met een buiging terwijl we OHM zeggen. 
 
Allen: OHM 
 
Chris: Is er iemand die nog iets wil zeggen voordat we dadelijk in 2 groepjes uit elkaar gaan?  
St: Ik heb nog één ding. Ik vind het fijn dat S er weer is.  
St: Dank je wel. 
Chris: Gefeliciteerd. 
St: Jullie allemaal ook bedankt voor alle lieve berichtjes. Ja, dat was echt een warm dekentje. Want 
op de dag dat ik beviel hadden jullie training en de dag daarna hadden jullie ook training en ik had het 
aan nog zo weinig mensen verteld en toen belde jij. Dus dat was echt heel dichtbij, dat heb ik echt 
ervaren als een heel warm dekentje. En dat ik ook 's avonds een kaartje in de bus vond van het 
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oefengroepje. Het was echt een beetje overweldigend, echt heel fijn. Ik vind het ook weer heel lekker 
om er weer te zijn.  
Chris: Gelukkig. 
St: Het gaat gelukkig ook een stuk beter met me.  
 
Chris: Hoe is het met S? 
St: Nou, dat gaat wel. Ik stond op met ontzettende hoofdpijn en dat gaat nou wel. Met mijn fysiek is 
het niet goed, maar voor de rest gaat het wel goed eigenlijk.  
Chris: En dat fysieke, is dat een soort overspanning of zo? Of is er iets anders aan de hand? 
St: Ik weet het niet. Ik word telkens ziek. Gewoon aan één stuk door. 
Chris: heeft de huisarts daar een idee over? 
St: Uitputting, ja uitputting. Ik heb het de afgelopen maand heel erg laten gaan. Heel erg in het nu 
geleefd. En dat is me heel goed bevallen. En nu begint er weer stress omdat ik weer naar de ARBO-
arts moet en zo. 
Chris: Je had het gevoel dat je een beetje in de ontspanning kwam. Maar je had wel het gevoel dat er 
een soort vooruitgang was. 
St: Ja omdat ik me eigenlijk veel happier voelde.  
Chris: Oké. 
St: En dat ik het gevoel had: hé er komt weer wat terug van mijn humor en dat de kanalen weer een 
beetje open stonden. 
Chris: Oké. Misschien moeten we het er in de pauze nog even over hebben. Wat ik mij voor kan 
stellen is dat de huisarts een brief schrijft naar die lui dat ze jou gewoon met rust moeten laten. 
Desnoods zet ik ook mijn handtekening daar onder, als dat helpt.  
St: Ik ga gewoon maandag daar heen en ga zorgen dat ik niet hoef te werken en dat ze niet allerlei 
nare zaken met mij willen. 
Chris: Zo is dat. In ieder geval is belangrijk dat ze jou met rust laten. En dat ze desnoods met mij 
praten of met je huisarts praten. Ga zo maar door. 
St: Ja, ja. 
 

6.3. Casus: Overgave – loslaten 
Chris: En hoe is het hier? 
St: Als je niks vraagt, goed. 
Chris: Zou het je helpen om te vertellen wat er aan de hand is?  
St: Dan begin ik met te zeggen dat het op zich goed is wat er gebeurt. Dat kan ik ook zien. Het komt 
er op neer dat loslaten heel veel verdriet brengt. 
Chris: Wat moet je loslaten? 
St: Mijn zoon en zijn vriendin, daar komt het op neer. Het doet me heel veel verdriet en het komt ook 
allemaal bij elkaar. En ik heb gisteren mijn moeder weggebracht, dus die is ook weer weg. En ik zie 
ook dat het heel fijn is en heel goed is dat ik mijn verdriet er ook gewoon mag laten zijn. En ik vond het 
wel bijzonder net dat je zei "ik ben bereid om los te laten". Het zijn ook twee processen. Aan de ene 
kant kan ik zien wat er bij hen van binnen zit en aan de andere kant kan ik dat ook voor een stuk 
buiten me laten. En er zit ook verdriet echt bij mij. 
Chris: Weet je waar jouw verdriet vooral over gaat? 
St: Leegte, het gemis.  
Chris: Kun je dat ook lichamelijk voelen? 
St: Af en toe draait het, ben ik helemaal misselijk. Als ik er echt in ga zitten dan zit ik echt in dat 
draaien en die misselijkheid. Daar neem ik dan een stukje afstand van. 
Chris: Maar eigenlijk is het zo dat ik wat zit te twijfelen of ik een beetje werk met je zal doen in de 
hoop dat iedereen dat ook een interessante demonstratie zal vinden. Ja, misschien moet ik dat maar 
even met je doen. Hoe zou je dat vinden? 
St: Is dat niet bezwaarlijk? 
Chris: Je mag mij altijd slaan. Ik heb een hele dikke rug, zoals iedereen weet. 
Maar goed laten we maar eens gaan kijken. Sluit je ogen en stem je af op je lichaam en vertel maar 
eens wat er in dat lichaam te voelen valt. Ik doe nu overigens een oefening die je verder in de training 
ook met jezelf gaat doen. Precies dezelfde. De verschijnselen kunnen natuurlijk wel anders zijn.  
St: Ik voel mijn voeten heel sterk, mijn handen heel sterk en ik voel hier spanning. Een beetje eng. 
Chris: Een beetje eng, oké ik snap het. Wat voel je in je handen? 
St: (Aarzelend) Ik voel warmte, samenzijn ... stromen. 
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Chris: (tegen ander) Mag ik van jou je sjaal? Pak dat eens heel bewust vast. Gewoon heel rustig, pak 
het maar vast. En voel wat er gebeurt in je handen en wat je neiging is om met je handen te doen, 
bijvoorbeeld vast te pakken, te betasten of wat er ook gebeurt.  
St: Mijn neiging is om te laten liggen en te genieten van wat er is. En wat ik voel is iets heel zachts, 
iets heel liefdevols. 
Chris: En kun je dat ook voelen in je lichaam?  
St: Ik kan mijn hele lichaam doordringen. 
Chris: En hoe is het dan ondertussen in je buik? 
St: Mijn buik is rustiger geworden. 
Chris: Oké. (laten we vooral een beetje vertragen, zeg ik vooral een beetje tegen mezelf). Dus er is 
liefde en zachtheid, zeg je. En waar voel je die vooral? In je handen of rond je handen, bijvoorbeeld? 
St: Ik voel het heel erg op het raakvlak van mijn handen en de sjaal. 
Chris: Op het raakvlak van je handen en de sjaal? 
St: Ik voel het ook stromen, maar ik voel ook dat het achter in mijn nek blokkeert. Daar achter. 
Chris: En hoe is dat? 
St: Het is wat het is. Ik merkte wel dat toen ik het benoemde dat het wel meer ging stromen achter in 
mijn nek. 
Chris: Dus hoe is het nu daar? 
St: Losser. 
Chris: Losser. En kijk eens of het zo is of die liefdesenergie - zo noem ik het maar even - ook naar je 
buik wil? Het kan ook zijn dat die dat niet wil. Je hoeft hem niet daarheen te drukken, hooguit hem 
daar uit te nodigen.  
St: Het wil wel, maar het durft niet zo goed. 
Chris: Want wat is daar zo eng? Zeg maar eens: ik vind het zo eng! 
St: Ik vind het zo eng! 
Chris: Nog eens. 
St: Ik vind het zo eng! 
Chris: Ik vind het zo eng dat ...  
St: Ik vind het zo eng dat ik los moet laten. 
Chris: Ik vind het zo moeilijk om te vertrouwen! 
St: Ik vind het zo moeilijk om te vertrouwen! 
Chris: Nog eens. 
St: Het is voor mij anders. 
Chris: Ja, dat is het ook, maar klopt hij ook voor je gevoel? 
St: Nee, ik vind het helemaal niet zo moeilijk om te vertrouwen. 
Chris: Oké. Het is voor mij moeilijk te geloven dat er gezorgd wordt! Dat het zonder mijn zorg kan. 
St: Ik vind het moeilijk om te geloven dat er gezorgd wordt en dat het zonder mijn zorg kan! 
Chris: En dat nog eens, als dat klopt. Als er een zinnetje is dat meer klopt dan is jouw zinnetje altijd 
beter dan mijn zinnetje. 
St: Ik vind het moeilijk om te geloven dat er gezorgd wordt en dat het zonder mijn zorg kan. 
Chris: Ik ben niet bereid/bereid om te geloven dat er gezorgd wordt en dat het zonder mijn zorg kan. 
Een moeilijke zin, maar toch. 
St: Ik was er niet bij want er kwam bij mij een andere zin. Dus ik heb meer die andere gehoord. 
Chris: Ja, heel goed. 
St: Ik vind het heel moeilijk om liefde te voelen voor mijn zoon ...  terwijl ik eigenlijk het gevoel heb dat 
ik die los moet laten. 
Chris: Ja. Ik ben bereid mijn zoon los te laten. Of wat even goed is: ik ben niet bereid om mijn zoon 
los te laten. Je mag kiezen, het gaat om jouw waarheid. 
St: Ik ben bereid om mijn zoon los te laten.  
Chris: En als ik dat echt doe, dan merk ik dat ...  
St: Ik ben bereid om mijn zoon los te laten en als ik dat echt doe dan merk ik eh .... 
Chris: En stel je eens voor dat je je zoon in je handen hebt en tegenover je is inmiddels S. gekomen. 
Hoe is het om te voelen dat je zoon in je handen hebt? 
St: Heel mooi. 
Chris: En hoe is het om je zoon, de sjaal, in handen van S. te leggen en te zeggen: ik geef jou mijn 
zoon? En ook daar kun je zeggen: ik ben niet bereid mijn zoon weg te geven. Of je kunt eerst zeggen: 
ik ben bereid mijn zoon weg te geven. 
St: Wat ik nu voel in mijn handen is het net als toen hij een kleine baby was. Die ben ik echt niet 
bereid om weg te geven. 
Chris:Nee, maar kun je zien dat het belangrijk is dat je hem in de handen van God legt? 
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St: Ja. Als ik hem groter maak eerst, dan ben ik bereid om hem weg te geven. 
 

In de handen van God 
Chris: Maar kun je zien dat, zo klein als hij was, het belangrijk is dat je hem in de handen van God 
legt. Snap je? Dat hij überhaupt ontstaan is, is niet jouw ding, dat hij gegroeid is in jouw buik is niet 
jouw ding, dat hij toen hij geboren was en is gaan ademhalen is niet jouw ding. Daar is allemaal voor 
gezorgd. Gelukkig, je zou er niet aan moeten denken dat wij dat allemaal zouden moeten regelen, dan 
hadden wij een druk bestaan. Dus het is belangrijk je te realiseren dat we wel invloed hebben, we 
kunnen luiers aandoen en we kunnen lief zijn voor ons kind, etc. etc. Maar gelukkig, 99% wordt voor 
ons gedaan. Denk ik. Wat denk jij? En er is een neiging om het van onszelf af te laten hangen. 
Daarom is het belangrijk om dat gebaar te maken. Hoe klein hij ook is, of hoe groot hij ook is, die 
persoon in de handen van god te leggen. En S. speelt even God. 
Maar eerst dat zinnetje: ik ben bereid mijn zoon in de handen van God te leggen. 
St: Ik ben bereid om mijn zoon in de handen van God te leggen. 
Chris: En als ik dat zeg dan merk ik dat ik dat echt wil / dat ik dat eigenlijk niet wil. Wat is het? 
St: Als ik dat zeg dan merk ik dat het heel groots is. En heel mooi is ook. 
Chris: Kom maar even staan, kom maar even midden in de groep staan. En dan nog eens het 
zinnetje: ik ben bereid mijn zoon in de handen van God te leggen. 
St: Ik ben bereid om mijn zoon in de handen van God te leggen.  
Chris: Oké, ga je gang. 
St: legt de sjaal in de handen van God (S). 
Chris: Vertel eens wat er gebeurde. 
St: Nu laat ik hem echt los. 
Chris: Oké. Voel je hart kloppen. Ja, en nou nog sterker, je laat jezelf los. Het mooie van het leven is 
dat we helemaal niet voor onszelf hoeven zorgen eigenlijk. Tegelijkertijd een beetje wel. Een beetje 
opletten dat je een beetje fatsoenlijke kleren aan doet en dat soort dingen, maar verder valt het reuze 
mee. Er wordt voor ons gezorgd. Zou dat kunnen kloppen? 
St: Als dat klopt maakt dat heel erg ontspannen. 
Chris: Ontspannen. Mijn stelling is: er wordt voor ons gezorgd. Ik weet niet of je wel eens in Zuid 
Frankrijk bent geweest en een sterrennacht hebt gezien. 
St: Ik heb wel sterren gezien, dat is niet iets uit Zuid Frankrijk. 
Chris: Dat maakt niets uit, ik ben niet zo ver geweest. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar er 
staan er een paar. Het schijnt zo te zijn, zelfs in Nederland, dat iedere avond hierboven de sterren 
weer verschijnen. En ondanks Obama of Bush of wie dan ook, die komen er vanzelf. En als morgen 
het plan is dat er weer nieuwe sterren komen, dan kunnen wij hoog en laag springen, dan komen ze 
er. Dus wij hebben daar geen macht. En gelukkig hoeven wij geen macht te hebben. 
St: Voor die sterren is dat heel normaal. 
Chris: Voor jouw zoon is dat niet anders, daar wordt voor gezorgd, daar hoef je niet voor te zorgen. 
Dus je kunt ontspannen. Oké? Fantastisch, dank je wel. 
 

Nabespreking casus 
Chris: Nou werd het toch wat anders dan de oefening die ik vanochtend van plan was. Was het goed 
om mee te maken voor jullie?  
St: Ja, ik heb gewoon niet zo veel met God. Kan je daar ook iets anders voor in de plaats stellen. Het 
roept bij mij echt alleen maar negatieve dingen op. Dan denk ik van ja "in de handen van God". 
Chris: Weet je wat het goede is van God? Dat hoe minder van hem bestaat hoe meer je eraan hebt. 
Dus wat mij betreft kun je ook "de leegte" zeggen. 
St: Het leven. 
Chris: Het leven 
St: Ja, dus gewoon willekeurig iets waar niet zo'n lading op zit. 
Chris: Alleen helpt het wel om die lading ooit te onderzoeken. Voor veel mensen zit er een lading op, 
dat klopt. Maar je zag bijvoorbeeld dat het in dit geval heel goed werkte.  
St: Ja. 
Chris: Er zit verder een heel verhaal aan vast, maar dat komt nog wel eens. Dan zijn we wel een paar 
jaar verder.  
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Vriendelijk zijn voor je buren 
St1: Mag ik er iets over zeggen, ik koppel God los van een geloof. 
St: Voor mij zit er een hele negatieve lading bij God. Dus dan denk ik echt: wat knap dat iemand dat 
kan, dat zou ik niet kunnen, daar zou ik echt een ander woord voor moeten hebben. 
Chris: Oké. Misschien had ik bij jou wel een ander woord verzonnen. Ik denk wat belangrijk is ...  je 
hebt misschien gezien dat er hier spirituele zondagen worden gehouden ... morgen is er weer een. 
Daarover heb ik geschreven: spiritualiteit is zo oud als de mensheid, dus met alle respect voor de 
Boeddha, voor Jezus van Nazareth, voor Mohammed en wat hebben we allemaal niet. Spiritualiteit is 
natuurlijk veel ouder dan deze mensen zeg ik maar even. Spiritualiteit is zo oud als de mensheid. Dus 
dat gaat voorbij christendom, voorbij islam, voorbij ... Christendom is onmiskenbaar een 
belangwekkende vorm geweest waar mensen heel veel aan gehad hebben en nog steeds hebben. In 
die zin is het dus belangrijk om daar respectvol mee om te gaan. En tegelijkertijd is het zo eigen aan 
welke stroming dan ook dat iedereen gaat roepen: dit is de enige waarheid. En dat is wat het moeilijk 
maakt, dat is eigenlijk wat heel erg zonde is. Dat je meteen je interesse in de buurman verliest, want 
die is Moslim en dus die doet niet mee. Dat is natuurlijk heel wonderlijk en ook hartstikke tegenstrijdig 
voor mijn gevoel.  
Als je naar ieder geloof kijkt dan is één van de eerste dingen dat je vriendelijk moet zijn voor je 
buurman, maar dat gaat dan alleen op als hij ook van hetzelfde geloof is, dan kan dat. Anders mag je 
niet met hem trouwen. Dus spiritualiteit is veel ouder. En één van onze doelstellingen, althans van dit 
centrum, is om die oorspronkelijke spiritualiteit levendig te maken. Dat is de reden waarom we buigen, 
waarom we net languit gingen, om een gebaar van overgave te maken. En omdat we dat gebaar 
maken, komt er dit los en kan er dit weer gebeuren. En zo werken we dus voortdurend op basis van 
wat tegenwoordig wel genoemd wordt "nieuwe spiritualiteit". Maar eigenlijk kun je ook zeggen de 
"oude spiritualiteit", de "oer spiritualiteit". Dat is wat we proberen, los van godsdienstige 
reminiscenties, zoals dat heet. En tegelijkertijd toch ook de waarden, dus ook van het christendom, te 
ontdoen van al dat gedoe. En dat heeft veel te maken met onze persoonlijke ervaringen die we gehad 
hebben.  
 

Spiritualiteit, een buitengewoon geneeskrachtige dimensie 
St: Ja, en daarom vind ik het lastig - ik snap in theorie dat het los staat - maar al die gebaren en 
dergelijke doen me zo denken aan christendom en wat ik gewend ben, dat ik het moeilijk vind om mij 
daaraan over te geven omdat ik denk: waar ben ik in godsnaam mee bezig? 
Chris: In godsnaam? 
St: Wat ben ik aan het doen, weet je? Ik had toch afgesproken dat ik dat niet meer ging doen. Dat 
verplicht met z'n allen ... Als je dat niet hebt dan is dat veel gemakkelijker om daar ook in mee te gaan. 
Ik haal het allemaal door elkaar. 
Chris: Wat heel belangrijk is, is dat je je realiseert: mensen hebben negatieve ervaringen met hun 
vader, met hun moeder, met hun broer, met hun zus, met hun huis en hebben ook een negatieve 
ervaring met godsdienst. Wat belangrijk is dat je in je leven die problematiek oplost. Zodat je weer de 
schoonheid kunt ervaren. Bijvoorbeeld: een kind moest iedere week met zijn ouders naar het 
museum, of moest iedere week met zijn ouders de boot op, snap je? En de consequentie is: ik ga 
nooit meer een boot op, of ik ga nooit meer naar een museum. Maar dat is natuurlijk zonde, want wie 
weet heeft dat kind uiteindelijk wel iets met een museum of met God. Belangrijk is dat de problematiek 
die daar speelt wordt opgelost en dan ben je weer in het reine. Dan sta je weer open voor een 
buitengewoon belangrijke dimensie. En het is, naar mijn ervaring, niet zo maar een dimensie, het is 
een buitengewoon geneeskrachtige dimensie. Wij werken met spiritualiteit omdat het gezond is, 
omdat het mensen helpt en omdat het mensen gelukkig maakt, zo simpel, zo praktisch is het ook.  
St: Heel menselijk. 
Chris: Buitengewoon menselijk. In principe zie je in iedere godsdienst een streven naar een zo 
hoogwaardig mogelijk bestaan. Zeg maar: godsdiensten honoreren een inherent verlangen in mensen 
om een goed mens te zijn. Ieder mens wil in principe een goed mens zijn, wil van betekenis zijn voor 
zijn omgeving. En godsdiensten proberen dat te supporten. Alleen gaan ze vervolgens definiëren wat 
goed en fout is en dan is het gebeurd, snap je, dan gaat het al niet zo goed meer. En godsdiensten 
hebben, wat je zou kunnen noemen, hun primitieve varianten en ook hun hoogstaande varianten. 
Maar goed dat is een lang, lang verhaal.  
 
Is er verder nog iemand die een vraag heeft over het werk dat ik heb gedaan Was het oké voor jullie 
dat ik daar even de tijd voor nam ? 
St: Dat was zelfs fijn, vond ik. 
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Chris: We zitten op het moment in de training waarbij het onderwerp overgave steeds belangrijker 
aan het worden is. Meestal is de problematiek die te voorschijn komt ook gerelateerd aan het thema 
waar we zitten. En daarmee is het dan hopelijk ook interessant als ik met iemand een stukje werk doe. 
Dan kan ik het programma niet helemaal afmaken, maar zo gaat dat dan eenmaal. Oké, zullen we dan 
nu in die groepjes uiteengaan?  
 

6.4. Theorie: Gelaagdheid in emoties 
Chris: Een belangrijk deel van ons werk is omgaan met emoties. 
Er is een stuk theorie van opgeschreven, maar daar hoeven wij het nu niet zo over te hebben. Het 
enige waar we het wel over hebben is dat het handig is om te zien dat er vaak een gelaagdheid in 
emoties zit.  
Een laag is bijvoorbeeld boosheid. Zo gauw de identificatie hiermee weg is, komt er bijvoorbeeld 
verdriet te voorschijn. Dat kennen we denk ik allemaal. Onder dat verdriet zit een soort geraaktheid. 
Dus het is handig om die gelaagdheid in de gaten te houden.  
 
Wat ook handig is, is het begrip identificatie – wat ik wel al beschreven heb. We werken dan met de 
bewuste identificatie. Met de kwaliteiten van de gestalte. De gestalte is een hele wijze persoon. En als 
ik er dan van uitga dat ik die wijsheid bén! Dat is dan de identificatie. Dan werken we met bewuste 
identificatie, omdat er dan een desidentificatie is van, bijvoorbeeld, wijsheid. We hebben ons 
geïsoleerd van de oorspronkelijke wijsheid.  
 
Laat ik bijvoorbeeld eens een kwaliteit noemen - iemand heeft iets heel bijzonders met seksualiteit. 
Dat is best een hele moeilijke kwaliteit om mee te “zijn” in deze wereld. Stel dat je ook nog een meisje 
bent. Voor je het weet krijgt dat kind te horen; zo kun je niet doen en voor je het weet ben je een 
hoertje. Dat woord hoeft niet genoemd te worden, maar er kunnen van dit soort suggesties gedaan 
worden. Daardoor komt zo’n kwaliteit in het gedrang. Wat er kan gebeuren in een visualisatie is dat 
die kwaliteit weer terugkomt. Die komt bijvoorbeeld terug in de gestalte. Wat mij betreft verschijnt de 
gestalte als een wulpse dame. Je kunt je voorstellen dat het dan niet zo gemakkelijk is voor iemand 
om die wulpsheid te zijn. Het is logisch dat daar meteen weerstand op zit. Het toevallige is dat dit 
zomaar tevoorschijn komt bij die persoon. Dat is toch onvoorstelbaar in die visualisatie. Dat vind ik 
altijd zo’n spectaculaire verassing. Dat precies in díe visualisatie díe kwaliteiten tevoorschijn komen 
waar die persoon aan toe is.  
Stel dat het een heel dik probleem is rond die seksualiteit, dan zal dat helemaal niet aan de orde 
komen. Dan zitten er heel veel lagen in en dan komt dat eerst in een hele andere vorm tevoorschijn. In 
de loop der jaren zal dan die kwaliteit in beeld gaan komen. Dan kan men zich daar opnieuw mee 
verhouden en kan die kwaliteit werkelijk vorm krijgen binnen die persoon. Dat is waar wij mee werken 
als wij werken met visualisatie en met de identificatie oefening. Mijn stelling is dat van hieruit iedere 
kwaliteit in jouw visualisatie voor jou persoonlijk relevant is. Per definitie!  
 
Ik ben na honderden visualisaties tot deze conclusie gekomen. Het gaat altijd om de bovenste laag 
waar je aan toe bent om je mee te verbinden. Als het je lukt je daarmee te verbinden, komt ook daar 
weer meer diepte in. Dieper in de kwaliteit van vreugde, wijsheid, kracht, veelkleurigheid enz. Het 
bijzondere van de visualisatie is dat die kwaliteiten naar voren komen die op de een of andere manier 
in het gedrang zijn gekomen.  
 

Onbewuste identificatie 
In ons normale leven zijn we onbewust geïdentificeerd. En een onbewuste identificatie betekent, 
bijvoorbeeld, dat diezelfde vrouw – waar ik het net over had als voorbeeld – de innerlijke overtuiging 
zou kunnen hebben van “ik ben een hoer”. Op een diepe laag is er een idee ontstaan, ondanks dat ze 
als kind voelde, dat als haar vader of moeder dat zeiden, “dit klopt helemaal niet”. Toch heeft zij als 
kind die opvatting geïnternaliseerd. Dat gebeurt gewoon. Helaas, zo gaat dat. Ook al voel je aan je 
water: dit klopt helemaal niet. Ik ben helemaal niet zo dom/slecht als mijn moeder zegt. Die opvatting 
internaliseert. Dan is er een onbewuste identificatie met: ik ben slecht. Ik mag niet opwindend zijn. Dat 
betekent als er dan een partnerrelatie is, er een dik probleem kan ontstaan. Wat heel zonde is. Het is 
een kwaliteit waar iemand iets mee kan hebben. Als je die kwaliteit wilt leven, waar jij in het bijzonder 
wat mee hebt – een essentiële kwaliteit – geeft dat een heel speciaal soort levensvreugde. Die 
kwaliteit wil geleefd worden. Doordat we werken met de onbewuste identificaties, betekent het dat je 
geïdentificeerd kan zijn met (in lagen denken) de bovenste laag met angst, boosheid of gekwetstheid.  
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Dan ga ik nu iets belangrijks uitleggen. Er is een groot verschil tussen compleet geïdentificeerd zijn en 
je bewust zijn van je identificatie. Dat is een héél belangrijk onderscheid. Ik hoop dat ik dit helder kan 
maken.  
Het komt er eigenlijk op neer dat als ik geïdentificeerd ben met mijn boosheid, dan loop ik mopperig 
rond, etc. En als iemand tegen mij zou zeggen “kan het zijn dat je een beetje boos bent”? “IK BOOS? 
Hoe kóm je daarbij!” In zo’n situatie ben je geïdentificeerd met je boosheid. Die boosheid wil ook niet 
bewust zijn, want daar zit belediging in. En om een beledigdheid te erkennen, dat vraagt wat. Het is 
niet zo gemakkelijk aan jezelf de ruimte te geven voor een bepaald soort emoties.  
Eén van de eerste emoties die er heel vaak zijn, zonder dat wij dat beseffen, is dat er iets is dat wij 
moeilijk vinden. Ieder moment dat je niet 100% gelukkig bent is er eigenlijk iets dat je moeilijk/lastig 
vindt. En de eerste laag is vaak dat iets moeilijk is. Je bent boos en soms heb je in de gaten dat je 
boos bent, maar je vindt het heel moeilijk dat je boos bent of je bent boos omdat je boos bent. Dat zijn 
meerdere lagen.  
De volgende vraag gaat over het gegeven dat dingen moeilijk zijn of frustrerend of dat je ontevreden 
bent. Die laag probeer ik bij jullie in beeld te brengen omdat, als je werkt met jezelf (de trap wordt van 
boven naar beneden schoon geveegd), laag voor laag afgepeld wordt om bij de uiteindelijke 
zijnskwaliteiten uit te komen die daar beneden wachten. Het geeft ook innerlijke strijd. Ik beschrijf nu 
een soort archeologisch model in lagen, maar als we het hebben over weeskinderen is er een 
weeskind dat hartstikke boos is. En een ander weeskind is hartstikke boos dat je boos bent! Die twee 
knokken met elkaar. Die boosheid mag niet bestaan. Je hebt bijvoorbeeld heel veel zin in eten en dat 
weeskind wil drie taartjes. Een ander weeskind zegt: zo is het wel genoeg geweest hoor. Innerlijke 
strijd!. Dat kan zomaar ontstaan. Dus waarom we niet vrij zijn of verkrampt zijn is omdat er meerdere 
delen in onszelf met elkaar in strijd zijn. Het is goed deze delen te leren kennen.  
 
De eerste laag is altijd ontkenning (niet bewustzijn). In het boeddhisme noemen ze het onwetendheid, 
maar dat kunnen wij ook vertalen met onbewust zijn. Wát als ik geïdentificeerd ben met mijn boosheid. 
Dan doe ik alleen maar chagrijnig en als ik geïdentificeerd ben met mijn angst ben ik al op de vlucht 
voordat ik het in de gaten heb. Als ik geïdentificeerd ben met mijn honger dan zit ik al in de koelkast. 
Ik ben compleet mijn vrijheid kwijt. Ik word geleefd door het primitieve deel van mijzelf. Daarmee is het 
niet fout, maar het gaat erom dat wij uit het lood goud distilleren. Door op de goede manier met 
emoties om te gaan.  
 

Bewust worden van tegenstrijdige instanties 
Een belangrijk deel in de jaartraining is goed met je emoties om te kunnen gaan. Daar willen wij echt 
goed tijd aan besteden. Vandaar dat het handig is om te zien dat die lagen, die instanties, er zijn. En 
belangrijk is – en dat maakt het moeilijk in het werken met jezelf – dat er tegenstrijdige instanties zijn. 
Ik zei vanmorgen nog: en wat mij betreft maakt het niet uit of je zegt “ik ben bereid om los te laten” of 
“ik ben niet bereid om los te laten”. Dat zijn twee verschillende instanties. En het allerbelangrijkste is 
dat je werkt met jezelf. Als je in de identificatie zit zeg je gewoon “ik ben niet bereid om los te laten”. 
Dan zit het zaakje vast. En als je dat uitspreekt “ik ben niet bereid om los te laten” komt het per 
definitie los, omdat je bewustzijn brengt naar dat weeskind. Dan gaat het stromen en vanzelfsprekend 
komt de bereidheid om los te laten. Dat is belangrijk als je coach wil zijn. Weerstand is fantastisch, 
begrijp je. Je moet nooit weerstand wegwerken. Dan krijg je weerstand tegen weerstand. Daarom is 
de eerste laag – dat er dingen in het leven moeilijk zijn – belangrijk om te gaan herkennen. Dat is een 
eerste stap uit een onbewust leven.  
Vaak moet het in ons leven eerst flink moeilijk zijn wil je aandacht gaan besteden aan dat wat er 
moeilijk is in jou. We zijn vaak geneigd om dat te passeren. 
 
Laag één (ontkenning) is moeilijk. Het is moeilijk om moeilijkheden in je leven te laten bestaan. Het feit 
dat het moeilijk is om toe te staan dat het leven moeilijk is. Dat is niet zo gemakkelijk en het helpt 
enorm als het kind in jou, dat het ergens moeilijk mee heeft, mag bestaan. En dat ik tegen mijn partner 
kan zeggen (als ik geïdentificeerd ben: “dat vind ik zo moeilijk, dat moet afgelopen zijn”). En als ik niet 
geïdentificeerd ben dan zeg ik: “ik kan het soms zo moeilijk vinden als jij zus of zo doet”. Ik zeg niet 
dat dat direct de oplossing is, maar het is toch wel een groot verschil. Als ik mijn moeilijkheid kan 
dragen – in contact kan zijn met mijn moeilijkheid - zal ik het niet afreageren op een ander. Vandaar 
dat het belangrijk is om contact te hebben met die moeilijkheid. Dat die mag bestaan en dat je je niet 
hoeft te schamen. Dat je niet altijd stoer hoeft te zijn.  
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6.5. Oefening: Repeterende vraag: De moeilijkheden van het leven 
(Oef. 13)  

Het is niet gemakkelijk jezelf te gunnen iets moeilijk te vinden in het leven. Laten we hiermee in 
tweetallen een oefening doen, in de vorm van een repeterende vraag, 
 

• Wil je mij vertellen wat er voor jou moeilijk is of ooit was in je leven en hoe het is om mij dat te 
vertellen? 

• Wil je mij vertellen wat jij soms moeilijk vindt aan andere mensen en hoe het voor je is dat je 
dat moeilijk vindt? 

• Hoe is het om jezelf te gunnen iets moeilijk te vinden? 
 
Laat je hierbij verrassen door je innerlijke wijsheid.  
St: En dan af en toe vragen hoe voel je je nu? Hoe zit je erbij?  
Chris: Prima. Dat geeft contact met je lichaam. De emotie gaat altijd vóór een intelligent antwoord.  
 

Nabespreking oefening 
Chris: De eerste vraag aan jullie is: Waar ben je aangeland na de laatste vraag? Hoe voel je je?  
St: Opgelucht, rustig.  
St: Ik snap het niet, want ik had ook dit soort dingen verwacht, maar ik heb juist zoiets van: ik vind het 
helemaal niet leuk. Zo van ja, het is tijd, erbij stilstaan. Veel leuker om iets leuks te doen. Het is 
moeilijk om het moeilijk te vinden.  
Chris: Ja. Zijn er meer mensen voor wie het toch een beetje moeilijk was? Heb je enig idee wat er 
moeilijk was? Waar het over gaat?  
St: Het lieve aardige meisje zijn. Vooral dat wat ik moeilijk vind aan andere mensen.  
Chris: Correct.  
St: Wat ik lastig vindt is toch lief en aardig zijn.  
Chris: En ik moet andere mensen lief en aardig vinden.  
St: Ja, ja of helpen.  
Chris: Ja, ik snap het.  
St: Wat doe ik fout, dat zij zo vervelend gaan doen?  
Chris: Ja, de bekende route.  
St: Dat vind ik ook moeilijk, je hebt toch geleerd om altijd maar stoer te zijn. Je laat je niet kennen. 
Stoer en stevig. Dan is het lastig om te zien dat je ook iets moeilijk vindt. Dat zie je wel, maar dat zit 
op een plekje waar niemand bij mag komen.  
Chris: Ja, en zelfs jijzelf niet.  
St: Nee, ikzelf nauwelijks, dus ik kan het ook helemaal niet gunnen.  
St: Grappig, dat ik dacht dat ik dingen moeilijk mag vinden, maar ik mag daar niet bij stilstaan, zeg 
maar. Ik mag wel erkennen dat het moeilijk is, maar dat was het dan ook en daarna er snel overheen 
stappen.  
Chris: Zo is het.  
St: Vinden en handelen. 
 

Het moeilijke mag bestaan 
Chris: Ja, en om even het handelen te vergeten – als wij in een identificatie zitten – (vastzitten in een 
emotie), wij gaan onmiddellijk aan de slag. Dan is er een reflectie. Dan ben je al die moeilijkheid aan 
het wegwerken. Als er een externe oorzaak is voor je gevoel of moeilijkheid, werk je die externe 
oorzaak weg. Of je werkt dat gevoel van die moeilijkheid weg, nietwaar? 
St: Jezelf afsluiten.  
Chris: Precies. En je gooit jezelf eruit en de ander ook. Héél effectief op het eerste gezicht. Want iets 
in jou vindt het toch gewoon moeilijk. En een weeskind dat er niet mag zijn gaat zaniken en klagen 
e.d. Wanneer je accepteert dat die ander gewoon lastig is en dat dan in één keer het geklaag loskomt, 
nou berg je dan maar als partner. Want dan deugt er echt niets meer van hoor.  
Waar we naar op zoek zijn is een tussenweg, dat het moeilijke gewoon mag bestaan en erkenning 
mag hebben en gezien mag worden en onder woorden gebracht mag worden. Gecommuniceerd mag 
worden. Maar wel dat je het zelf draagt. Waardoor die moeilijkheid niet per se weg moet.  
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St: Ik vind het lastig als er direct actie op genomen gaat worden. Dan voel ik het niet serieus 
genomen.  
Chris: Ja, zo kan het zijn. Vooral mannen zijn daar goed in. Als iemand zegt dat hij het vreselijk druk 
heeft en ik dat op mijn bordje neem en dan heb ik het idee dat je zegt: “Chris ik heb het zó druk, wil je 
even regelen dat ik het niet meer zo druk heb?” Dan heb ik een probleem, en dat moet ik zo snel 
mogelijk weer van mijn bordje vandaan hebben. Dat is dan wat er gebeurt. Belangrijk is dat de dingen 
in het midden komen zodat je er samen naar kan kijken. Of het dan toevallig een moeilijkheid is van 
mij of van de ander, dat is dan niet zo vreselijk relevant. Relevant is dat iets moeilijk mag zijn en de 
kunst is dat daar interesse voor is.  
St: Dan kan ík het nog wel begrijpen, maar die ander begrijpt het dan niet. Bijvoorbeeld, in een baan 
zeg je iets, maar je hoeft er niets mee. Nou, dan weet die ander echt niet wat hij daar mee aan moet. 
Dan is er echt bijna paniek.  
Chris: Nou dan zeg je “het helpt mij om daar woorden aan te geven”. 
St: Ja.  
Chris: En het helpt mij om dat mijzelf te gunnen. Het komt gelukkig niet zo vaak voor, maar het was 
eens in een groep dat ik zei dat ik die persoon lastig vond. Dat was buitengewoon moeilijk voor die 
persoon, om dat niet te horen als een oordeel, maar eerder als een zwakheid bij mij. Want ik ben zó 
ambitieus dat ik het echt met iedereen goed wil doen en kunnen. Dus als ik erken dat ik iemand 
moeilijk vind, zegt dat meer over mijzelf dan dat die persoon niet in orde zou zijn. Ik snap wel heel 
goed dat je het gemakkelijk zo zou kunnen interpreteren, maar dat is dan de grote uitdaging.  
St: Ja, want wat er kan gebeuren is dat het iets in die ander aanraakt.  
Chris: Klopt, en belangrijk is dat die ander daar dan verantwoordelijkheid voor kan nemen. Het zelf 
kan dragen. Dan mag de werkelijkheid – dat je met sommige een hele positieve chemie hebt en met 
sommige een hele moeilijke chemie – gewoon bestaan. Het zou heel prettig zij als dat mag, nietwaar? 
Kunnen jullie ook zien dat het compassievol is naar jezelf? Dat het heel lief is naar jezelf. Ik voelde dat 
ook in de ruimte vanmorgen, zo’n lieve zachte wolk. Misschien verzin ik het wel. Goed, dit lijkt mij 
voldoende voor dit moment of dient er nog iets over gezegd te worden?  
 

Het verlangen achter de frustratie 
Zullen we een volgend stapje gaan maken? Dat is dat achter een moeilijkheid, achter een frustratie, 
achter een onbevredigdheid, daar zit altijd een verlangen. Als ik bijvoorbeeld de eigenschappen of het 
gedrag van iemand moeilijk vind, dat is er wellicht een gedrag dat ik prettig zou vinden, waar ik 
eigenlijk naar verlang. En de moeilijkheid van moeilijk gedrag is dat je daar heel gemakkelijk op vast 
komt te zitten. Of je drukt ze weg. Dus al je nu je pupil aan de telefoon hebt en die beschrijft iets- en je 
zegt “dat lijkt mij best moeilijk voor je”, dan zegt hij natuurlijk niet dat het moeilijk is. Hoe zou het zijn 
als wij er eens bij stilstaan dat je dat best moeilijk vindt. Kun je je voorstellen, dat je je dan niet per se 
geliefd maakt? Misschien is het wel goed om stil te staan bij het feit.  
Het boeddhisme praat over de edele waarheden. De eerste edele waarheid van de Boeddha is: Er is 
lijden. En wat mij betreft – ik ben een buitengewoon vrijzinnig Christen, atheïst, Boeddhist, Hindoe, 
wat je wilt – kan je het ook vertalen als “er is frustratie”. We krijgen het niet zoals wij het hebben willen. 
En het goede van Boeddha was dat hij die edele waarheid, of dat inzicht dat het leven inherent 
frustrerend is en dat je daar niet depressief van hoeft te worden. Dat is een heel belangrijk inzicht. Er 
zijn nog enkele edele waarheden en die komen er allemaal ongeveer op neer dat je je kunt verzoenen 
met het feit dat het leven op een bepaalde manier frustrerend is. En dat is één van de belangrijkste 
dingen om te onderkennen en bij stil te staan en je weerstand daartegen te voelen. Want wij vinden 
dat gewoon niet leuk. Of is dat leuk? We kunnen zeggen: dat maakt het leven tot een uitdaging, maar 
toch… Dat kan het soms zijn, maar basaal is het niet leuk. Het is rauw, dat het leven zo is.  
St: Met ou of met au?  
Chris: Wat mij betreft allebei. Ja, het is een rauwe werkelijkheid en het is rouwen omdat deze realiteit 
zo is.  
St: En hoe verhoudt zich dat dan tot: mensen bestaan uit eenheid en uit liefde? 
Chris: Ja, wat zou de liefde zijn, zonder kwetsing?  
St: Zou niet bestaan.  
Chris: Ik denk het ook niet.  
St: Maar is het t.o.v. van kwetsen liefde?  
Chris: Bijvoorbeeld! Wat zou liefde zijn, zonder liefdeloosheid?  
St: Niet zo veel denk ik.  
Chris: Nee. Wat is – als je denkt aan een liefdesladder – de hoogste vorm? Liefde zijn op de plek 
waar liefdeloosheid is. Dat wil overigens niet zeggen dat je zegt: geef mij nóg maar een klap. Wat het 
inhoudt is een volgende vraag. Kijk, wat de Boeddha misschien ook bedoelde is (en dat is de 
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optimistische kant), dat het mogelijk is je te verzoenen met het feit dat het leven inherent frustrerend 
is. Als je de frustratie van de frustratie hebt opgelost ben je een behoorlijk vrij mens. Maar daarvoor 
moet je niet die frustratie passeren of negeren, wat nog wel eens in spirituele kringen wil gebeuren. 
Dus onder ogen zien. Je eigen voortdurende frustratie – dat het stoplicht op rood springt of dat je fiets 
gejat is – dat zijn de heldere frustraties. Maar er zijn ook nog heel veel kleine frustraties, het gaat niet 
zoals je het hebben wil of het was niet best vandaag en dat gaat zo de hele dag door.  
St: Maar dat lijden is dat je t.o.v. de Boeddha toch verbonden bent aan gehechtheden en als je dat 
redelijk los kan laten, is dat lijden ook niet zo vreselijk? 
Chris: Ja, vandaar dat wij verbinding leggen tussen frustratie en verlangen. Dus op de plek van 
frustratie is ook verlangen. En zo gauw dat verlangen weer mag bestaan, gaat dat zaakje weer 
stromen. Dan komt er weer beweging en is het niet zo rampzalig. Want stel je voor dat vanaf het 1e 
moment dat wij geboren werden het helemaal zo zou zijn als wij het hebben willen. Wat voor mensen 
zouden wij dan krijgen? Verwende krengen, ontevreden ja. Het zou kunnen dat de onvrede alleen 
maar zou groeien. Eén en al gezapigheid.  
 

Emotie is de voorloper van een zijnskwaliteit 
St: En hoe verhoudt de energie zich met het identificeren met je visualisatie? Dat hebben wij ook 
gedaan en onderzoeken waar je frustraties liggen.  
Chris: Die vraag snap ik niet.  
St: Binnen de kwaliteiten die in de visualisatie visueel worden en waarmee je je identificeert, omdat 
dát je werkelijkheid en de keerzijde is. We gaan nu even lekker de diepte in om alle frustraties op te 
zoeken en te vinden en dat staat paradoxaal op de kwaliteiten die via de visualisatie weer zichtbaar 
zijn gemaakt.  
Chris: Toch is dat niet helemaal waar.  
St: Daarom vraag ik er ook naar, want het is mij niet helemaal helder.  
Chris: Nu denk ik dat ik je vraag snap. Ik heb in mijn verhaaltje vanmorgen proberen aan te geven dat 
een emotie een voorloper is op een zijnskwaliteit. Dus door te werken met de emoties, kom je in de 
richting van zijnskwaliteiten.  
St: En heb je het dan over alle emoties of over de positieve emoties?  
Chris: Ik heb het over alle emoties en in dit geval vooral over de zgn. negatieve emoties. Dat is 
interessant, tenminste naar mijn gevoel was er net in de groep een wolk van liefde. Door bij de 
moeilijkheden stil te staan, word je heel zacht. Dan komen zijnskwaliteiten. Maar ook als je werkt met 
de identificatie van de visualisatie, kan het moeilijk zijn je te identificeren met een bepaalde kwaliteit. 
Daar waren vanmorgen ook diverse voorbeelden van. Wat belangrijk is, we brengen nu een nuance 
aan, nl. dat die moeilijkheid mag bestaan. 
Ik roep wel eens: optimisme is de hobby van pessimisten. 
St2: De hobby van pessimisten? 
Chris: De hobby van pessimisten, zoals pessimisme de hobby is van optimisten. De pessimist, dus 
iemand die zich eigenlijk diep van binnen buitengewoon ongelukkig voelt, kan die ongelukkigheid 
negeren en dan buitengewoon vrolijk doen. En loopt voortdurend te doen alsof dat het leven 
buitengewoon vrolijk is. Zoals omgekeerd, iemand die gefrustreerd is over het optimistische van het 
leven en vervolgens depressief wordt, pessimistisch wordt. En dan geen connectie meer heeft met het 
irreële optimisme dat er oorspronkelijk was. Het is buitengewoon belangrijk dat deze zogenaamde 
negatieve, moeilijke gevoelens, frustratie, kwetsing, boosheid, angst, irritatie, walging, gevoeld mogen 
worden. Kun je je er iets bij voorstellen? 
St: Iets beter. 
Chris: Maar je bent er niet dol op, geloof ik. 
St: Nou, ik wil voor mijzelf onderzoeken of ik het daarover met je eens ben ...  
Chris: Dat is fantastisch, dat hoor ik graag. Geef mij het voordeel van de twijfel. Ik hoor het wel eens. 
Wie weet kan ik nog het nodige van je leren. Ja? 
St: Ja! 
Chris: Ik leer graag. 
 

6.6. Oefening: Open onderzoek moeilijkheden en verlangens (Oef. 
14) 

Chris: Waar we nu mee gaan werken is een stukje onderzoek, open onderzoek. Het verschil met de 
repeterende vraag is, dat er bij de repeterende vraag jou voortdurend de vraag wordt gesteld. Maar nu 
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is het gewoon een onderwerp waarvoor jij, in dit geval, 10 minuten de gelegenheid krijgt om bij stil te 
staan. En het gaat erom dat je voorbeelden uit jouw leven pakt van moeilijkheden, dingen die jij lastig 
vindt. En probeer eens de koppeling te verzinnen die er is met je verlangen, hoe jij het eigenlijk zou 
willen. En dan is het ook interessant om op te letten wat er dan met je gebeurt.  
 
Bijvoorbeeld: het is hier nu redelijk warm. Dat zou je kunnen vertalen als: er is een verlangen naar wat 
meer frisheid. En misschien, als je het op dit moment zo voelt, dat er een verlangen is naar frisheid, 
dan kom je er anders bij te zitten. Het belangrijkste is dat je het zelf ontdekt, gewoon in de oefening. 
Dit gaan we doen in drietallen. Als je wilt kan je één van de drie vragen of die voor je opschrijft en 
verder hoeven die twee mensen alleen maar aanwezig te zijn. Geïnteresseerd te zijn en niets zeggen. 
Wat op zich een interessante uitdaging is. Geen feedback. 
 
Dit zijn de vragen: 

• Op de plaats waar het moeilijk is, woont een oprecht verlangen. 
• Onderzoek naar de verlangens en hunkeringen die schuil gaan achter moeilijkheden, 

frustraties, onvredes. 
• Hoe is het om jezelf die verlangens te gunnen. 
• Frustratie enz. betekent onbewuste identificatie en zit daarmee vast. Contact met de 

verlangens die er achter schuil gaan, brengt beweging en helpt de stroming weer op gang. 
 

Nabespreking 
Chris: Hoe was dit? 
St: Heel leuk om te zien wat er bij de ander gebeurde.  
Chris: Wat zag jij gebeuren? 
St: Behoorlijk inzicht. Heel veel eerlijkheid.  
St: Bij S. kwam inzicht, wat heel mooi was om te zien gebeuren. En bij St2 veel eerlijkheid en stapjes. 
Chris: Ontvouwde er zich iets, werd er iets helder? Kunnen jullie ook zien, dat dat een natuurlijk 
ontvouwingproces is, wat daar plaatsvindt? Dat kun je niet van tevoren bedenken, dat vindt in het 
moment plaats, dan opent er zich iets, en wordt er iets helder.  
St: Voor mij wel, maar dat gold niet voor ons alle drie. 
Chris: Wat heb jij die anderen zien doen. 
St: Wil je daar zelf iets over vertellen, St2? 
St2 : Ik heb daar, geloof ik, heel weinig van opgeslagen. Ik wou net wat aantekeningen maken. Ik zou 
het niet eens meer weten. 
St: Wat ik gezien heb bij St2 Hij vertelde over een sluier waar hij in terechtkomt als hij ergens door 
aangeraakt wordt. En de onmacht om daar uit te komen. En dat hij ook in het praten erover niet het 
gevoel heeft daar een stap in te maken. En hij voelt een grote frustratie daarover. 
 

De plek waar je nu zit is de beste plek om te zijn 
Chris: Ja, dat klopt. Wat dan heel belangrijk is, is dat we altijd op de plek zitten waar we horen te 
zitten. Dat de plek waar je nu zit de beste plek is waar je kunt zijn. Dat is moeilijk te geloven. Ik had 
het vanmorgen over sterren en zo. Daar zit een heleboel intelligentie achter. Achter ieders proces, zit 
ook een heleboel intelligentie.  
Het feit dat je ergens zit, is belangrijk. Het belangrijkste is daarbij dat je ontspant in die situatie. Dus 
als er een sluier is, bijvoorbeeld, die je lastig vindt, onderzoek wát er lastig is. En probeer er niet teveel 
van af te komen. Als er een verlangen is om er af te komen, ontspan dan in dat verlangen, maar blijf 
er van af. Kunnen jullie een beetje volgen wat ik zeg? 
St: Het ligt er ook aan waar het over gaat, want als het gaat over iets wat heel lang duurt. Als ik voor 
mijzelf heel veel ruimte heb op een dag en dingen van plan ben, en op één of andere manier is er iets 
dat mij tegenhoudt, dan kan ik in een moeras geraken. Waar ik wegblijf van de werkelijkheid zoals die 
is en dan kan ik er gewoon een dag in blijven, daar kan ik twee dagen in blijven. En dan komen er 
gelukkig mensen binnen, dus dan ben ik weer mijn normale zelf, maar sommige dingen kunnen lang 
duren. 
En zoeken als ik ergens onder zit, maar dat is lastiger dan als ik mezelf kwaad maak. Dan ben ik heel 
actief.  
Chris: Dat snap ik. Maar eigenlijk, bijvoorbeeld, je zit in een moeras. Dan is belangrijk om 
geïnteresseerd te zijn in de moerassigheid. 
St: Ja, maar in het moeras is het lastige, dat je dat kwijt bent. 
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Chris: Ik snap dat dat moeilijk is.  
St: Met het moeras ingaan is ook de interesse kwijt. Want datgene die geïnteresseerd is, is ...  
Chris: Als dus alles weg is, dan kun je allen maar blijven zitten waar je zit. 
St: Dat is het automatisme, de gewoonte waar ik in zit. 
Chris: Vaak is er een patroon, als het maar lastig genoeg is, dan is er een patroon dat je daar uit weg 
wilt. Het patroon is meestal dat we er van weggaan.  
St: Het moeras is een manier om ernstig ver weg te raken, van dat wat er is. 
Chris: Ik hoorde je eigenlijk in het begin ergens zeggen, dan wordt het misschien iets concreter ook, 
dat je zei: ‘ik had me een heleboel voorgenomen op een dag’ en op één of andere manier lukt het dan 
niet om te dat doen wat ik me heb voorgenomen. 
St: Op de één of andere manier, als ik niet een gewone deadline heb, of van dingen die gewoon 
moeten, maar ik heb me dingen voorgenomen en zeeën van tijd, dan is het grote risico dat ik in dat 
moeras kom. En dan gaat de dag over en meestal belt er een kind dat er iets moet, of weet ik veel, en 
dan kom ik er uit en ga gewoon mijn dingen doen.  
Chris: Ja, maar dan praat je over een specifiek probleem, in dit geval is dat probleem dat er een deel 
in jou iets wil doen, maar er is ongetwijfeld een ander deel in jou, dat daar helemaal geen zin in heeft.  
St: Dat dat zo niet wil ...  
Chris: En waar ik bang voor ben ... is dat je dan geïdentificeerd raakt in dat niet-willen. Als je daar 
mee geïdentificeerd raakt, dan blijf je hangen in dat niet-willen en als er dan niets gebeurt zou je er 
zeven dagen in blijven hangen, of langer. Maar zo gauw het lukt om geïnteresseerd te zijn, waaróm is 
het zo moeilijk om dit te gaan doen, kun je je dan voorstellen dat er meer beweging in de zaak komt? 
St: Dan komt er meer beweging, ja. 
Chris: Daarom hoop ik dat de oefeningen die we gedaan hebben rond die moeilijkheid, helpen om 
geïnteresseerd te zijn. Ieder moment dat je niet gelukkig bent: wat is er aan de hand? Wat gebeurt er 
eigenlijk? Wat bevalt me eigenlijk niet? Ben ik gekwetst ergens door, ben ik teleurgesteld, of 
gefrustreerd ergens over, heeft iemand mij geraakt, had ik mij een andere voorstelling van gehad als 
ik dat klusje zou gaan doen? In die zin is het een bewustzijnstraining. Het helpt zo om bewust te zijn, 
het maakt je vrij.  
 

Verlangen zonder er iets mee te doen 
Maar terug naar de oefening. Zijn er meer mensen bij wie het verrassend liep? Klopt het überhaupt, 
de stelling dat achter iedere moeilijkheid een verlangen zit?. Of dat inherent aan een moeilijkheid is, 
dat er ook een verlangen is?  
St: Wat ik zo lastig vind is dat als ik dat dan beredeneer, ik denk: als ik een verlangen heb dan krijg ik 
ook een frustratie. 
Chris: Ja, dat is waar. In het algemeen is het zo dat er weerstand is om je verlangens te voelen. Ik 
zeg altijd, we hebben wel zin in een ijsje, maar dan moet de ijscoman hier om de hoek staan. Zo gauw 
als de ijscoman hier niet is, dan hebben we geen zin in een ijsje. Snap je? De uitdaging is – je zou dat 
ook weer krachttraining kunnen noemen, de geestkrachttraining, de ‘innerlijke kracht’-training - te 
proberen aanwezig te blijven bij het verlangen. Dan kan het transformeren. 
St: Dit is mij te moeilijk, hoor. 
Chris: Je kan verlangen zonder er iets mee te doen. Ik hoop nog eens met jullie mee te maken, dat 
we wat langere tijd hebben om te werken met verlangen. Maar het komt er gewoon op neer dat waar 
je naar verlangt, daar zit je eigenlijk vol van. En omdat je er vol van zit, heb je dat te bieden. Dat is de 
realiteit. Wat heel mooi zou zijn is, als we meer dagen zouden hebben om over verlangen te werken, 
dat je dat zelf gaat ontdekken en zelf gaat voelen. Nu kan ik het hier alleen maar als een stelling 
neerleggen. Waar je in je verlangen kunt ontspannen. En zoals jullie weten: verlangen heet in de 
spirituele tradities meestal ‘begeerte’. En begeerte … o, o, o, dat is fout. Maar er is niets mis met 
begeerte, want begeerte is een normaal menselijk gebeuren. We begeren voortdurend van alles. Daar 
kun je van alles fout van vinden. Maar het is zo logisch als ik weet niet wat. Het is inherent menselijk. 
En belangrijk is dat begeerte of verlangen mag bestaan. In feite is begeerte identificatie met 
verlangen. Dan zit je vast in verlangen en dat móet bevredigd worden. Dat maakt je onvrij. In feite 
komt het erop neer dat je loslaat. De definitie van loslaten is het transformeren van hechting naar 
liefde. Dus hechting is: ik moet dit hebben, ik moet me hier aan vasthouden, dit heb ik nodig. Er is een 
primitief deel in ons dat het idee heeft: ik moet dat bij mij houden. En soms omgekeerd: ik moet dat 
vooral op afstand houden. Maar het komt op hetzelfde neer. Terwijl wanneer we daar kunnen 
ontspannen, dan hebben we elkaar van alles te geven. Daarom hebben ze ascese bedacht. Ascese 
is, weet je wel, vasten en ...  
St: Zelfkastijding. 
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Chris: Zelfkastijding. Vanuit dit perspectief. Rond seksualiteit is tantra een vorm van ascese, zou je 
kunnen zeggen. Een beetje rustig je boterham eten in plaats van de zaak meteen binnenslokken, is 
een vorm van ascese. Positief uitleggen. En je weet dat als je rustig dat lekkere toetje eet dan kun je 
daar een stuk meer van genieten dan wanneer je het heel snel eet. Dat is de realiteit. Wat we normaal 
gesproken niet kunnen beseffen is dat wanneer we ontspannen in een emotie - wat mij betreft is 
begeerte ook gewoon een emotie, en verlangen is ook een emotie - het ons bevrijdt van de noodzaak 
dat het vervuld moet worden. En dat niet te doen door dat ‘fout’ te maken, maar door dat gewoon te 
laten bestaan. Intact te laten. En het ontspant. Waardoor ik in een relatie niet eisend hoef te worden 
naar de ander.  
Oké. Andere ervaringen met de oefening. Konden jullie ook voelen op een bepaalde manier, dat je in 
een moeilijkheid vast kunt gaan zitten, zodat dat een knoop kan worden. En wanneer je je bewust 
wordt van het verlangen dat daar achter schuilgaat, dat dat op zich al bevrijdend is. Dat dat de zaak 
doet stromen? Stroom is dan een meer energetische term. Hebben jullie dat een beetje kunnen 
voelen, een beetje kunnen zien?  
St: Bij mij kwam het toen ik aan mijzelf toegaf dat ik een deel van mij veroordeelde. Dat gaf mij het 
inzicht en de omslag. Maar het verlangen op zich, nee, dat zat ik ook af te wijzen. Dat vond ik alleen 
maar lastig. Ik dacht, dat gaat niet vervuld worden, daar waar ik het vervuld wil hebben. Dat is lastig. 
Chris: Wat ontzettend helpt is woorden te geven aan dat wat er is. Dus ik zou heel graag een ijsje 
willen. Dat gewoon als zin laten bestaan, is vrij, is bevrijd.  
Dat je in relaties, dus in communicatie met anderen, een vrij gevoel kunnen hebben. Als ik een 
verlangen heb, dat die ander dat niet meteen als een opdracht interpreteert en zegt ‘daar heb ik geen 
zin in’. Begrijp je? Ik heb gewoon een verlangen. Als die relatie en die communicatie helpt dat dat 
verlangen mag bestaan, komt er rust en uiteindelijk liefde. 
 

6.7. Theorie: Zelfvergevingsoefening 
Mijn voorstel is dat we gewoon bij het begin beginnen, bij de intentie van de oefening. Is het helder 
wat we me de oefening beogen? Door de oefening te doen zal duidelijk worden hoeveel innerlijke 
strijd er eigenlijk is. Vaak beseffen we ons dat helemaal niet. Wij hebben allerlei gevoelens waar we 
helemaal geen zin in hebben. Negatief gedrag naar anderen wordt vaak veroorzaakt doordat wij hier 
nu voelen dat die ander daar de oorzaak van is. We zullen eerder de omgeving veranderen dat dat we 
hiermee in contact willen zijn. Het feit dat je de omgeving wilt veranderen is prima, maar ik zie dat je 
zo graag zou willen dat die ander anders zou zijn. Liever voor je zou zijn, respectvoller voor je zou 
zijn. Daar is niets mis mee, dan geef je een plek aan je eigen gevoelens, en ben je niet bezig de ander 
te verbouwen.  
Dus één van de doelstellingen van het werk is compleet de verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. 
In die zin kan je het werk ook zien als pacificatie. Door ruimte te geven aan alles wat er bestaat, 
inclusief agressie of wat er allemaal fout zou kunnen zijn We bieden het de ruimte waardoor het kan 
ontspannen. Het transformeert geleidelijk. Er is geen reden tot vijandschap met jezelf. En dan is er 
ook geen reden tot vijandschap met de wereld. Dan kan je in vrede leven.  
Alle moeilijkheden, alles wat we in de wereld ervaren als moeilijk, richt hier iets aan wat moeilijk is. Als 
we op ons gemak kunnen zijn met dat wat hier doet, dan kunnen we ook op ons gemak zijn met hoe 
de wereld is. Overigens wil dat niet zeggen dat we passief zijn. We kunnen buitengewoon actief zijn 
maar dat is iets heel anders dan reactief. Dit is een behoorlijk confronterende benadering. En het is 
best goed om daar over na te denken, of je het daar mee eens bent. Klopt dit wel, is dit wel zoals ik 
het wil? Mijn stelling is dat ieder mens dat ten diepste eigenlijk zou willen. Ik daag je dan ook uit het 
niet met mij eens te zijn.  
St: Het in vrede leven met zichzelf. 
Chris: En met de wereld. Leer op te houden met je te verzetten. Belangrijk daarbij is weer, dat verzet 
mag bestaan. Alleen, we werken met het verzet. We gaan er niet in vastzitten, we gaan er met onze 
aandacht naartoe, we hebben er begrip voor. Dan kan het stromen en leidt het tot groei en 
ontwikkeling.  
 

Jezelf visualiseren in de geëmotioneerde vorm 
De oefening is vooral bedoeld om te werken met emoties. Het is eigenlijk een gevorderde vorm van de 
welkom-oefening, maar dit gaat dieper. Je gaat dieper kijken naar het weeskind. Je werkt echt met die 
emotie en je geeft de emotie ruimte. En eventueel ook met het verlangen dat er achter zit.  
Wat we doen is dat we onszelf visualiseren in die geëmotioneerde vorm. In die boze, bange, 
verdrietige, gefrustreerde vorm. Wat het ook voor vorm is.  
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St: Als volwassene of als kind? 
Chris: In principe als volwassene maar het is ook prima als je het ziet als kind.  
Alleen bij sommige mensen werk het zo, dat als ze met een kind zijn ze zelf ook een beetje 
kinderachtig worden. En dat is een beetje zonde want het gaat erom wel realistisch te zijn over elk 
gevoel dat er is. En dat ook in zijn volle omvang laten bestaan. Daardoor lost het op, zoals je zult 
merken. 
 
Als je jezelf visualiseert hoeft dat niet zo verschrikkelijk te lukken. Het helpt wel als het lukt. Mensen 
waarbij dat gemakkelijk gaat zullen makkelijker met de oefening werken dan wanneer het niet lukt. 
Maar het is niet per se noodzakelijk. Wat wel helpt is dat emotionele deel uit jezelf te halen en 
tegenover jezelf te zetten. Als het je niet lukt jezelf te visualiseren, ga er dat wel vanuit dat het 
emotionele deel tegen over je zit. Het kan ook helpen dat kind, of het gevisualiseerde stuk, op een 
kussentje tegenover je te zetten. (Het kussentje dan ook echt neerzetten). Herinneren jullie je nog de 
eerste tekening? Het geëmotioneerde deel is een deel van de kern die ik toen getekend heb. We 
hebben op de een of andere manier toegang tot onze vrijheid. Tenzij we compleet in paniek zijn, 
bijvoorbeeld compleet verbijsterd, dat zijn we door een emotie bevangen. Maar in de meest 
gebruikelijke situaties is er altijd wel een deel van ons dat rust en vrijheid heeft en naar de emotie kan 
kijken. Die kan er werk mee doen. Het betekent dat het deel in ons geheeld is, vrij is. En je zou hier 
niet zitten als er niet zo’n deel in jou zou zijn. Er is bij jullie een stuk dat die vrijheid heeft en je hebt 
ook toegang tot die vrijheid. En met die vrijheid en met die wijsheid en met dat mededogen, die liefde 
(allemaal zijnskwaliteiten), benader je het deel dat het moeilijk heeft. Dat kunnen ook verschillende 
delen zijn. En dat gaat vanzelf, door het tegenover je te plaatsen. En doordat je ervoor gaat zitten en 
met jezelf aan het werk gaat. Daar hoef je niet vreselijk over na te denken, dat ontstaat vanzelf. 
Doordat je vanuit je houding, je intentie, je toewijding, je motivatie met jezelf aan de slag gaat.  
Waarbij het ook helpt dat je last hebt van dat gevoel. Dus lijdensdruk, zoals dat heet, helpt.  
St: Hoe helpt lijdensdruk? 
Chris: Als je maar genoeg last hebt van een gevoel dan wil je daar wel iets mee. Dat motiveert. Wat 
niet helpt is het gevoel wegwerken. Want het gaat er juist om dat het gevoel mag bestaan. Maar alles 
wat je ermee doet is meegenomen, beter als er in blijven hangen.  
De zinnetjes zijn vervolgens betrekkelijk simpel. Het komt erop neer dat als jij tegen een deel van 
jezelf zegt: ik zie dat je boos bent, je dat kan vergelijken met hoe je dat tegen een kind zegt; ik zie dat 
je boos bent. Je zegt het op een toon waardoor dat kind écht ziet dat jij ziet dat het boos is. Je bent er 
ondersteboven van. Je moet wel goed kijken welk gevoel er is, dat het etiket dat jij erop plakt klopt. 
Het gaat erom dat dat gevoel dat er is helemaal mag bestaan. En vooral dat eerste gevoel, dat het 
moeilijk is, dat het pijnlijk is, frustrerend is, dat er angst of verdriet is. Dat deel voelt zich al gezien als 
jij zegt: ik zie dat dat zo is. En de tweede stap is: je mág verdrietig zijn. Dat is voor die delen in ons 
buitengewoon ongebruikelijk. Die voelen zich normaalgesproken achtervolgd en nagejaagd. Het 
betekent dat je in de ogen van degene die je visualiseert een soort ongeloof ziet, die gelooft niet 
onmiddellijk dat je dat meent. 
 

Een verwaarloosd kind 
Daarom is het derde zinnetje wat sterker: hoe verdrietig, of hoe angstig je ook bent, ik laat je niet in de 
steek.  
St: En dat geloof je op dat moment ook echt? 
Chris: Dat is de grote kunst. Maar zelfs al geloof je dat maar voor 10%, die 10% helpt.  
Je zegt tegen dat deel: ik laat je niet in de steek, ik blijf je trouw. Eigenlijk zit daar al achter dat je het 
ooit in de steek hebt gelaten. Dat is onze onmiddellijke impuls: dat deel meteen wegwerken.  
En daarom is het volgende zinnetje: je mag je leven lang boos, gefrustreerd, angstig, wat de emotie 
ook is, zijn. Begrijp je? Je bent bereid het met jezelf te doen, hoe angstig je ook bent. Of hoe boos je 
ook bent. Of hoe gekwetst je ook bent. Of hoe teleurgesteld of hoe gefrustreerd. 
Vervolgens: ik geef vanaf nu al mijn liefde aan jou. Hoe boos je ook bent. En het is buitengewoon 
effectief als je daarbij ook een gebaar kan maken, dat je dat kind bijvoorbeeld aan je hart drukt. Want 
het is echt een verwaarloosd kind in jezelf. Wat altijd maar wacht op jou. We denken dat het wacht op 
de buitenwereld, maar het wacht op jóu. Dat jij het, zoals de psychologen zeggen, integreert. Het weer 
onderdeel laat zijn van jezelf en het niet meer verstoot.  
 
En vervolgens: het spijt me dat ik mijn hart voor je heb gesloten omdat je boos, verdrietig, etc. was. 
Ieder zinnetje staat er 3 keer maar het kan ook 2 keer zijn. Maar het staat er, omdat het tijd nodig 
heeft, zo’n proces. Zeker als het een heel heftige emotie is. Daarom heel rustig de zinnen herhalen. Je 
merkte het vanmorgen ook in het begeleiden van S. dat ik haar drie keer een zin laat herhalen. 
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Voordat zo’n zinnetje echt waar mag zijn, is het soms belangrijk het wel 4 keer te herhalen. Je kunt bij 
de visualisatie aan het gevisualiseerde deel zien of dat deel het gelooft. De kunst is overtuigend te 
zijn. In die kracht van overtuigen vindt de transformatie plaats.  
Belangrijk is natuurlijk zo dicht mogelijk bij het gevoel te blijven. Het goed te benoemen, hoe beter je 
het benoemt hoe meer dat deel zich gezien voelt.  
Mocht de aard van het gevoel veranderen (we hebben het vanmorgen gehad over de meer-lagigheid 
van gevoelens), ga dan weer terug naar het eerste zinnetje. Bijvoorbeeld: er is eerst boosheid en dan 
is er verdriet, dan ga je terug naar het eerste zinnetje: ik zie dat je verdrietig bent. Je gaat dan verder 
met de nieuwe emotie, het heeft geen zin door te gaan met een emotie die er niet meer is. Er zijn 
meerdere lagen. Het is net als een trap. Je begint met de bovenliggende laag. Dat is bijvoorbeeld dat 
je het zo moeilijk vindt dat je altijd zo bang bent. Je hebt een nieuwe baan, je moet daar de eerste dag 
naartoe, je hebt pijn in je buik, en het wordt niks, etc. Je vindt het eigenlijk vreselijk dat dat zo is. Dus 
dan begin je met: ik zie dat je het vreselijk vindt dat je zo angstig bent. Dat is de eerste laag. 
Vervolgens komt als vanzelf de onzekerheid te voorschijn. Dan komt er angst, voor mijn part komt er 
dan een herinnering dat je ooit verlaten bent door je vader die er nooit was om je naar school te 
brengen of zo. Dan komt verdriet, en vervolgens komt de vrijheid.  
Nu heb ik er wel genoeg over gezegd. Er kan ook weerstand zijn, werk dan gewoon met die 
weerstand. Dat is ook een emotie, dat je geen zin hebt, je noemt gewoon wat er is.  
St: Even een praktische vraag: doe je dat met je ogen dicht, of met je ogen open? 
Chris: Met je ogen dicht. 
St: Dus de zinnetjes moet je uit je hoofd leren. 
Chris: Ja, eindelijk is er eens iets dat we uit ons hoofd moeten leren. 
Als je het met anderen doet heb je een souffleur, maar thuis is het wel handig als je het uit je hoofd 
weet.  
 

6.8. Zelfvergevingsoefening (Oef. 15) 
Overgave aan jezelf en aan het leven, ook wel mededogenoefening of vredesoefening genoemd, tegengif 
tegen zelf- en levenshaat. 
 
Intentie van de oefening 
Sta het leven toe je ieder gevoel (emotie) te geven dat het leven goeddunkt wat ook de achtergrond is 
van dat gevoel. Wees bereid ieder gevoel (dat er toch al is) bewust te voelen en er in te rusten, hoe sterk 
het gevoel is of wat de aard van het gevoel is. Het streven is er gericht de emotie niet te onderdrukken 
en evenmin uit te leven, maar de emotie te transformeren door deze helemaal de ruimte geven.  
Als een ander je iets aandoet, roept dat bij jou iets op. Daarmee heb jij te dealen en kun je ook dealen, 
hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Wie de verantwoordelijkheid voor het verzachten van een gevoel bij 
een ander legt, maakt zich afhankelijk en ontneemt zich een belangrijke kans tot bevrijding.  
 
De intentie anders gezegd 
Leren ophouden met je tegen het leven en hoe zich dat bij jou manifesteert te verzetten. Denk er over na 
hoe zinloos dat is. Vechten tegen je gevoelens –hierbij inbegrepen "slechte" of "irreële" verlangens, 
neigingen tot "verboden" handelingen en gedachten leidt tot negativiteit. Je bent verantwoordelijk voor 
en hebt invloed op je daden, niet op je gevoelens, verlangens, neigingen of gedachten.  
Jezelf afkeuren of bestrijden werkt averechts. Bewustzijn van en vriendschap met gevoelens leiden tot 
krachtig, liefdevol en spontaan gedrag ofwel leiden er toe dat je wordt wie je écht bent. Op deze manier 
kies je er voor met het leven en met jezelf in het huwelijk te treden. Daardoor val je samen met het leven 
en met jezelf, word je één en is er rust.  
 
Uitgangspunt - houding 
Je kiest er voor om vanuit je ware zelf of vanuit je Gestaltepositie -of je die nu precies voelt of niet- 
vriendschap te sluiten met je "dagelijkse" zelf. Je kiest voor totale overgave aan het leven met alles er 
op en eraan. 
 
Hoe 
Zie jezelf voor je in de hoedanigheid die je op dit moment moeilijk vindt, bijvoorbeeld gekwetst, boos, 
jaloers, verslaafd of angstig enz. Zeg tegen jezelf ieder van de volgende zinnetjes tenminste drie keer, bij 
voorkeur hardop en steeds even "navoelen". Wees je bewust dat juist het mooiste in jou tot voelen in 
staat is en angstig, boos of verdrietig is. Het is de manier om je weeskinderen te verwelkomen. 
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De zinnetjes  
1. "Ik zie dat je je ...  (bijvoorbeeld boos, angstig, verdrietig, vernederd, weerstand) voelt." 

In het geval je de gevoelens niet echt ervaart of er niet zeker van bent, zeg je "Ik neem aan dat je je 
... . ."of "ik begrijp dat je je ... .") 

2. "Je mag ... . (boos, angstig, verdrietig etc.) zijn. 
3. "Hoe ...  (boos, angstig etc.) je ook bent, ik laat je niet in de steek." 
4. "Je mag je leven lang ... . (boos, angstig etc.) zijn, ik blijf je trouw".  

Eventueel als extra zinnetje: "Je mag echt voelen wat je voelt". 
5. "Ik geef vanaf nu (al) mijn liefde en waardering aan jou, hoe ...  (angstig, boos etc) je ook 

bent." Maak ter versterking een verwelkomingsgebaar. 
6. "Het spijt me dat ik mijn hart voor je had gesloten, omdat je ( ... .) was. Daarvoor vraag ik je 

vergeving."  
 
Toelichting op het werk met jezelf en met elkaar 
1. Blijf steeds zo dicht mogelijk bij je gevoel en breng dat zo goed mogelijk onder woorden. Soms kun 

je je gevoel niet in één woord vatten. Gebruik dan meerdere woorden.  
2.  Wanneer de aard van de gevoelens al doende verandert, ga dan weer terug naar het eerste 

zinnetje. Zo kan het gebeuren dat je in eerste instantie niet verder komt dan het eerste, tweede of 
derde zinnetje. Dat is prima. 

3.  Vóór of na het uitspreken van een zinnetje kun je weerstand voelen of een neiging om 
voorwaarden te stellen. Ga daar niet aan voorbij, maar druk dat uit in woorden, bijvoorbeeld: " Ik zie 
dat je het moeilijk vindt dat je boos en verdrietig bent. Je mag het moeilijk vinden om boos en 
verdrietig zijn." Je mag dus iets niet willen. (Zie punt 7) 

4.  Wanneer er veel weerstand is, kan het helpen jezelf in kindvorm te zien. Een kind gun je 
gemakkelijker te voelen wat het voelt. Werk met "Ik zie dat er veel weerstand is" en "Er mag 
weerstand zijn" en zo verder. Er is niks mis met weerstand, integendeel.  

5. Let steeds op het gezicht en vooral de ogen. Hierdoor kun je zien of er iets verandert en vooral of 
je geloofwaardig bent. Vaak zie je twijfel in de ogen. Zo van: meent hij/zij dat nou? Alles staat of 
valt hoe geloofwaardig je (uiteindelijk) kunt zijn tegenover jezelf, je weeskinderen. 

6. Als je iemand begeleidt, onderbreek de begeleiding dan door steeds te vragen wat het effect is 
van het uitspreken van de zinnetjes op de gevisualiseerde persoon.  

7.  Het kan ook gaan om negatieve stellingen. Bijvoorbeeld. “Ik zie dat je geen zin hebt om naar je 
werk te gaan.” “Je mag geen zin hebben om naar je werk te gaan of in die klus etc.” 

 

6.9. Demonstratie Zelfvergevingsoefening 
Wat ik zou kunnen doen is een demonstratie doen. Hoe zouden jullie het vinden als jullie eens kunnen 
zien hoe ik dat met iemand doe? Is er iemand in de groep bij wie op dit moment een bepaalde emotie 
is, want dat is natuurlijk wel nodig.  
St: Ik wil wel werken met mezelf. 
Chris: Goed, sluit dan maar even je ogen en stem je af op je lichaam. En ook in deze oefening laten 
we ons verrassen.  
Dus mijn eerste vraag aan jou, S, is: wat valt je op aan je lijf? 
St: Dat ik een snel bonkend hart heb. 
Chris: Je hebt een snel bonkend hart, oké. Hoe is dat, dat je een bonzend hart hebt.  
St: Dat vind ik toch wel lastig. 
Chris: Dat vindt je lastig. Probeer je zelf eens te visualiseren in de vorm van een kind dat het lastig 
vindt dat ze een bonzend hart heeft. Kan je dat voor je zien? 
St: Ja. 
Chris: Kan je er iets over vertellen. (Dit is een begeleidervraag, die ik nu stel). 
St: Ze is bang. 
Chris: Ze is bang. In dit geval is mijn nijging om te werken met de angst. Maar tegelijkertijd ook met 
het bonzend hart. En als ik jou nu begeleid: jij bent altijd doorslaggevend. Dus jouw zinnetjes zijn altijd 
beter dan mijn suggesties. Al zou het prettig zijn als ik het voordeel van de twijfel krijg, het zou soms 
kunnen dat het klopt. 
In dit geval zou je kunnen zeggen: ik zie dat je bang bent en dat je hart snel klopt.  
St: Ik zie dat je bang bent, en dat je hart snel klopt.  
Chris: En dat zeg je tegen haar, zo te zien gaat dat heel goed. En dat doe je nog eens, je weet dat we 
dat drie keer doen, doe het vooral heel rustig. En probeer het ook ‘serieus’ te doen, je snapt wel wat ik 
bedoel. 
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St: Ik zie dat je bang bent en dat je hart snel klopt (3x) 
Chris: En in dit geval zou het ook goed zijn eraan toe te voegen: en dat je dat moeilijk vindt. Klopt 
dat? Het is ook moeilijk hè? 
St: Ik zie dat je bang bent, en dat je hart snel klopt en dat je dat moeilijk vindt.  
Chris: We werken nu voor een deel met het kloppend hart, met een angst. Waarschijnlijk is die angst 
op nog meer plekken voelbaar dan alleen in je hart. Waar is die nog meer voelbaar? 
St: In mijn handen en mijn armen. 
Chris: In je handen en je armen. Daar werken we mee, en met het deel dat het allemaal moeilijk vindt, 
snap je? En dat je het lastig vindt daar mee om te gaan. Al die drie delen werken we mee.  
Hoe reageert ze daarop, als je dat zegt?  
St: Ze kijkt nogal wantrouwig. 
Chris: Ze kijkt nogal wantrouwig.  
St: Ze gelooft er niet zoveel van. 
Chris: Dus is de volgende zin belangrijk, en die is: je mág angstig zijn. En je mág het moeilijk vinden 
dat je angstig bent en dat je hart zo snel klopt.  
St: Je mág angstig zijn, en je mag het moeilijk vinden dat je angstig bent en dat je hart zo snel klopt. 
Chris: En doe dat nog eens. 
St: Je mág angstig zijn, en je mag het moeilijk vinden dat je angstig bent en dat je hart zo snel klopt. 
Chris: Je kan het ook uitbreiden met bijvoorbeeld: ik snap dat. Snap je dat ook? 
St: Ja. 
Chris: Ja, want dat is belangrijk. Dit komt nu in mij op, waarschijnlijk omdat ik me inleef in jou. Die 
zinnen zijn volgens mij hele goede zinnen. Je mag ze gerust uitbreiden en er varianten op maken etc. 
Hoe beter je je begrip aan dat deel overbrengt, hoe beter het werkt. Hoe is het nu met haar? 
St: Ze zit iets meer rechtop. 
Chris: Ze zit iets meer rechtop, ze begint het te geloven. 
Begrijpen jullie dat het in dit geval niet zo handig was geweest als ik had gezegd: je hart mag sneller 
kloppen? In dit geval is het bij uitstek belangrijk dat je zegt: je mag het moeilijk vinden dat je hart zo 
snel klopt. Dat is wel even iets anders. 
Goed: Hóe angstig je ook bent, en hóe moeilijk je het ook vindt dat je angstig bent, ik laat je niet in de 
steek. 
St: Hóe angstig je ook bent, en hóe moeilijk je het ook vindt dat je angstig bent, ik laat je niet in de 
steek. 
Chris: Zeg dat nog eens. 
St: Hóe angstig je ook bent, en hóe moeilijk je het ook vindt dat je angstig bent, ik laat je niet in de 
steek. 
Chris: We hebben dit nu twee keer gedaan, en voel eens hoe rustig ze dit doet. Als je het met jezelf 
doet thuis, doe het dan zo rustig. Ook als je het met de oefengroep doet. Wat je kan merken is dat ze 
eigenlijk al niet meer is geïdentificeerd met haar angst. Ze is er eigenlijk al los van en ze kan heel 
rustig de oefening doen. Het vrije deel is al dominant. Zullen we dat nog een keer zeggen? Hóe 
angstig je ook bent, en hóe moeilijk je het ook vindt om angstig te zijn, ik laat je niet in de steek. 
St: Hóe angstig je ook bent, en hóe moeilijk je het ook vindt om angstig te zijn, ik laat je niet in de 
steek. 
Chris: Je mag desnoods je leven lang angstig zijn, ik blijf je trouw. Daar gaat het om, nu wordt het 
menens.  
St: Je mag desnoods je leven lang angstig zijn, ik blijf je trouw. 
Chris: Wat ook een goede aanvulling is op zo’n moment, als je merkt dat het moeilijk is, dat je een 
buiging maakt voor dat angstige deel. Dat is heel waardevol, want die delen hebben altijd respect 
gemist. Ze voelen zich gekwetst, ze voelen zich afgewezen, ze voelen zich niet gezien. Dus een 
buiging te maken en ze als het ware op een troon te zetten, dat helpt.  
Je mag desnoods je leven lang bang zijn, ik blijf je trouw. 
St: Je mag desnoods je leven lang angstig zijn, ik blijf je trouw. 
Chris: Je mag er helemaal zijn. 
St: Je mag er helemaal zijn. 
Chris: Hoe angstig je ook bent, ik geef je al mijn liefde. 
St: Hoe angstig je ook bent, ik geef je al mijn liefde. 
Chris: En al mijn waardering. Eigenlijk zou een mooi woord zijn: al mijn achting, eigenlijk gaat het 
daar helemaal om, al mijn respect. 
St: Hoe angstig je ook bent, ik geef je al mijn respect. 
Chris: Hoe reageert ze daarop? 
St: Ze is opgestaan. Ze is vrolijk, ze is ... vrij. 
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Chris: Kijk eens hoe het voor jou is om haar in je armen te sluiten en haar tegen je borst te leggen. 
Visualiseer eens dat je haar tegen je aan drukt, zodat ze lijfelijk kan voelen dat zij mag zijn wie ze is. 
Dus het zinnetje was: hoe angstig je ook bent, ik geef je al mijn liefde en al mijn respect. En 
ondertussen maak je dat gebaar (van in de armen sluiten en tegen je aandrukken). 
St: Hoe angstig je ook bent, ik geef je al mijn liefde en al mijn respect. 
Chris: En hoe voelt dat nu? 
St: Bij mij? 
Chris: Ja. 
St: Dat is heel emotioneel. 
Chris: Ja, ja, dat is heel emotioneel. Dan smelt er iets, toch? 
St: Ja. 
Chris: Waar kan je dat voelen in je lichaam? 
St: Ik gloei van top tot teen. 
Chris: Je gloeit van top tot teen. In principe zou je nu met de geraaktheid kunnen werken, als je door 
zou willen werken, maar dat gaan we nu niet doen. We beëindigen de demonstratie met het laatste 
zinnetje, en gebruik gewoon je eigen woorden.  
Het spijt me zo dat ik mijn hart voor jou gesloten houd. Ik vraag je vergeving. Als we leren dat met 
onszelf te doen zullen we nog eens leren dat met een ander te doen. Om vergeving te vragen. 
St: Het spijt me zo dat ik mijn hart voor jou gesloten houd. Ik vraag je om vergeving.  
Chris: Het spijt me echt. 
St: Het spijt me echt. 
Chris: En dan nog eens. 
St: Het spijt me echt dat ik mijn hart voor je gesloten houd. 
Chris: Vanaf nu zal ik je altijd in mijn hart sluiten. 
St: Vanaf nu zal ik je altijd in mijn hart sluiten. 
Chris: Hoe voelt dat? 
St: Dat voelt heel goed, ... hoopvol. 
Chris: Hoopvol, kansrijk. Kansrijk. 
Snap je waarom het kansrijk is? 
St: Het geeft ruimte. En veel meer zachtheid. 
Chris: Zachtheid. En als je bedenkt dat je dit met al die verstoten delen in jezelf kan doen is dat wat 
mij betreft heel hoopvol. En kansrijk, en heb je een heel belangrijk instrument in handen.  
 

Nabespreking 
En ik kan zeggen, omdat ik deze training al 10 jaar geef, dat er mensen zijn die na 10 jaar deze 
oefening nog bijna dagelijks doen. 
St1: Chris, wat gebeurt er dan, in wat voor situatie ben je dan zolang bezig? 
Chris: In principe ben je daar tot je laatste snik mee bezig. Dat heeft veel te maken met ons 
potentieel. Onze gevoeligheid is heel erg onder druk gekomen. Naarmate die gevoeligheid uitbreidt 
zullen we ook meer geraakt worden. Tegelijkertijd wordt ons vermogen om die geraaktheid te dragen 
steeds groter. Dat neemt niet weg dat we tot onze laatste snik, zo noem ik het maar even, werken met 
onszelf. En daarmee stijgt ons potentieel. Onze groei gaat door, tot onze laatste snik. Omdat het 
ondersteunend is, omdat je er veel aan kan hebben. Je moet je voorstellen dat als iemand dat al 10 
jaar doet, het een soort routine wordt. Net als tandenpoetsen of zo. Het is voor jullie de eerste keer, 
dus ik kan me voorstellen dat het sterk binnenkomt. Op een gegeven moment is het de normale 
routine van je week geworden. En je snapt dat als je dat in je persoonlijke oefening thuis gaat doen je 
ook eerder - bijvoorbeeld in de auto of in de trein - dat gevoel eventjes de ruimte geeft. Op een 
gegeven moment wordt het een natuurlijk iets.  
Nu hebben we een reflex om alles wat lastig is weg te drukken. Of af te reageren. Het vraagt wel veel 
werk om dat geleidelijk te transformeren. Dat is niet zomaar van de ene op de andere dag gebeurd. 
Dat vraagt toewijding. Het vraagt inzicht dat het echt jezelf helpt.  
 
Wat gebeurt er met jou, S? 
St: Het gaat er vandaag voor mij al de hele dag over dat ik ga zien hoe ik aan het ploeteren ben in 
mijn leven. Op allerlei verschillende vlakken. Met mijn relatie, dat ik almaar aan het ploeteren ben. En 
als ik dan kijk naar S, tijdens de oefening, dan zie ik dat ik al vanaf kind aan het ploeteren ben 
geweest. Liefde krijgen was altijd afhankelijk van of ik wel of niet voldeed aan wat er van mij verwacht 
werd. En dat ben ik voor een deel nog steeds aan het doen. Dat vind ik wel pijnlijk, ja.  
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Chris: Wat er bijna met ieder kind gebeurt is het volgende: Een kind is van nature liefdevol. Het is er 
dus op gericht om zijn of haar omgeving tot dienst te zijn. Het cijfert zichzelf weg. En een van de 
dingen waar wij mee bezig zijn is de transformatie. Dat jij ook belangrijk bent. En dat waarachtigheid 
en liefdevolheid niet strijdig met elkaar zijn. Kijk, een deel van jou is altijd op de tweede plaats gezet. 
En niet het onbelangrijkste deel. Het is misschien wel jouw diepste kern. Die kwam altijd op de tweede 
plaats en voelt zich heel erg teleurgesteld, afgewezen. Dat is wat nu helder gaat worden, het vindt het 
zó erg. Het is het mooiste in jou. En het is dus ook het mooiste in jou dat daar verdrietig over is.  
Nu is het ook de kunst om er niet teveel drama van te maken. Het ís zo, zo zit het leven in elkaar. 
Vooral als we daar niet in begeleid worden. Het is buitengewoon moeilijk om dit soort dingen in je 
eentje uit te vinden. Zo niet onmogelijk. Misschien mogelijk voor enkele verlichte zielen. Ik denk dat 
we heel veel voor elkaar kunnen betekenen.  
 

Afsluiting 
Goed, laten we even voelen hoe we erbij zitten. Kijk dan, hoe het op dit moment is. Of er iets in jou is 
dat het oké kan vinden dat het is zoals het is. En als het op dit moment misschien een beetje moeilijk 
is, teleurstellend is, als er iets is dat je ánders zou willen hebben, dat ook dat mag bestaan. Laten we 
onszelf en elkaar en de hele wereld vrede in het hart gunnen. Toewijding gunnen aan de vrede in 
onszelf. Bereid zijn om werk met onszelf te doen. Om naar onszelf te kijken.  
Laten we dan weer afsluiten met een Ohm en een buiging.  
 
Allen: Ohm 
 

6.10. Theorie: De bijzondere kracht van meditatie (dag 8) 
Bij wat we noemen de formele (shamata)meditatie kiezen we een focus waar we de aandacht op 
richten. Heel gebruikelijk is daarvoor de uitademing te kiezen. Aangezien de afstemming op het 
lichaam zo belangrijk is, kiezen we daarbij de buik als locatie voor de focus en richten we ons op de 
manier waarop de ademhaling in de buik voelbaar is.  
In eerste instantie kan het zijn dat we door aandacht te geven aan de ademhaling, de ademhaling niet 
vrij kunnen laten gaan. Al doende, wanneer we langere tijd na elkaar en frequenter mediteren, zullen 
we geleidelijk met de adem samenvallen en valt het onderscheid tussen degene die de ademhaling 
waarneemt, degene die ademhaalt en de adem zelf weg. 
 
Kies een omgeving waar je je op je gemak voelt. Zorg dat je niet afgeleid wordt door telefoon of 
anderszins. Het is fijn als het stil is en als het stil is, richt je dan eventueel op de stilte. Je zult dan 
vermoedelijk merken dat stilte je goed doet. Als er geluiden zijn, vecht daar dan niet tegen. Laat de 
geluiden bestaan en blijf je richten op je ademhaling en observeer wat de geluiden met je doen. Zijn er 
prettige geluiden zoals die van vogels. Voel je dan vrij om dat vogelgeluid enige tijd als focus te 
kiezen, waar je dan je aandacht op richt. Je kunt op die manier ook soms meditatief naar muziek 
luisteren. Dan neem je de muziek als focus en iedere keer als je afgeleid bent keer je weer terug naar 
de muziek. 
 
Belangrijk is de lichaamshouding bij meditatie. We zitten rechtop op een stoel, bankje of 
meditatiekussen. Een dergelijke lichaamshouding heeft een direct effect op de geesteshouding. Het 
één is een uitdrukking van het andere en ze versterken elkaar over en weer.  
De lichaamshouding weerspiegelt de twee belangrijkste kwaliteiten van de geesteshouding. Dat zijn 
kracht en vriendelijkheid. Beide zijn even belangrijk. De kracht manifesteert zich in de bereidheid alles 
in jezelf aan te gaan. Dat vraagt een zekere onverschrokkenheid en moed. In de lichaamshouding 
toont zich kracht in de opgerichtheid. Vriendelijkheid weerspiegelt een houding van mededogen. 
Zonder vriendelijkheid verwordt kracht tot strengheid en hardheid. Het gaat er om begrip te hebben 
voor alles wat er zich voordoet en een houding van betrokkenheid aan de dag te leggen. In de 
lichaamshouding komt de vriendelijkheid tot uitdrukking in de ontspannenheid en de rust in de 
houding. Ook in de lichte buiging van het hoofd.  
Bij de beoefening kun je je er op richten dat je vriendelijkheid en liefde brengt naar moeilijke plekken in 
je lichaam. Zijn er heel moeilijke plekken in je lichaam, pendel dan tussen prettige en onprettige 
gebieden. 
Het is behulpzaam om je regelmatig af te vragen hoe het bij jou is met de balans tussen de kwaliteit 
kracht en de kwaliteit vriendelijkheid. Aan de hand daarvan kun je jezelf misschien een beetje 



Jaarboek Jaartraining 2009/2010 

Centrum Zijnsoriëntatie 123 

bijsturen. Die vraag kun je je stellen over de meditatie sec, maar ook over de postmeditatie, over je 
gewone leven en de contacten met anderen. 
Wanneer we op een vriendelijke, zachte manier de aandacht gefocust proberen te houden op de 
uitademing, gaan we merken dat dat niet lukt. Na kortere of langere tijd zijn we afgeleid en zijn we met 
onze aandacht weg van onze focus en in beslag genomen door onze gedachten. De open aandacht is 
dan weg.  
Het heeft geen zin jezelf daarvoor op de kop te geven. Dat zou geen beoefening van vriendelijkheid 
zijn. De kern van beoefening zit hem in het volgende. Mits we met de juiste intentie begonnen zijn met 
onze meditatie, zullen we op een gegeven moment merken dat we afgeleid en in gedachten zijn. Het 
moment van krachttraining begint bij het besluit om terug te keren naar de ademhaling en de 
gedachte, waarin je verzonken bent, los te laten. Dat vraagt inzet en toewijding. Dat maakt meditatie 
tot het ideale instrument om geestkracht of innerlijke kracht te ontwikkelen en de mogelijkheid om de 
zijnsspier te trainen. Dat vraagt ook goed begrip van het belang van meditatie en de betekenis die 
meditatie voor jou persoonlijk kan hebben. Dat inzicht versterkt je motivatie en commitment. 
 
Iedere keer dat je besluit te gaan mediteren, kies je voor de goeie zaak en versterk je je geestkracht. 
Iedere keer dat je tijdens de meditatie afgeleid bent, vraagt dat er om je meditatiebesluit opnieuw te 
nemen. Iedere keer versterk je daarmee je geestkracht en je vermogen tot een waarachtig leven en 
train je je vermogen te doen wat je écht wilt. Jouw geestkracht heeft een directe invloed op hoe jij in je 
leven serieus wordt genomen door anderen en versterkt je mogelijkheid anderen op een positieve 
manier te beïnvloeden. 
Gedachten hebben altijd betrekking op iets waar we belang bij hebben en waar we aan gehecht zijn. 
Gedachten hebben ook een soort kleefkracht. De ene gedachte roept als vanzelf de andere op. 
Meditatie kun je zien als hulpmiddel om heel geleidelijk een vrijere relatie met wat er in jezelf en in de 
wereld is te ontwikkelen. Gehechtheid betekent steeds een soort van reflexmatigheid en daardoor 
verminderde keuzevrijheid. Onthechting brengt vrijheid en meer keuzemogelijkheid. 
 

Intiem worden met jezelf 
Er is een directe relatie tussen ons denken en ons spreken. Zoals de ene gedachte de andere oproept 
zo roept in gesprekken met anderen ook vaak de ene zin de andere op. Soms zitten we gevangen in 
onszelf en kunnen ons niet goed afstemmen op de situatie. Het licht van de wijsheid blijft dan achter 
de gedachten en de woorden verborgen en kan er niet door heen schijnen. 
Mediteren kun je ook zien als een vorm van zelfconfrontatie. Vluchten voor jezelf is minder 
gemakkelijk als je mediteert. Tijdens meditatie kun je niet om gevoelens en gedachten heen. Je sluit 
jezelf als het ware op met jezelf. Door jezelf met jezelf te confronteren en door de beoefening van 
vriendelijkheid tegenover hetgeen je in jezelf tegen komt, raak je al doende meer op je gemak met 
jezelf. De innerlijke strijd en de eventuele zelfhaat worden als vanzelf minder, wat leidt tot toenemende 
rust en innerlijke vrede. Innerlijke vrede is misschien wel de beste bijdrage aan de uiterlijke vrede. 
Meditatie is ook een oefening in openheid. Steeds open je jezelf voor wat er zich in jou voordoet. 
Daarmee is het tegelijkertijd beoefening van overgave en verzoening. 
 
Door meditatie leer je jezelf beter kennen. Je weet beter wat er in je omgaat en hoe gebeurtenissen of 
mensen je raken. Je gaat een rode draad zien in je emotionele bestaan met thema’s uit heden en 
verleden die je bezig houden en waarin in de loop der tijd een natuurlijke ontwikkeling en ontvouwing 
plaats vinden. Je gat zien dat je leven een pad is met ups en downs, maar dat er iets is in jezelf dat 
dat kan zien en daar los van is. Hoe meer dat plaats vindt, hoe minder je door de ups en downs 
bepaald wordt. 
 
Doordat je leert te ontspannen in emoties en geraaktheid kun je meditatie ook zien als een vorm van 
dagelijkse geestelijke hygiëne zoals je ook onder de douche gaat en tanden poetst. Door dagelijkse 
meditatie kun je je stressniveau in de gaten houden, bewaken en op een positieve manier 
beïnvloeden. Doordat je weet hoe gebeurtenissen je beïnvloeden en doordat je er tegelijkertijd meer 
mee op je gemak bent, kun je beter invloed uitoefenen op je omgeving. Daardoor creëer je als vanzelf 
een omgeving die op een positievere manier afgestemd is op jou en die jou goed doet. 
Meditatie betekent ook dat je intiemer wordt met jezelf. Al doende leer je ook de meer geheime 
uithoeken van jezelf kennen en daarmee op je gemak te zijn. De mate van intimiteit die je met jezelf 
kunt hebben is maatgevend voor de mate van intimiteit die je met een ander kunt hebben. Hoe dichter 
je bij je wezen bent, hoe wezenlijker de ontmoeting met de ander kan zijn. 
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Transparanter worden voor het Zijn 
Het grote doel van het werk is dat we transparanter worden voor het Zijn. Meditatie draagt er sterk toe 
bij dat onze zijnskwaliteiten als vanzelf meer zichtbaar worden voor de omgeving. Wie de dag begint 
met meditatie gaat anders de dag in. Meer ontspannen en dichter bij zichzelf. Juist de dagelijkse 
beoefening van meditatie opent geleidelijk ons hart. Het bevordert onze wijsheid en versterkt onze 
levendigheid en passie. Waarom? Dat is omdat het onze wezenskwaliteiten zijn. Hoe dichter we bij 
onszelf komen en onszelf durven zijn, hoe meer deze kwaliteiten beschikbaar komen voor onszelf en 
voor de wereld. 
 
Zoals met alles helpt op een gegeven moment de macht van de gewoonte je. De grote uitdaging is om 
die meditatiegewoonte op gang te brengen. Daarbij helpt het om dagelijks op vaste tijden en 
gedurende een vaste periode te mediteren. Laat de duur van de meditatie bepalen door wat redelijk 
haalbaar is. Begin met een relatief korte duur en breidt die al doende uit. Dagelijks mediteren is al snel 
gemakkelijker dan zo af en toe te mediteren. Wat ook helpt en inspirerend is om op gezette tijden 
samen met anderen te mediteren. Je kunt zelf een meditatiegroepje beginnen. Je kunt ook lid worden 
van een bestaande meditatiegroep. Er worden enorm veel cursussen gegeven en er is natuurlijk ook 
heel veel over te lezen. Buitengewoon behulpzaam is, als je zo af en toe, bijvoorbeeld eens per jaar of 
half jaar een meerdaagse meditatieretraite kunt doen.  
 

6.11. Meditatie 
Chris: Goed, sluit maar even je ogen. 
Voel hoe het voor je is om je terug te trekken uit de wereld. En je te richten op jezelf. Eigenlijk is dat 
een cruciaal ding in onze beoefening. Met de aandacht naar binnen gaan en je laten verrassen door 
wat je daar aantreft. 
Als je dan kijkt wat je aantreft, is er daar dus een feitelijk iets. Je stemt je per definitie natuurlijk af op 
het lichaam. Je kunt van alles vinden in dat lichaam. En dat wat er is, een beetje spanning hier of daar 
... dat roept ook meteen een reactie op.  
Er is een feitelijk iets en vervolgens doet dat iets met jou. Zoals er een feitelijk iets is in Haïti en 
vervolgens doet dat iets met jou. En zo gaat dat met ons de hele dag. Er doen zich verschijnselen 
voor en vervolgens doet dat iets met jou. En er is dan nog een derde dat dat kan zien. Wat dat kan 
waarnemen, wat daar vriendelijk voor kan zijn. Er is een verschijnsel, er is een automatische reactie 
op dat verschijnsel. Probeer daar ook absoluut niet vrij van te zijn. Het hoort erbij. De grote kunst is 
alleen om niet geïdentificeerd te zijn met de reactie. Zo lang je de reactie kunt zien, ben je er niet mee 
geïdentificeerd, ben je er min of meer vrij van.  
 

Verzoening met onszelf 
Wat we nu doen is het onderscheid maken tussen een verschijnsel en de reactie en doordat we dat 
onderscheid maken, versterken we het. De derde instantie, de derde mogelijkheid is de waarneming 
daarvan. Dat geeft vrijheid. Dus ons leven, ons systeem, is zo ingericht dat als er een verschijnsel is, 
er automatisch een reactie is. En vaak zijn we geïdentificeerd met die reactie. Er is dan geen vrijheid 
meer om ernaar te kijken. De grote kunst is om ernaar te kijken. Ons er niet door te laten bepalen, niet 
te vluchten voor die reactie, niet te vechten met die reactie, maar die reactie te laten staan.  
Kenmerkend voor de houding is dat we alles in onszelf intact laten. Het enige dat in onszelf mag 
veranderen, is dat er niks hoeft te veranderen. Dat is ook een verandering. Wat we beoefenen is 
verzoening met onszelf. Niet alleen omdat dat spiritueel is en omdat dat mooi is maar vooral ook 
omdat dat werkt, het is effectief. Er komt daardoor vrede.  
 
Onze oefeningen zijn er op gericht om dit allemaal te herkennen, maar tegelijkertijd die verzoening te 
versterken. En wat we gaan doen vanmorgen is opnieuw de welkomoefening als uitdrukking van die 
verzoeningsactiviteit. Een verzoeningsactiviteit, dus vooral met de reactie op de verschijnselen die er 
zich in jou voordoen. Wat we ook zouden kunnen doen misschien is simpelweg benoemen wat er voor 
verschijnsel is en in de tweede plaats jouw reactie daarop. En je reactie kan zijn dat iets moeilijk is, of 
lastig is…fijn is, oké is etc. En gun jezelf iedere reactie op een verschijnsel. Je benoemt wat er is in 
één enkel woord, en je zegt er gewoon bij: en dat vind ik oké, of dat vind ik lastig, of dat vind ik niet zo 
gemakkelijk. Hoe preciezer je dat weet te formuleren, hoe beter. Ga je gang…ieder om de beurt in…in 
je groepje van drie. 
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Houd het op één ding dat je benoemt en zeg er meteen bij, direct: en dat vind ik prettig of dat vind ik 
oké of dat vind ik lastig of wat het ook is. Dus niet een lange tekst, maar één ding kies je uit en dat, 
daar werk je mee. 
 

6.12. Uitgebreide welkomoefening (Oef. 16) 
De volgende stap is dat we met de aandacht naar de handen gaan. Misschien is het goed om te 
beseffen dat onze handen het verlengstuk van onze armen zijn en dat onze armen het verlengstuk 
van ons hart zijn. Maak het bekende gebaar, langzaam en bewust en met aandacht. Dan zal het als 
vanzelf met liefde gaan, dat kan bijna niet anders. Als je het gebaar maakt dat je je handen naar je 
borst brengt en je bent bereid om te voelen hoe dat is om dat gebaar te maken en te voelen wat dat 
voor effect op je heeft. En benoem dat, met een enkel woord. 
Voel in dat gebaar de bereidheid om je compleet te verzoenen met wat er vertrouwd is, waarmee je je 
intrinsiek verzoent met wat er in je omgeving is.  
En werk dan weer door je naam te noemen. Dus in mijn geval, welkom Chris. Je mag er helemaal zijn. 
Of: je bent helemaal welkom. Of: met al je gevoelens van onzekerheid. Of: ik ga helemaal voor jou. 
Kijk of je hier ruimhartig kunt zijn, gul kunt zijn naar jezelf. Een beetje over je grenzen heengaan, je 
ietsje meer jezelf de liefde bewijzen dan je gewend bent. 
Realiseer je dat er iets in jou wacht op dat jij helemaal voor jezelf wilt gaan, het helemaal met jezelf wil 
doen. Werkelijk met jezelf in het huwelijk wil treden, zonder terughoudendheid, met werkelijk 
commitment. 
Dus inclusief je schaduwkanten. Inclusief je rebelse kanten,. Inclusief de heks. Inclusief wat er ook 
maar in je kan zijn. Compleet inclusief. Dat je nooit op die manier met een ander trouwt is tot daar aan 
toe, maar ik zou je heel erg gunnen dat je het op die manier tenminste met jezelf doet. Wie het niet 
met zichzelf doet, kan het eigenlijk niet met een ander doen. Je kan alleen trouwen met een ander in 
de mate dat je met jezelf kan trouwen. 
 
En probeer dat eens met de ogen open. Precies hetzelfde. In contact met de andere mensen uit je 
groepje. 
Realiseer je dat je eindelijk het grootste compliment van de wereld nu voor jezelf kunt organiseren. Je 
hebt nu eindelijk in je macht. 
Ja, heel goed. En spreek elkaar aan, spreek elkaar aan, kijk elkaar aan, spreek elkaar aan. 
En leg je hart erin. 
 
Dan gaan we zo meteen een volgende stap maken: stel, ik ben in een groepje met, ik zal maar 
zeggen met St1 en St2 Dan gaan we met het volgende zinnetje werken. Ik zeg dan: St1, St2, ik Chris, 
kies vanaf nu voor de volle 100% voor mezelf. En als ik dat echt doe, dan merk ik dat en dat en dat. 
Dat is stap één.  
De ander herhaalt niet, maar ik zeg dat tegen St1 en dit heeft een effect op St1 En St1 zegt tegen mij: 
Chris, als jij voor de volle 100% voor jezelf kiest, dan merk ik dat ik me in de steek gelaten voel. 
Bijvoorbeeld. Dat doet iets met jou als die ander voor de volle 100% voor zichzelf kiest tegenover jou. 
Je doet dat in contact met die andere 2. Je kiest voor de volle 100% voor jezelf. Kijk wat dat doet met 
jou als je dat uitspreekt. Zelf, of als de ander dat zegt tegen jou, hoe voelt dat voor jou? Die 2 anderen 
benoemen vervolgens wat dat met hun doet en dan gaat de volgende persoon.  
 
Je gaat er bij staan. Belangrijk, het komt uit je tenen…je staat ervoor. 
 
Dan gaan we toevoegen: ook al zou het betekenen dat ik jullie verlies. Dus, ik Chris, kies vanaf nu 
voor de volle 100% voor mezelf. Ook al zou dat betekenen dat ik jullie zou verliezen. En als ik dat echt 
doe dan merk ik dat en dat en dat. Bij de eerste zin ga je er gewoon voor…en ook al zou het 
betekenen dat ik jullie verlies. Dat zeg je in contact met de anderen…dat is namelijk belangrijk. Dat is 
heel anders: ik kies voor mezelf en ik ga weg. 
 
Dan gaan we naar de laatste stap van deze oefening. En de laatste stap is dat je benoemt welke 
kwaliteit je op dit moment bij de andere twee ziet. Bijvoorbeeld: bij jou zie ik op dit moment die en die 
kwaliteit en wat ik jou gun is dat en dat en dat. Die persoon herhaalt wat jij gezegd hebt. Daarna 
herhaalt de tweede het.  
 
Als voorbeeld: Chris: “S, de kwaliteit die ik bij jou zie is heldere dapperheid”. S herhaalt: “Chris, de 
kwaliteit die jij bij mij ziet, is heldere dapperheid”. Vervolgens de tweede persoon: “De kwaliteit die ik 
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bij jou zie is dat en dat en dat…”. De ander herhaalt dit: “De kwaliteit… En, en wat ik jou gun is dat die 
kwaliteit nog veel verder tot bloei kan komen.” 
 
Vanuit het nu, vanuit het nu. 
 

Nabespreking uitgebreide welkomoefening 
Chris: Ik zal met jullie de verschillende stappen nog even doorlopen. Per stap kunnen er vragen 
gesteld worden.  
 
Het eerste wat ik jullie verteld heb vanmorgen is hoe cruciaal het is dat je naar binnen wilt gaan. Hier 
drukt zich dat vaak uit in dat we de ogen sluiten. Hier is ene Chris die dat roept, ‘sluit maar je ogen’ 
waardoor het iets gemakkelijker is dan wanneer je dat zelf moet doen. Het is bepaald niet gemakkelijk 
om toch een behoorlijk deel van de aandacht binnen te houden. Dat vraagt discipline. Om in contact te 
blijven met wat zich bij jou voordoet is discipline nodig. Dit is een grote stap, maar zeer essentieel.  
 
De tweede stap is dat ik benoemde dat er altijd iets is, er doet zich iets voor, en dat roept vervolgens 
een reactie op in onszelf. En het is behulpzaam om onderscheid te maken tussen het verschijnsel en 
wat dat bij ons oproept. Dat geldt voor alle verschijnselen in ons leven, ongeacht of het een 
verschijnsel in of buiten ons is. Iets roept altijd iets op. In de zelfbegeleiding helpt het als we ons 
bewust kunnen zijn van wat een verschijnsel oproept. Als we ons dat niet bewust zijn, betekent dat in 
het algemeen dat we geïdentificeerd zijn met wat dat verschijnsel oproept. Als ik dat zeg, is dat dan 
helder? Ik ben me bewust dat het een ingewikkelde term is. Ik wil die term toch gebruiken en zorgen 
dat we allemaal begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. Waar iets ook vandaan komt, van binnen of 
van buiten, er is iets wat mij bang maakt. Als ik geïdentificeerd ben met mijn angst, betekent het dat ik 
onmiddellijk weg ben van dat verschijnsel. Er is een verschijnsel en dat irriteert je maar je bent je niet 
bewust van die irritatie. Dan ben je bijna altijd geïdentificeerd. En dat betekent dat je stem verandert, 
de irritatie heeft je in zijn macht. 
 

Een weeskind dat schuil gaat achter weerstand 
St: Bedoel je dat je dan 100% irritatie bent? 
Chris: Beter nog, je bent compleet gevangen door de irritatie. Herinneren jullie je nog hoe ik 
onderscheid gemaakt heb in werken met emoties en zijnskwaliteiten? Bij zijnskwaliteiten werk je met 
bewuste identificatie. Bijvoorbeeld: ‘als ik mij realiseer dat ik die liefde ben’. 
Je kunt dat ook doen met emoties. Het bijzondere is, als ik liefde ben, dan ben ik mij dat ook bewust. 
Dan ben ik daarmee helemaal verbonden. In zekere zin kun je ook werken met: ‘als ik mij realiseer dat 
ik die irritatie ben’. Het kan echter ook je identificatie versterken. Dit is best lastig. Belangrijk is dat je je 
realiseert dat je de gevangene bent van je emotie. Ieder heeft zo zijn eigen methodes. De één gaat 
met deuren gooien, de ander zijn stem verheffen. Iemand is al geïrriteerd. Vertel hem dan niet dat hij 
geïrriteerd is. Er is weerstand tegen dat bewustzijn. Er is inzet en motivatie nodig om bewust te zijn.  
 
Het vraagt wat om je niet door de weerstand mee te laten slepen - want dan ben je weg van dat 
verschijnsel - maar om je bewust te worden van die weerstand. Achter de weerstand gaat een 
weeskind schuil. In dit geval een bokkig weeskind. Kun je voorstellen dat als je met een bokkig 
weeskind te maken hebt dat dat behoorlijk wat tact vraagt om daar goed mee om te gaan? Stel, jij 
bent de ouder, dat kind heeft geen zin in jou. Het vraagt zorgvuldigheid, vriendelijkheid en tact om 
contact te maken. Uiteindelijk is het kind daar blij mee, het voelt zich gezien. Je bent echter verbolgen, 
je wilt die weerstand niet graag onder ogen zien. We kunnen zien dat het helpt om een onderscheid te 
maken tussen enerzijds het verschijnsel dat er is, en anderzijds onze reactie op dat verschijnsel. En 
dat we ons bewust worden van onze reactie op dat verschijnsel. Dat vraagt kracht, inzet en motivatie. 
Er zijn stevige krachten in ons bezig. 
 

Omgaan met machteloosheid 
St: Als ik kijk naar boosheid of onmacht dat vind ik het ook lekker om een stuk hard te gaan lopen. Dat 
geeft mij ruimte. Identificeer ik mij er dan mee? 
Chris: Dat kan ik me goed voorstellen, dat het ruimte geeft. Wat zou kunnen betekenen is dat jij als je 
gaat lopen, je je spieren weer gebruikt en je weer gaat voelen dat je macht hebt.  
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In sommige gevallen is dat heel goed. Een Koninklijke weg is echter contact maken met die boosheid: 
‘Ik zie dat je je machteloos voelt en dat je dat heel moeilijk vindt’. Dat is de Koninklijke weg. Maar er is 
niets mis met hardlopen. 
St: Hardlopen geeft wel ruimte in mijn hoofd. Alsof je de dingen beter op een rijtje kunt zetten. 
Chris: Er zijn veel manieren om hard te lopen. Wat helpt is bewust hard te lopen, bewust van je 
gevoel, je boosheid, je machteloosheid of je verdriet. Sporten is fantastisch, ook voor je hele 
emotionele systeem.  
 
St: Wat mij geholpen heeft is de metafoor over de schaal. Je legt het verschijnsel op de schaal. 
Chris: Dan is er desidentificatie. Als je je mee laat slepen door een gevoel dan lijkt het of je er mee in 
contact bent maar dat is niet zo. Dan helpt het er woorden aan te geven. Dat dwingt je tot twee 
dingen. Je kunt pas woorden geven als je er goed contact mee hebt. En tegelijkertijd om er afstand 
van te nemen. Zo gauw iemand kan zeggen: ik merk dat ik daar zo geïrriteerd van word, dan is 
diegene al behoorlijk uit zijn irritatie, moet al afscheid nemen van de hechting aan dat gevoel.  
Het is behulpzaam als we die reactie laten bestaan. Stel, je voelt je machteloos. Er kan zomaar een 
stem komen, ‘waarom moet je je toch altijd weer zo machteloos worden’. En dan weer: ‘waarom heb 
je toch steeds commentaar’.  
Hoe eerder je die zelfondermijnende reeks kunt doorbreken hoe beter. Door te leren, ‘er is een gevoel 
van machteloosheid en ik vind het moeilijk om daarmee te zijn’. Als je het geluk hebt dat je een 
partner hebt tegen wie je dat kunt zeggen, en die dat kan horen, en die bijvoorbeeld zegt: ‘ik zie dat je 
dat moeilijk vindt’. Dan is er contact. 
 
Vervolgens zijn we gaan verwelkomen. Roept dat nog vragen op? Belangrijk is om geen lange 
verhalen te maken. Leg er straightheid in. Je neemt er één ding uit, één gevoel uit de wirwar van 
gevoelens. In het verwelkomen zit liefde en straightheid. De bereidheid het met jezelf te doen. 
Committent, de trouw om het met jezelf te doen. Wat we zouden kunnen doen is ons afvragen wat het 
moeilijk maakt voor jou om met jezelf te trouwen. Je kunt in het huwelijk treden en jezelf aan iemand 
ophangen, samenvallen met iemand. Maar je kunt ook in het huwelijk treden door bewust aanwezig te 
zijn bij jezelf, in contact. Daar waar het moeilijk is om met jezelf op een heldere en gezonde manier in 
het huwelijk te treden, is het ook niet goed denkbaar dat je gelukkig bent. Dan is er onvrede en strijd in 
jezelf. Dat is niet fout, dat zeg ik niet. Ik zeg dat het belangrijk is te zien dat daar werk te doen is. Dat 
wil benoemd en erkend worden. Op de lange termijn moet je het echt met jezelf doen. Dat is de enige 
manier om gelukkig te zijn. 
 
St: Dat wat ik bij mezelf moeilijk vind om mee getrouwd te zijn, vind ik ook bij een ander moeilijk. 
Chris: Kun je een voorbeeld daarvan noemen? 
St: Eén of meer, er komen heel veel voorbeelden op, bijv. machteloosheid, onzekerheid, klein voelen. 
Als mijn partner dat laat zien vind ik dat lastig. In de oefening kwam ik daarbij. Ik kon het toen ook 
beter laten bij mijn partner. 
Chris: Er is dus kleinheid bij jezelf of de ander, weerstand, irritatie. Wat helpt is te onderzoeken waar 
dat vandaan komt. Een goede vraag is hier: wat maakt het moeilijk voor jou om je te verzoenen met 
machteloosheid en kleinheid? 
St: Een heel goede vraag. 
Chris: Ik zal een mogelijk antwoord geven. Wat vaak gebeurt helaas, is dat het in heel veel families 
nodig is dat je heel zielig moet doen om aandacht te krijgen. Of je ouders hebben vaak zielig gedaan 
om jouw aandacht te krijgen. Er is een patroon in een familie om te drammen. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat er ooit in een familie een extreme dramaturg is geweest. Dat roept bij de ander een reactie op. 
Dat roept de reactie op die bij die persoon ontbreekt. Namelijk, hou nou eens op met dat gezeur. Of, 
maak eens contact met jezelf en voel hoe het is. Dramatiseren is een manier om niet in contact te zijn 
met gevoelens van machteloosheid, er is identificatie met machteloosheid. Het is echter juist sterk om 
in contact te zijn met die machteloosheid. Ware macht ontstaat uit de machteloosheid. Je te 
verzoenen met die machteloosheid. 
 

Verwelkomen en vervolgens kiezen voor jezelf 
Verwelkomen, en vervolgens kiezen voor jezelf. Hoe was dat? 
Wat doet dat? Voor sommigen was dat moeilijk, anderen werden er blij van. 
 
St: Rustgevend, vrij 
Chris: Heb je een gevoel waar dat vandaan komt? 
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St: Ik denk dat het mij heel eigen is om dat te doen. Ik voel dat dat iets is dat er sowieso is. En daarin 
kan ik me dan verbinden met alles om me heen. Het schept vrijheid.  
Chris: Het geeft vrijheid bij veel mensen omdat je jezelf ontslaat van de klus om voor de ander te 
zorgen. En bij heel veel mensen bestaat de aanname dat je voor de ander moet zorgen. En dat is 
hard werken. Een van de redenen waarom het bevrijdend is, is omdat je jezelf ontslaat van de 
zorgplicht. Dit is ontzorgend. Het is wel belangrijk dat je het in contact doet met de ander. Je gaat niet 
weg, het is anders dan de ander laten barsten. Je bent in contact. Je zegt eigenlijk tegen die ander: ik 
hoef niet voor jou te zorgen, er wordt voor jou gezorgd. Dat geeft vertrouwen. 
St: Mooi vond ik dat het voor mij de patronen bloot legde voor hoe ik omga met relaties. Ik voelde 
vrijheid, ruimte en kracht en dat was fijn. Maar ik voelde ook de neiging om te helpen. En ik voelde dat 
ik het verdrietig vond om los te laten. Of dat ik het lastig vond dat de ander het oké vond om los te 
laten. Dat riep weer op, ‘maar jullie hoeven het niet zo oké te vinden’. 
Chris: Dit is bewustzijn van de reacties op de verschijnselen. Dat werd mooi blootgelegd. De derde is 
open en geïnteresseerd. Die is positief, niet goedkeurend maar nieuwsgierig aanwezig. Er is een stuk 
vrijheid (ring, ouderschap, bewustzijn, vrijheid). Daar ben jij in hoge mate mee geïdentificeerd. Vanuit 
die ring kun je naar het middelste van de cirkel, de emoties. Daar kun je naar kijken, die hebben je niet 
compleet in beslag genomen. 
St: Iets in mij wil het wel oplossen. 
Chris: Ook daarin is het belangrijk dat je daar vrij in wilt zijn, dat is ook logisch. Tegelijkertijd ook dat 
je alleen maar vrij kunt zijn door het te kennen. Als we een training organiseren die alleen om die 
buitenste ring gaat dan is er geen groei, geen ontwikkeling. De kern die verbonden is met buitenste 
ring moet er zijn, maar in contact met binnenste ring. Daar zit de schat, de parel. 
 

Onverschilligheid versus zorgen voor 
We hadden het over dat er voor de ander wordt gezorgd. Stel, je bent ouder en hebt kinderen. Er zijn 
twee valkuilen, twee fouten die je kunt maken. 
De eerste: Ach, er wordt wel voor ze gezorgd. Dat kan tot onverschilligheid leiden. ‘Mijn kinderen zijn 
zoooo zelfstandig’. Dat krijg je als je ze aan hun lot overlaat. Dat is het ene uiterste. 
De tweede: Het andere uiterste is, ‘die kinderen kunnen niet zonder mij, ik moet ze voor alles 
behoeden want het is zo’n linke soep in deze wereld’. Dat is de zorginstelling. 
De kunst is de middenweg tussen die twee. Een reëel besef van waar zorg en aandacht nodig is. Het 
helpt te weten dat er voor ze wordt gezorgd. 
 
Wat je merkt uit de herhaling is dat het niet zo gemakkelijk is om iets positiefs binnen te laten van wat 
de ander zegt. Of was dat goed te doen? 
St: Van de kwaliteit bedoel je.? 
Chris: Ja, je kwaliteit. Of over dat je welkom bent met al je angsten. Als dat dan wordt herhaald is het 
toch andere koek.  
St: Juist als ik over mezelf zei dat ik iets een mooie kwaliteit vind, en de ander zei dat terug tegen me, 
dan dacht ik: jee, zie jij dat ook? 
Chris: Het is bijna ondenkbaar dat een ander iets positiefs in je ziet. 
St: Ja, inderdaad. Daarin merkte ik wel een verschil (tussen het zelf zeggen, of als een ander dat 
tegen je zegt). 
 
St: Ik had de ervaring andersom. Als ik het zelf zeg komt het aan.  
Chris: Er is een deel in ons dat heel erg koppig en volhardend is om het van een ander te willen 
krijgen. Dat is niet fout. Bij de zelfvergevingsoefening waar we mee gaan werken: ‘ik zie dat je zo 
graag gewaardeerd wordt door een ander, je mag zo verlangen naar complimenten’. Hoezeer je daar 
ook naar verlangt, ik laat je niet in de steek. Ik zie dat je er zo naar verlangt dat iemand jou eens 
bewondert. Al dat soort gevoelens, laat ze in ‘s hemelsnaam bestaan! Maak ze niet fout! Dat is wat 
helpt. Als je dat kunt zeggen. Uiteindelijk is het zo dat dat deel in jou begrepen wil worden. 
Bijvoorbeeld in het verlangen om gezien te worden. Het deel dat zo teleurgesteld is in het niet gezien 
worden door anderen. Daar kun je ook mee werken; ‘ik zie dat je zo teleurgesteld bent in het niet 
gezien worden’. 
 

Oefening thuis 
Zien jullie kans om op grond van wat we nu gedaan hebben stukken uit deze oefening te doen in de 
oefengroep en thuis?  
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St: Ja, de eerste ingeving is dat ik het gemakkelijker vind om het schriftelijk te doen. Is dat een rare 
ingeving?  
Chris: Waar denk je dan in het bijzonder aan? 
St: Gevoelens die ik niet graag toelaat. Uitspreken is dan zo persoonlijk. 
Chris: Daar bedoel je in dit geval mee jezelf verwelkomen? Wat is een gevoel wat je moeilijk kunt 
verwelkomen? 
St: Eenzaamheid 
Chris: En het is niet makkelijk om tegen jezelf te zeggen: ‘welkom S, met al je gevoelens van 
eenzaamheid’. 
St: Ik vind dat zo moeilijk dat ik het dan maar niet doe terwijl ik denk dat ik het wel kan schrijven. 
Chris: Met schrijven is niets mis. Hoe is het om tegen jezelf te zeggen: ‘welkom S met het moeilijk 
vinden van je eenzaamheid, het geworstel met je eenzaamheid’. 
St: Dat vind ik heel moeilijk.  
Chris: Als dat echt heel moeilijk is zou het goed zijn daar dieper naar te kijken. 
Heb je enig idee waarom dat zo moeilijk is. Soms zijn gevoelens zo heftig dat je bang bent dat je erin 
wegzinkt, je probeert er buiten te blijven. Dan is schrijven, alles wat je doet, aanzienlijk beter dan niks. 
Het allerbelangrijkste is dat we iets doen. Alles beter dan erin te blijven hangen. In beweging komen is 
belangrijk. 
 
Hoe was het om die oefening weer te doen. We hebben alles denk ik eerder gedaan. 
St: Fijne oefening. 
Chris: Dit is een basisoefening. Ik ben erop uit in deze training om niet verder te gaan als dat, wat we 
gedaan hebben, er nog niet echt in zit. Als jullie er nog niet mee uit de voeten kunnen, thuis of in 
oefengroep. Dan kom ik tot de conclusie dat de oefening te moeilijk is, of dat het me nog niet gelukt is 
de oefening goed over te brengen. Doorgaan heeft dan geen zin want je holt achter de zaak aan. Dat 
is ook de reden dat we een suggestie hebben gegeven voor de beoefening thuis. We willen iets 
dichter contact houden met wat er thuis en in oefengroep lukt. Ik zou graag via Chris en Ruud meer 
terughoren over wat lukt en wat niet. Waar jullie wel aan toekomen en waar niet. Maar doorhollen 
werkt niet. Liever slechts zes oefeningen die jullie onder de knie hebben, dan zesentwintig waar 
nauwelijks iets van blijft hangen. Je begrijpt dat als je deze oefening vaak in de ochtend doet dat het 
effect heeft op de rest van je dag. Dat is het doel, dat er iets verandert in je leven, bij jou en bij de 
mensen met wie je in contact bent. Dan heeft het werk echt effect. 
We lopen het risico dat jullie het gevoel krijgen dat we jullie meer op de huid zitten. Dat is niet de 
bedoeling. Wel is het de bedoeling dat wij terughoren wat er gebeurt, wat lukt en wat niet. We kunnen 
er dan rekening mee houden met het programma. Kunnen we verder of moeten we vertragen? Als het 
voor je gevoel niet klopt dan hoor ik dat graag. Laat weten of het te snel gaat of te sloom wordt. Geef 
mij dingen terug. Het is een kwestie van hoe voelen we dat met elkaar aan. 
 

6.13. Demonstratie zelfvergevingsoefening 
We gaan verder met de zelfvergevingsoefening. Eigenlijk wil ik opnieuw een demonstratie geven. Het 
is handig als jullie de zinnetjes erbij pakken.  
 
Chris: Sluit maar je ogen en vertel wat je in jezelf ervaart. We doen de oefening altijd vanuit het nu. 
St: Wat ik ervaar is de onrust in mijn buik. Verder zit ik er wel rustig bij. 
Chris: En hoe is het voor je dat er onrust is in je buik? 
St: Ik voel de neiging om het af te wijzen. 
Chris: Ofwel het is een beetje lastig en moeilijk. Mijn suggestie is dat jullie alle stapjes die ik zet 
noteren. Ook nu werken we met een gelaagdheid. Dus: er is onrust in je buik, en dat roept iets op. Als 
we met de zinnetjes werken, hoe completer en preciezer we de dingen kunnen benoemen, hoe beter 
het is. Bij jezelf precies zien en benoemen wat er is is best moeilijk. Bij een ander zien we het vaak 
beter omdat er meer distantie is.  
De volgende stap is: kijk eens of je een S tegenover je kunt zetten, met die onrust in haar buik. 
St: Ja dat lukt wel. 
Chris: Heel goed. Je bent proefkonijn, dus ik ga wat varianten noemen. Kunnen jullie zien dat het 
zinnetje zou kunnen zijn ‘ik zie dat er onrust is in je buik’. Dat is een andere zin als ‘ik zie dat er onrust 
is in je buik en dat je dat moeilijk vindt/dat dat moeilijk voor je is’. Proeven jullie het verschil? Het hangt 
van de situatie af. Waar ligt de nadruk precies op. Is er vooral onrust, is dat het verschijnsel, en is er 
een vrij subtiele reactie dat dat moeilijk is, of is er een verschijnsel dat heel veel reactie oproept. Dat is 
heel lastig in dit geval. Als er veel reactie is dan is het belangrijk die reactie te benoemen. Ik noem dat 
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de trap van beneden naar boven schoonmaken. Jullie hebben nu wel een idee wat het goede zinnetje 
is. 
Wat is voor jou het goede zinnetje nu? 
St: Ik zie dat er onrust is en dat je dat moeilijk vindt. Mijn beeld is veranderd. Ik vind het een beetje 
moeilijk maar zie dat niet aan de andere kant. De onrust gaat weg, er zit een klein meisje. Wellicht niet 
zo handig voor de demonstratie. 
Chris: Geen probleem. Er kan van alles gebeurd zijn. Hoe is het nu feitelijk met jouw buik.  
St: Ik voel een lichte druk in mijn buik. 
Chris: En hoe is dat voor je? 
St: Daar voel ik me nog wel ongemakkelijk over. 
Chris: Hoe is het om jezelf voor te stellen met een lichte druk in haar buik die zich daar ongemakkelijk 
over voelt? 
St: Ik zie dat ik dat opnieuw voor me kan plaatsen. Net veranderde het beeld maar dit kan ik voor me 
plaatsen. 
Chris: ‘Ik zie dat er druk is in je buik en dat je dat ongemakkelijk vindt’. 
St: ‘Ik zie dat er druk is in je buik en dat je dat ongemakkelijk vindt’. 
Chris: Ja, begrijpen jullie dat ik dat zo zeg? Ze zegt dat het een beetje ongemakkelijk is. Het is geen 
heel groot ding. En nu nog eens. 
St: Ik zie dat er druk is in je buik en dat je dat ongemakkelijk vindt. 
Chris: verschil tussen ‘druk is’ en ‘druk voelt’. 
En nog een. 
St: ‘Ik zie dat je druk voelt in je buik en dat je dat ongemakkelijk vindt’. 
Chris: Als begeleider kun je vragen, hoe is het dat je dit voelt en dit tegen haar zegt? 
St: Ik zie dat ze wat warrig reageert.  
Chris: We gaan in dit geval gewoon door. Mijn gevoel is toch dat het goed is om te zeggen ‘je mag 
het ongemakkelijk vinden druk te voelen in je buik’. 
St: ‘Je mag het ongemakkelijk vinden dat je druk voelt in je buik’ (2 keer). 
Chris: ‘Je mag het echt ongemakkelijk vinden dat je druk voelt in je buik’. 
St: ‘Je mag het echt ongemakkelijk vinden dat je druk voelt in je buik’. 
Chris: ‘Ik snap dat het ongemakkelijk voelt’’ . 
St: ‘Ik snap dat het ongemakkelijk voelt”. 
Chris: Hoe is dat voor je? 
St: Ik lijk een klein beetje contact te krijgen. 
Chris: In eerste instantie is dat verwarrend. Het is ongebruikelijk dat we op die manier met elkaar 
omgaan. Het roept ongeloof op. We versterken dat in de volgende zin. 
‘Hoe ongemakkelijk je het ook vind dat je druk voelt in je buik, ik laat je niet in de steek’. 
St: .‘Hoe ongemakkelijk je het ook vind dat je druk voelt in je buik, ik laat je niet in de steek’. 
Chris: Je mag variëren, je mag het versterken. 
St: ‘ Hoe ongemakkelijk je het ook vindt dat je druk voelt in je buik, ik laat je echt niet in de steek’. 
Chris: Probeer haar te overtuigen. Dit is ook een soort trouw aan jezelf. 
St: ‘Hoe ongemakkelijk je het ook vindt dat je druk voelt in je buik, ik laat je nooit, echt niet in de 
steek’. 
Chris: Je mag desnoods het je leven lang moeilijk vinden dat er druk is in je buik, ik laat je niet in de 
steek, ik blijf je trouw’. 
St: ‘Je mag desnoods je levenslang het moeilijk vinden dat er druk is in je buik, ik laat je niet in de 
steek en blijf je trouw’ (3 keer). 
Chris: We gaan iets toevoegen wat ontzettend goed werkt in het algemeen. ‘Bij deze maak ik een 
diepe buiging voor jou’. Vouw je handen samen en maak rustig en bewust die buiging. 
St: ‘Bij deze maak ik een diepe buiging voor jou’. 
Chris: Kijk hoe ze er nu bijzit. Hoe het nu is met de druk in de buik? 
St: De druk in de buik is er nog. Het laatste gebaar, daar opende zich wat, er kwam licht.  
Chris: We gaan nog ietsje dieper naar de druk in de buik. Ik ben benieuwd hoe dat precies voelt. 
Waar lijkt het als het ware op? 
St: Het lijkt op spanning in de solar plexus. 
Chris: Daar voel je spanning. Wat ik nu doe: ik verdiep het contact met het ding, dat ding roept een 
reactie op en dat kunnen we zien. Ik heb het gevoel dat het belangrijk is dat er werkelijk contact is met 
het ding. Alleen dan werken de zinnetjes. In dit geval gaat het om druk in de buik, en zojuist om de 
plexus. De vraag is of ze wel helemaal bij dat gevoel is. Ik zit hier niet om haar te bekritiseren 
natuurlijk. 
St: Ik zag ook dat ze niet in contact is met het gevoel en ik dus ook niet. 
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Chris: Het werkt alleen maar in de mate waarin je werkelijk in contact kunt zijn met wat er is. Je kunt 
het contact stimuleren door aan S te vragen om zo precies mogelijk te vertellen wat ze voelt. Wat voel 
je daar nu precies? 
St: Onrust, tintelingen, donker. 
Chris: En wat doet dat met je, probeer daar eens heel precies naar te kijken. 
St: Het roept verdriet op. Ik heb de neiging om weg te willen. 
Chris: Wat ik gok, is dat je een beetje bang bent. 
St: Dat kan ja, daar kan ik me wat bij voorstellen. 
Chris: Hoe begrijp je van jezelf dat dat woord niet gemakkelijk bij je opkomt? 
St: Ik heb associatie met het kleine meisje dat ik niet wil zijn. Ik moet groot zijn.  
Chris: Vaak denk je bij angst aan laf. 
St: Kwetsbaar. 
Chris: Werken met die angst is belangrijk. Zullen we daar een paar stapjes in maken? 
St: Ja. 
Chris: We gaan terug naar het eerste zinnetje. ‘Ik zie dat je je angstig voelt’. Ik voeg er niets aan toe 
want ik heb het gevoel dat dat redelijk mag bestaan. Iets is niet per se fout of goed, je moet het 
proeven, wat past. ‘Ik zie dat je je angstig voelt’. 
St: ‘Ik zie dat je je doodsbang voelt’. 
Chris: En nog eens ’ik zie dat je je zo doodsbang voelt’. 
St: ‘Ik zie dat je je zo vreselijk doodsbang voelt ‘. 
Chris: Grote klasse. Dat je het serieus neemt. En nog eens. 
S:’ Ik zie dat je je zo ongelofelijk doodsbang voelt’. 
Chris: ‘Je mag je doodsbang voelen’. 
St: ‘Je mag je zo ongelofelijk bang voelen’ (2 keer). 
Chris: Het gaat zo helemaal goed. Maar ik ga verder met demonstreren. Heb je enig idee waar je je 
doodsbang voor voelt? Dat kan helpen. Als je het niet weet is het ook geen probleem. Weet je waar 
de kleine S, die tegenover je zit, doodsbang voor is? 
St: Angst van een klein meisje voor een groot monster. Wat het exact is weet ik niet. Een grote boze 
buitenwereld angst. 
Chris: Wat zou je ervan vinden om te zeggen ‘ik neem aan’. ‘Ik neem aan dat je bang bent om 
vermorzeld te worden’. 
St: ‘Ik neem aan dat’,… het is doodsangst. Angst om dood te gaan. 
Chris: ‘Ik zie dat je bang bent om te sterven, vernietigd te worden’. 
St: ‘ Ik zie dat je bang bent om vernietigd te worden, afgemaakt te worden, om te sterven’.  
Chris: We zijn allemaal als kind doodsbang geweest. Hoe leuk het vroeger ook was. Herhaal: ’ik zie 
dat je bang bent om vernietigd te worden door een monster’. 
St: ‘Ik zie dat je bang bent vernietigd te worden door het grote, enge, donkere monster’. 
Chris: ‘Je mag doodsbang zijn ... en zo verder. 
St: ‘ Je mag doodsbang zijn om vernietigd te worden door de grote monsterachtige buitenwereld’ (2 
keer). 
Chris: Hoe bang je ook bent om vernietigd te worden … 
St: ‘ Hoe bang je ook bent om vernietigd te worden door het grote monsterachtige daar buiten je, ik 
laat je niet in de steek (2 keer).  
Chris: Hoe reageert ze daarop? 
St: Ik heb niet het gevoel dat ik haar bereikt heb. Ze is vooral met het grote enge. 
Chris: Dat is mijn gevoel ook. Dat heeft mogelijk ook te maken met het feit dat het een demonstratie 
is. Het is heel belangrijk dat je werkelijk tegen haar zegt… 
St: En dat ik het geloof ook. 
Chris: Al doe je het op een rituele manier, dan helpt het wel. Maar als je het op een authentieke 
serieuze manier doet dan helpt het beter. Het is een oefening waarmee je jezelf niet kunt bedotten. 
Het is belangrijk dat je snapt dat je het hoe dan ook met jezelf te doen hebt, dat je niet aan jezelf kunt 
ontsnappen. Dat je bereid bent om het werkelijk te doen met het deel in jou dat zich werkelijk 
doodsangstig voelt. Als het een soort ritueel noemen van zinnen is, dan werkt het niet echt. Je moet 
het menen en begrijpen dat dat belangrijk is. 
Wat vind je ervan S als je dat zegt? 
St: Dat begrijp ik helemaal en voel ik ook. 
Chris: Wat zou helpen, welk zinnetje? 
St: Ik kan er nu wel bij. Ik kan het herhalen. 
Chris: Zeg het maar. Je maakt als het ware een buiging voor dat kind. Dat dat kind doodsbang mag 
zijn. Voel compassie met dat kind. 
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St: ‘Hoe doodsbang je ook bent om vernietigd te worden, ik laat je niet in de steek’ (2 keer). 
Chris: ‘Je mag desnoods je levenslang doodsbang blijven om vernietigd te worden, ik blijf je trouw’. 
St: Je mag desnoods desnoods je levenslang doodsbang blijven om vernietigd te worden, ik blijf je 
trouw’ (2 keer). 
Chris: ‘Hoe bang je ook bent om vernietigd te worden, ik geef je al mijn liefde’. 
St: ‘Hoe bang je ook bent om vernietigd te worden… ik kan er niet bij. Ik ga er zelf vanaf. 
Chris: Wat maakt het moeilijk, weet je dat? Hoe verhoud je je met dat kind? Wat vind je van dat kind 
dat doodsbang is. 
St: We komen nu bij een diep stuk en ik vind dat moeilijk om voor me te houden. 
Chris: Wat zou helpen in dit geval, is dat je het heel moeilijk vindt om met een doodsbang kind te 
maken te hebben. 
St: Ja, dat zou kunnen. 
Chris: Wat zou helpen in dit geval, maar dat gaan we niet doen, is jezelf gunnen dat je het moeilijk 
vindt. In dit geval zou je zelfs kunnen werken met, ‘ik zie dat je het moeilijk vindt om deze oefening 
met jezelf te doen’. Kijk maar eens wat er gebeurt als je dat zegt, ‘dat je het moeilijk vindt om contact 
te houden met het moeilijke kind in jezelf’. Wat er nu gebeurt helpt. 
St: Ik zie dat je het moeilijk vindt om contact te houden met het doodsbange kind. 
Chris: Je mag het moeilijk vinden om contact te houden met het doodsbange kind. 
St: Je mag het moeilijk vinden om contact te houden met het doodsbange kind. 
Chris: Hoe is het om dat te zeggen? 
St: Dat geeft ruimte. 
Chris: We gaan het hierbij laten. Het was een prachtige demonstratie. Het gaat niet altijd van een 
leien dakje. Dat is goed om te laten zien. 
 

Nabespreking demonstratie zelfvergevingsoefening 
Roept dit vragen op, kun je je voorstellen wat we doen? Snap je dat dat laatste zinnetje ruimte geeft? 
Dat het klopt en aansluit bij wat haar gevoel is? Dat is de crux. Herken dat je als mentor je pupil kunt 
helpen, dat je samen kunt onderzoeken wat er precies bij jou is. Dat geeft rust. De doodsangst is niet 
opgelost, maar het feit dat dat mag bestaan is een enorme winst. En wat mij betreft duurt het ook een 
hele tijd, je kunt dat zeggen ‘ik zie dat je het moeilijk vindt om geduldig te blijven….’. Het gaat om de 
bereidheid om je te verzoenen met jezelf. 
St: Dus je begint met vast te stellen hoe het gevoel in je lichaam is, en daar een verzoening mee aan 
te gaan, wat dat dan ook mag wezen. En dan de volgende laag. 
Chris: Klopt, je gaat laagje voor laagje te werk. Onder die laag komt een positieve kwaliteit te 
voorschijn. Dat kan overigens lang duren. Als je iedere dag weer een laagje doet, dan werk je in elk 
geval met de laagjes die er in die dag ontstaan zijn. En de laag die er nu is is altijd gerelateerd aan 
oudere lagen. Het zijn altijd die weeskinderen. Als je iets oplost van vandaag los je tegelijk een stukje 
geschiedenis op. 
St: Ik vind het wel lastig om in de volgende laag te komen. Ik voel bijvoorbeeld onrust en daar blijft het 
op hangen. 
Chris: Wat nodig is, is dat je op een dieper niveau begrijpt wat er aan de hand is. Onrust is vaak 
angst. En dat woord ‘angst’ is dan een stuk meer to the point. Je kunt elkaar ermee helpen de goede 
woorden te vinden. Er is in ons iets dat vergeten wil worden. 
St: Dit kunnen we in oefengroepen oefenen, maar ook tussen mentor en pupil?  
Chris: Ja, die kunnen de oefening zelf doen. Maar je kunt ook praten over wat voor emotie er achter 
het gevoel zit. Wanneer treedt het op, etc., zo ga je achterhalen wat erachter zit. 
We zijn per definitie geïdentificeerd, de emotie wil niet gekend worden. Maar anderzijds wacht het 
erop. Zo kun je elkaar dus helpen. 
Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ik zie dat je je angst voelt. De ander kan dan zeggen dat dat woord al 
veel dichterbij voelt. 
De oefening moet werken, als dat niet zo is kom er dan op terug. Stel er vragen over. Het kan niet zijn 
dat de oefening niet werk. Als dat zo is moet ik het duidelijker maken. Het betekent niet dat jij het fout 
doet, ik moet het dan nog eens uitleggen. 
St: Dus het kan voorkomen dat je zo’n oefening begint, je bent al op weg, maar je bent er nog niet. 
Kun je dat, de oefening laten rusten en later oppakken. 
Chris: Ja, alles wat je doet in de beoefening is meegenomen. Even iets benoemen is goed. Even naar 
binnen gaan, even contact voelen met jezelf. Iets in jou voelt zich dan getroost, dat is goed. Je bent 
even dichterbij een gevoel. Daar gaat het om.  



Jaarboek Jaartraining 2009/2010 

Centrum Zijnsoriëntatie 133 

St: Ik vind het woord ‘troost ‘mooi. Dat voelde ik sterk in de oefening vanochtend. Toen ik mijn angst 
uitsprak en ik kreeg dat van de anderen terug, gaf me dat een warm gevoel van troost. 
Chris: Mooi dat je dat kunt voelen. Troost kan alleen maar binnenkomen als je je hart kunt openen 
voor de ander, als je de intentie van de ander kunt proeven. Als je de eis van perfectie van de ander 
kunt loslaten. Dan kun je niet liefhebben of geliefd worden. Het gaat erom dat we de intentie kunnen 
proeven door alle krakkemikkigheid heen. 
 

Nabespreking zelfvergevingsoefening 
Chris: Ik hoor graag van jullie hoe deze ronde gegaan is en of er vragen zijn voordat we naar de 
volgende ronde gaan. Hoe het was om te begeleiden respectievelijk hoe het was om het te 
ondergaan? 
St: In het begin was het wat onwennig. Daarna had ik wel het gevoel van dat het liep allemaal. Ik heb 
geprobeerd los te laten om denken: hoe moet het ook weer allemaal en ik ben het meer gaan doen 
vanuit mijn hart. 
Chris: Toen ik er even bij was hoorde ik ook dat je wel creatief omging met de zinnetjes. 
St: Op een gegeven moment heb ik gewoon zelf zinnetjes bedacht en dat voelde voor mij heel goed 
en volgens mij voor haar ook, maar dat moet je haar zelf vragen. 
Chris: Er zit natuurlijk een bepaalde opbouw in de zinnetjes, dus als je de opbouw maar in de gaten 
houdt. 
St: Ik vond het lastig om het onderscheid te houden tussen mijzelf en het kindje buiten mij. Het lukt 
mijn begeleidster zowaar mij weer naar buiten te krijgen maar toen kwam ik in de volwassen variant 
buiten mezelf en toen ging het toch weer naar mezelf terug. 
Chris: Het belangrijkste is dat je op die manier werkt en of je het werkelijk voor je ziet of niet is minder 
relevant bij deze oefening. 
St: Als je je bewust bent van het feit dat je iets zelf voelt ben je er al bewust van, zal ik maar zeggen. 
Chris: In zekere zin wel. Het helpt om in de zinnetjes te werken met je alsof het een ander is. 
St: Maar er gebeuren wel andere dingen voor mijn gevoel want op het moment dat het kind echt daar 
was kon je er ook tegen praten en schoot je als het ware vol met de emotie van het kind. Toen kon je 
er ook bijna niets meer tegen zeggen want dan was het zielig voor het kind. Dat was heel moeilijk, dat 
was zo vol dat ik ook dacht, dan moet het er toch weer eruit. En dan maar zonder een ander beeld. 
Chris: Als ik het goed begrijp ontstond er veel geraaktheid. En wat dan helpt is om dat dan weer te 
benoemen als bijv. geraaktheid. 
St: Dat heb ik gedaan. 
Chris: En werkte dat? 
St2: Ja, op zich is dat wel goed. 
St: Toen zei ik zelf een keer: dat ken ik.  
St2: Dat ik het maar inslik om een ander te beschermen of zo. Dat ik het vooral maar niet uit. 
Chris: Goed, dat is allemaal werkbaar. Het hangt er steeds weer af, wat is de eerste laag. 
De eerste laag zou bij jou kunnen zijn “ik zie dat je zo bang bent om de ander te belasten”. Of “ ik zie 
dat er zo’n groot verlangen is de ander niet te belasten”. Of “ ik zie dat het zo’n groot verlangen is dat 
de ander tevreden over je is”. Of “ ik zie dat er zoveel angst is om de ander kwijt te raken”. Welke is 
denk je het meest van toepassing op jou? 
St2: Ik denk dat de laatste wel op jou van toepassing is en dat hij bijna voor iedereen geldt. 
St: Lastig. 
Chris: Het is de kunst te snappen welk gevoel er op een bepaald moment prioriteit heeft, aan de orde 
is. Hoe helderder je dat onder woorden kunt brengen hoe krachtiger het is.  
Een goede vraag is je af te vragen wat het kind of de persoon tegenover je nodig heeft. Wat helpt je? 
Je kunt ermee werken met “ik zie dat je er zo naar verlangt om gezien te worden of begrepen te 
worden” of wat er ook moge zijn. 
Je zult zien, in de coachopleiding zullen we het er nog veel over hebben, dat wanneer iemand vastzit 
ergens in en je vraagt “wat zou je eigenlijk willen?” er bijna altijd weer beweging komt. Of “hoe zou je 
het eigenlijk willen?” heeft ook dat effect. 
St2: Iemand heeft mij ook eens heel onverwacht de vraag gesteld, heel onverwacht, van wat wil jij 
eigenlijk. 
Chris: Ja, het hangt er dan ook weer van af wat er eigenlijk achter de vraag zit, de toon waarop het 
gezegd wordt. Dus het kan betekenen dat je dan het gevoel krijgt dat je verantwoording af moet 
leggen. 
St2: Iets dergelijks heeft toen wel gespeeld. 
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Chris: Waren er situaties waarin het voor je gevoel niet goed ging, waarin het naar jouw gevoel niet 
werkte, waar je er niet doorheen kwam? 
St: Ik moet zeggen dat ik het in het begin erg moeilijk vond om goede zinnen te maken, goede vragen 
te stellen. Ik vond het heel lastig, verwarrend. Ik had het briefje. Ik was helemaal niet bij mijn gevoel. 
Daarna ging het wel heel goed hoor. 
Chris: Ja, dat is een beetje inherent aan de situatie. Daarvoor is het handig om de zinnetjes uit je 
hoofd te leren. Dan hoef je niet zoveel na te denken en op te letten. 
St: Ja, want dan kom je ook wat dichterbij je gevoel. Ik raak ook in de war als ik die zinnetjes moet 
gaan lezen, raak uit mijn concentratie. 
Chris: Het kan ook zijn dat ze je onmiddellijk raken. Naarmate je de oefening vaker bij jezelf hebt 
gedaan, zal je gemakkelijker een ander kunnen begeleiden. Anders heb je de kans dat als je een 
ander aan het begeleiden bent, er tegelijkertijd zo veel met jezelf gebeurt dat je de kluts kwijtraakt. 
Wat op zich allemaal geen ramp is, hoor. De cliënt kan vaak veel meer verdragen dan wij denken. Dat 
is een van de grote dingen die we onderschatten. Gelukkig kun je in dit vak nog steeds mens zijn. Het 
is buitengewoon behulpzaam om maar gewoon jezelf te zijn. 
 

Bang om overspoeld te worden 
St: Het werd wel duidelijk op het laatst dat dit het toplaagje was. Het ging wel goed hoor. Maar ik 
realiseerde me dat er nog een hoop lagen onder zitten. 
Chris: En hoe is dat voor je? 
St: Dat beangstigt mij wel weer opnieuw. 
Chris: Je bent een beetje bang voor de beerput die wel eens open zou kunnen gaan.  
In zijn algemeenheid kan ik ervan zeggen dat met deze stijl van werken het eigenlijk niet fout kan 
gaan. Omdat we geen druk uitoefenen maar vriendelijk zijn, denk ik dat er boven komt wat ook 
werkbaar is. Wat niet werkbaar is blijft onder de oppervlakte verborgen. 
St: Dat geloof ik ook wel in de zin van wat er nu net gebeurde, dat het wel haakt aan wat mijn thema 
is, dus het is wel duidelijk aanwezig. Alleen, het is zo rustig en liefdevol dat het wel een laag is die je 
kunt verhapstukken, maar daaronder ken ik natuurlijk ook al die verhalen en dan merk ik dat ik daar 
niet per se naar toe wil. 
Chris: Ook dan is het weer belangrijk jezelf toe te staan laagje voor laagje … Bijvoorbeeld: “ik zie dat 
je bang bent met jezelf de diepte in te gaan” of: “ik zie dat je bang bent door iets overspoeld te worden 
in jezelf”. Iedere situatie, gaan we al doende merken, is werkbaar. En het is wel zo dat iedere keer dat 
we dat ook doen, trainen we die spier en trainen we dat vertrouwen waardoor dat gewoon kán. 
Waardoor je in toenemende mate op je gemak raakt met jezelf. En uiteraard, als je andere mensen 
begeleidt, ga je ook steeds vaker merken dat het gewoon werkt daardoor versterkt dat vertrouwen. 
 

Vrij zijn om niet met de reflex mee te gaan 
St: Iets wat er met mij gebeurde, wat ik ook heel mooi vond om te zien, was het volgende. Er kwam bij 
mij boosheid, en ik vind boosheid een emotie die bij mij gewoon naar buiten mag. En door de 
zinnetjes te zeggen merkte ik dat ik weer meer de verantwoordelijkheid begon te nemen voor mijn 
boosheid. Terwijl dat naar buiten gaan is meer slaan, zeg maar, om me heen slaan,dat de rest het 
allemaal doet. Terwijl het veel meer werkt van het is mijn stuk, het is mijn verantwoordelijkheid om er 
iets mee te doen. 
Chris: Een heel belangrijke vrucht van het werk is dat er voor mijn part bijvoorbeeld: “ik zie dat je zó 
boos bent dat je de ander wel zou kunnen vermoorden”, ik zeg maar iets extreems. Maar doordat je 
jezelf het toestaat hoef je het niet meer te doen. Door jezelf een emotie en alles wat erbij hoort 
compleet toe te staan, ben je er ook vrij van. Dan kun je vanuit vrijheid kiezen wat in deze situatie 
adequaat is. In het algemeen is het probleem dat hoe harder iets moet, bijvoorbeeld dat iets 
uitgesproken moet worden, hoe meer je zeker weet dat je geïdentificeerd bent met je emotie. Dat je in 
dit geval al bepaald bent door de boosheid. Wat kenmerkend aan de emotie is, is die reflexmatigheid. 
Er is een emotie en daar hoort meteen de reflex bij. Sommige mensen gaan onmiddellijk schreeuwen, 
anderen gaan slaan of ergens aan rukken. Het is allemaal standaard stimulusrespons gebeuren. Door 
het werk te doen ontstaat er vrijheid en kun je opnieuw kijken en kan de wijsheid weer naar voren 
komen. En dat is toch een iets volwassener manier van doen. 
 

Het kind het recht gunnen angstig te zijn 
Chris: En hoe ging het bij jou S?  
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St: Ja, mooi eigenlijk. Ik had een heel duidelijk beeld van het kind tegenover mij. Doordat het zo’n 
duidelijk beeld was kon ik heel goed zien wat daar gebeurde. Kon ik heel goed zien of ze me geloofde 
als ik dat zij. Wat ik bijzonder vond, en dat verraste mij ook een beetje, was: ik werkte in het begin met 
angst, en toen we daar eenmaal mee bezig waren zag ik dat ze zoiets had van: ja, nou niet te zwaar, 
het mag ook. Ze werd wel een beetje blij, en dat verraste mij omdat ik dacht: ze gaat toch over 
verdrietig of angst of boos. Ik zag heel duidelijk dat ze beetje opgelucht was. Een soort blijheid, een 
stukje zonnigheid dat terugkwam. 
Chris: Je was verrast. Je had een zwaarder probleemgeval verwacht. 
St: Ja, ik dacht echt dat we echt de diepte in zouden gaan en in opeens zie ik de zon doorbreken aan 
de andere kant. 
Chris: Het bijzondere is, we werken voortdurend met een combinatie van kracht en liefde. Het is dus 
vriendelijk maar we doen ook echt iets met kracht. Door jezelf in te zetten en te zeggen “je mag 
angstig zijn” maak je weer contact en dat kan zomaar heel snel gaan, dan kan het zomaar meevallen 
wat er aan de orde is. 
St: Vervolgens merkte ik wel weer dat ze het allemaal niet zo vertrouwde.Dat ze niet over de brug 
wilde komen. 
Chris: Goed gezien. Dus jouw eerlijkheid, jouw bereidheid wordt enorm op de proef gesteld. Ben je 
echt bereid het met haar te doen? Zij wordt pas rustig en gekalmeerd als jij bereid bent het met die 
moeilijkheid te doen. Of je haar het recht gunt om zo angstig te zijn, of zo boos te zijn of wat er ook 
maar voor emotie is. Compleet. Dan ontspant die. En dat is kennelijk goed gelukt. 
St: Ja, ik vond het wel gemakkelijker doordat ik zo’n duidelijk beeld tegenover me had zitten. 
Chris: Dat scheelt, dat is echt een voordeel. Daardoor kun je veel beter zien wat je aanricht. Het is 
een voordeel maar het is niet nodig, gelukkig. Ook mensen bij wie die beelden niet zo duidelijk 
aanwezig zijn. De zinnetjes werken gewoon. Door aan te nemen dat die persoon tegenover je zit en 
die ook echt toe te spreken werkt het. 
 
St: Werkt het ook als je echt van positie wisselt? Dat je ook echt van stoel wisselt en het daar ook 
voelt zeg maar? 
Chris: Ja, dat kan maar dan wordt het alleen wat ingewikkelder. Het is op een bepaalde manier een 
wonderlijk soort spel wat we spelen met onszelf. Door een deel in jou met jij aan te spreken voelt dat 
deel alsof hij door een derde wordt aangesproken. En dat als je door een derde wordt aangesproken 
die geïnteresseerd in je blijkt te zijn, begrip voor jou te hebben, probeert zich in te leven in jou, doet 
dat, je per definitie, goed. En dat is eigenlijk de truc die we toepassen. We maken gebruik van de 
dualiteit. Dit voor mensen die iets hebben met dualiteit en non-dualiteit. Doordat we de dualiteit 
gebruiken kan er non-dualiteit ontstaan.  
 
St: Chris, maakt het wat uit of tegenover jou het kind zit of de volwassene? 
Chris: Het voordeel van het kind is dat je er gemakkelijker vriendelijk naar kan zijn. Een kind verzacht. 
Dat is de reden dat ik pleit voor een kind. 
Maar je hebt ook wel weer clubs waar ze de hele dag zielige kinderen in zichzelf aan het verzorgen 
zijn, en dat is nou ook weer niet precies de sfeer die ik zou willen bepleiten. Maar volgens mij voelen 
jullie dat wel aan. Ik heb wel eens gehoord van een therapie opleiding waar je aan het eind ervan een 
heel ding met zuigflesjes kreeg. Dan kon je die kinderen voeden. Er was ooit de gedachte dat je aan 
het kind moest geven wat het als kind gemist had. Dus door een kind alsnog liefdevol die zuigfles te 
geven, daardoor zou het weer goed komen. Je had eigenlijk nooit borst genoeg gehad, was het 
uitgangspunt.  
 

Begeleiding 
Chris: Zijn er nog vragen naar aanleiding van de laatste ronde? Had je het gevoel dat je het kon 
begeleiden? Voelde je er op je gemak bij? 
St: Ik vond het heel moeilijk om het te begeleiden 
Chris: En weet je ook wat er moeilijk aan was? 
St: De juiste vragen stellen. Het is net alsof dat je het dan weet, want je hebt het een beetje bekeken. 
Je weet wat de bedoeling is, want we hebben het al een paar keer, zeg maar of zelf ondergaan of er 
zijn al vragen gesteld, dus je hebt een beetje een idee Maar als het dan weer zover is, lijkt het alsof 
het toch weer anders is, en dan vind ik het heel lastig om juiste vragen te stellen. En als eenmaal 
iemand aan de gang is of de vragen stelt, is het ook heel moeilijk om er bij te blijven, zodat je op het 
juiste moment kan inhaken en haar kan helpen. 
Misschien als ik het vaker doe en thuis ook eens ga oefenen dat het dan beter gaat… 
Chris: Heb je wel het gevoel dat je met deze oefening thuis ook aan de slag kunt? 
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St: Dat wil ik wel proberen ja.  
Chris: Hoe is dat met de anderen? Hebben jullie het gevoel dat jullie met deze oefening uit de voeten 
kunt thuis en in de oefengroep? 
St: Hoe doe je dat in de oefengroep als je met z’n vijven bent? Dat één iemand werkt en de ander 
begeleidt? Hoe doe je dat praktisch? 
Chris: Als je met z’n vijven bent: met een drietal en een tweetal. 
St: Ik heb wel het gevoel dat er nog een hele hoop te leren is. 
Chris: Ja, ja 
St: En te ontwikkelen en te groeien en door te trekken en… 
Chris: Maar stel jezelf niet te hoge eisen. Het allerbelangrijkste is dat je überhaupt iets doet, dat er de 
bereidheid is om iets met jezelf te doen. Begrijp je, de hele oefening is een soort structuur om die 
bereidheid tot uitdrukking te brengen Bereidheid om het met jezelf te doen. En als je de ander 
begeleidt, stimuleer je, organiseer je, bevorder je bij de ander de bereidheid om het met zichzelf te 
doen. Dat is de basis eigenlijk, al het werk dat we doen, maar ook weer van deze oefening. 
 

Zelfbegeleiding 
St: Kun je nog aanwijzing geven, hoe je het zelf doet. Want als je zelf zo in dat proces zit, dan kun je 
zo vast komen te zitten. Wat begeleiders doen, die geven dan iets aan, waardoor het als het ware 
weer vlot komt 
Chris: Een goede vraag is, als het lukt om jezelf te visualiseren, afstand te nemen van jezelf, dat 
helpt. Als je jezelf de vraag stelt, wat heeft dat kind nodig? Dat is iets wat heel erg ondersteunt. Of, 
wat is er eigenlijk aan de hand met dat kind? He, het kind voelt zich ontredderd. Nou, als dat het is: ik 
zie dat je je ontredderd voelt, je mag je ontredderd voelen. Het gaat er steeds om dichtbij te blijven bij 
wat er aan de hand is. En nergens werk je eigenlijk naartoe. Begrijp je, een open situatie en daarbij is 
tot het lichaam heel behulpzaam. In eerste instantie werk je, voor mijn part, met het lichamelijke 
gevoel dat er is en vaak wordt het geleidelijk helder waar het over gaat. 
St: Als je die stapjes maakt, doe je dan ook elke keer die vergeving tot aan het einde toe? 
Nee hè, hoe werkt dat dan? 
Chris: Nee kijk, als het gevoel verandert ga je weer terug naar het begin. En soms kan het ook zo zijn 
dat je niet per se 3 zinnetjes hoeft te gebruiken. En het hoeft ook niet perse dat je bij het 6e zinnetje 
eindigt. Het belangrijkste is dat je de oefening gedaan hebt, want je bent tot het 3e zinnetje gekomen. 
Je hebt 2 of 3 soorten gevoelens verlaten. Dan kun je jezelf feliciteren, dan heb je een mooie oefening 
gedaan. Dan heb je echt jezelf een dienst bewezen 
St: Maar dat afsluiten en dan dat buigen, is dat ook niet de kracht? 
Chris: Ja, dat afsluiten met buigen is fantastisch. Dat is echt heel goed om te doen. Voor dat kind dat 
angstig is, onzeker is of wat er dan ook aan de hand is, verward is…Dat is wel heel behulpzaam.  
 
St: We begonnen vanmorgen die oefening heel erg vanuit het nu. Kan je dan ook een kopie 
visualiseren van je huidige status van zijn? Want je hebt het constant alleen maar over een kind. 
Chris: Je gaat altijd uit van wat er nu is. Maar het bijzondere is, nu betekent ook altijd gisteren. Er is 
geen nu zonder gisteren. Eigenlijk wordt het nu in hoge mate bepaald door wat er gisteren nog niet 
verwerkt is. Als je met het nu werkt, werk je per definitie ook met het verleden. Wat je begint te 
merken is dat er op een gegeven moment natuurlijk een nu is, maar dat er ook een lijn is. Een lijn in 
wat je, bijvoorbeeld, de afgelopen tijd bezig houdt. En dat is gerelateerd aan een lijn die je als kind 
hebt meegemaakt. Uit een bepaalde periode uit je leven of een bepaalde lijn in je kinderleven. Je hebt 
je als kind bijvoorbeeld heel eenzaam gevoeld of verlaten gevoeld of in de steek gelaten gevoeld. Op 
een gegeven moment is er een periode in je leven waarin vooral die verlatenheid centraal staat. En 
een ander moment is dat je daar heel boos over bent en dan is er veel meer boosheid. Zo kunnen er 
verschillende lijnen zijn. Maar we werken altijd vanuit het nu. En dat kan betekenen zich iets opdringt 
uit het verleden en dan werk je met dat verleden. Dat zou kunnen. Maar meestal is het wel gekoppeld 
aan iets dat vandaag de dag plaatsvindt. In de kwetsing door je partner werkt de kwetsing door je 
moeder door. Of van je vader, of iets dergelijks. Maar in principe werk je dichtbij. Stel dat je gekwetst 
wordt door je partner, dan werk je in eerste instantie met die kwetsing van je partner. En dan zie we 
wel, ja, waar het heen leidt. Is dat helder?  
 
Mijn idee is dat dit een buitengewoon behulpzame oefening is. En, als die na een tijdje niet voelt als 
een buitengewone oefening, dan is er iets niet goed gegaan en zou ik het heel graag van jullie horen. 
Het is een oefening waar je nog vele jaren plezier van kunt hebben.  
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Afsluiting 
Goed laten we dan de ogen sluiten en nog even naar binnen gaan… 
Voel hoe je erbij zit… 
 
Laten we voor een moment denken aan al dat verdriet en ellende in Haïti… 
En als we zo meteen de buiging maken met de Ohm, geven we alles wat we vandaag gekregen 
hebben weer weg aan deze mensen. Dat ze er op een of andere manier door gesteund kunnen 
worden in deze rampzalige tijd. 
 
Heel veel goeds en tot de volgende keer. 
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7. Authenticiteit en leven vanuit idealen 
Dag 9, 10, 11 en 12 (1e helft) van de Jaartraining. 
 

7.1. Theorie: Het Ideale zelf en het authentieke zelf (dag 9) 
Zoals we allemaal weten is ons gedrag niet allemaal rationeel gestuurd gedrag. Er is in ons leven veel 
gedrag bijvoorbeeld op basis van gewoonte, waar we niet over nadenken en dat meer op basis van 
een soort automatische piloot plaats vindt. In de psychologie vindt veel onderzoek plaats naar 
onbewuste factoren die ons gedrag beïnvloeden. Er kunnen allerlei motieven zijn voor bijvoorbeeld 
een partnerkeuze, waar we ons niet van bewust zijn. We zullen later er nog op terugkomen wat de 
mechanismen zijn die ons als het ware beschermen tegen de wetenschap van wat er leeft in sommige 
compartimenten in onszelf. Lange tijd werd overigens gedacht dat niet rationele beslissingen ook per 
definitie slechte beslissingen zouden zijn. Er komt steeds meer psychologisch bewijs dat dit zeker niet 
altijd het geval hoeft te zijn. 
 
Het ideale zelf kun je zien als een ideaal waar we ons niet van bewust zijn, maar dat juist daardoor 
van grote invloed is. Het ideale zelf verwijst naar de persoon die we zouden willen zijn. Op dezelfde 
manier is de ideale ander de ander zoals wij die graag zouden willen zien. De ideale ander is de ander 
zoals die ons goed uitkomt, zoals het ideale zelf een zelf is dat ons goed uitkomt. Als we de 
verschijning van onszelf helemaal zelf zouden kunnen bepalen dan zouden we altijd in onze meest 
ideale vorm verschijnen. Dat zou dikwijls die vorm zijn waarvan we denken bij de ander zoveel 
mogelijk succes te behalen. Op dezelfde manier zouden we, als we het helemaal voor het zeggen 
zouden hebben, zorgen dat ook ieder ander in onze meest ideale, meest wenselijke vorm zou 
verschijnen. 
 
Vooral omdat we ons niet bewust zijn van de ideologie, die achter het ideale zelf en de ideale ander 
schuil gaat, heeft deze een sterke invloed. Zonder dat we dat beseffen beperken we ons door onze 
ideale zelfideologie in onze vrijheid en in de manier waarop we zichtbaar zijn voor anderen. Op 
dezelfde manier drukken we meestal onbewust anderen op een dominante, manipulerende of 
verleidende manier in een mal, die hen beperkt in hun vrijheid van expressie. Als het gaat om de 
ideale ander kunnen we daarbij denken aan de ideale partner, de ideale zoon of dochter, de ideale 
vriend of vriendin, de ideale vader of moeder, de ideale vul hier maar je beroep in, enz.  
Altijd waar sprake is van oordelen over onszelf of anderen speelt de ideaalideologie van het ideale zelf 
of de ideale ander een rol. Hoe bewuster we gaan leven, hoe meer we ons gaan realiseren hoeveel 
oordeel er zich in ons voordoet. En waar we hier spreken van oordeel gaat het meestal om 
onmiddellijke veroordeling.  
 

De prins op het witte paard 
Veel met name partnerrelaties zijn op een of andere manier deals tussen ideale zelven en ideale 
anderen. De mate waarin we verliefd worden, wordt sterk bepaald door de mate waarin we op de 
ander een ideale ander projecteren. In die mate hebben we een emotioneel belang bij de ander. In het 
voor ons gunstige geval is dat dan helemaal wederzijds en is er een balans tussen de belangen die 
we bij elkaar hebben. Als er geen evenwicht is in de belangen, zal de relatie niet lang stand houden.  
Helaas of gelukkig is het zo dat we het wel even kunnen vol houden om ons beste beentje voor te 
zetten en om daarmee de ideale ander voor de ander te zijn in de hoop dat de ander de ideale ander 
voor ons wil zijn. Vroeg of laat gaat echter onze individualiteit opspelen en treffen we ons zelf op een 
manier aan die niet strookt met ons ideale zelf en uiteraard niet strookt met het ideaalbeeld van de 
ideale ander dat de ander op ons geplakt had. Dan ontstaat er wrijving en is er frustratie. In eerste 
instantie lossen we dat weer met elkaar op en sluiten weer een nieuwe, onbewuste deal. We gaan 
dan weer ons best doen en zien de ander zijn of haar best doen. Dat ervaren we dan als liefde. 
 
In de meeste relaties komt vroeg of laat een moment dat we door de mand vallen bij elkaar. Dan is er 
crisis. Een crisis die buitengewoon kansrijk is. Het is de kans voor een relatie tussen twee authentieke 
zelven. Het is de kans voor een waarachtige relatie en daarmee de kans voor ontspanning en stoppen 
met je best doen. Zo’n crisis gaat altijd gepaard met frustratie en met angst dat er niets over blijft. Tot 
op zekere hoogte is dat een reële angst. Het kan zijn dat er niks over blijft. Toch blijkt er uiteindelijk 
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vaak sprake van een meer essentiële aantrekkingskracht. Mensen komen vaak niet voor niks bij 
elkaar. Zelfs als er uiteindelijk weinig reële relatie over blijft, is het proces daar naar toe natuurlijk een 
waardevol en noodzakelijk proces.  
 
Ons bewust worden van de beelden van het ideale zelf en de ideale ander en de macht er van over 
ons, zijn een belangrijk onderdeel van het project om te komen tot een meer constructieve vormen 
van zelfbegeleiding en begeleiding van elkaar. Daarvoor is het behulpzaam de achtergronden van 
deze tendensen te begrijpen. 
 

Achtergronden 
Het ideale zelf heeft te maken met een kracht in ons die er op gericht is om in relatie te zijn. Ieder 
mens verlangt naar verbinding. Waar mensen in verschillen is de mate waarin ze vanwege die 
verbinding bereid zijn zich aan te passen. Wanneer die aanpassing ten koste gaat van een andere 
fundamentele kracht in ons en wel de kracht om trouw te zijn aan jezelf, gaat het in relatie zijn ten 
koste van het verlangen om authentiek te zijn. Een van de grote uitdagingen in het leven is op een 
evenwichtige manier recht te doen aan beide verlangens in ons zelf: het verlangen naar verbinding en 
het verlangen naar authenticiteit. Vaak is er sprake is van een innerlijk conflict tussen deze twee 
krachten. Dat noemen we het fundamentele loyaliteitsconflict, omdat er sprake is van een conflict 
tussen twee delen van onszelf waar we in principe allebei loyaal naar willen zijn. Vaak lossen we het 
conflict niet echt op maar maken het tegemoet komen de ene kracht belangrijker dan aan de andere. 
Onze keuze daarin is vrij consequent en leidt er toe dat we kunnen spreken van twee levensstijlen, 
waarover later meer.  
 
We kunnen de belangen die we hebben bij anderen splitsen in twee categorieën. Aan de ene kant 
willen we verbinding en verlangen we naar samen zijn. We willen onderdeel uit maken van. We willen 
“wij” zijn. Verbinding voelen geeft ons veiligheid. Het geeft het gevoel dat we ergens op terug kunnen 
vallen. Dat geeft holding, bedding, ontspanning en relaxatie. 
 
Een ander belang dat we hebben bij anderen is dat we gezien willen worden. Het leven heeft er 
belang bij dat wij onze unieke vorm tot uitdrukking brengen. Onze unieke vorm heeft betekenis. Dat is 
de essentiële reden dat we gezien, erkend en bewonderd willen worden, dat we “ik” willen zijn. Dat 
verlangen activeert en moveert ons. Geeft energie. Waar er sprake is van gebrek aan energie, 
futloosheid, depressie heeft een persoon geen of weinig verbinding met deze drijvende kracht, die de 
achtergrond is van onze gepassioneerdheid en is hij gewend zichzelf op dit punt in de steek te laten. 
Het fundamentele loyaliteitsconflict lossen we heel vaak op door onze uniciteit te exploiteren te 
behoeve van de behoefte aan verbinding. Aanzien en status verwerven staat dan in dienst van de 
behoefte aan verbinding. Die tendens kleurt daarmee het ideale zelf en beelden van de ideale ander. 
 

Een essentiële benadering van authenticiteit 
Als je als tulpenbol de grond in gaat, is er maar één mogelijkheid en dat is dat je tulp wordt met een 
bepaalde kleur en een bepaalde vorm enz. Natuurlijk moeten de omstandigheden niet te ongunstig 
zijn, wil je tot bloei komen. Maar tulpenbollen worden tulp of ze dat leuk vinden of niet. 
Waarschijnlijk weten tulpenbollen evenmin als menselijke embryo’s niet waar ze later voor bedoeld 
zijn. Het bijzondere van mensen is echter dat ze bedoeld kunnen zijn voor tulp, maar onderweg 
kunnen denken dat ze liever roos zouden willen zijn, omdat ze daarmee meer succes denken te 
behalen. Het bijzondere bij mensen is dat dit er toe leidt dat ze een beetje rare tulp worden en niet de 
prachtige, volle tulp die we zouden kunnen zijn. Het geeft een leegte en een gevoel van niet helemaal 
gegrond zijn in jezelf en niet helemaal tot bloei kunnen komen. 
 
Het bijzondere van een essentiële benadering is dat we op de stoel van het leven of op de stoel van 
God gaan zitten en proberen van uit dat perspectief het leven te begrijpen. De enige reden waarom 
we zo pretentieus willen zijn, is dat een dergelijk perspectief helpt. Hoe meer we het leven begrijpen, 
hoe meer we in lijn met het leven kunnen leven. Dat is het, wat ons uiteindelijk gelukkig maakt. Dat is 
tevens de rechtvaardiging voor een zekere mate van bijgeloof. Er is sprake van bijgeloof waar we 
zaken poneren, die niet zonder meer te bewijzen zijn. Waar bijgeloof mensen écht gelukkig maakt, is 
het eigenlijk geen bijgeloof maar kun je spreken van gezond geloof. 
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De situatie is wat betreft psychologische en spirituele wetten vergelijkbaar met de wetten van de 
natuurkunde. Doordat we die laatste wetten herkennen en erkennen, kunnen we auto’s laten rijden, 
hebben we stroom en functioneren alle technische hulpmiddelen. Het negeren van de natuurwetten, 
zoals bijvoorbeeld die van de zwaartekracht, zou desastreuze consequenties hebben. De klimaatcrisis 
kun je zien als het resultaat van uitbuiting van de aarde en gebrek aan overgave aan de wetten van de 
aarde. 
 
Als we op die manier naar het leven kijken, kunnen we vaststellen dat het leven ons op het eerste 
gezicht vrij laat of ons de illusie geeft vrij te zijn, als je wilt. We zijn vrij als kind om wel of niet de hete 
kachel aan te raken of om later wel of niet naar links en rechts te kijken als we de straat over steken. 
We zijn vrij of we lijken vrij, maar onze keuzes hebben wel consequenties. Waar we ons niet aan de 
wetten van het leven houden, straft het leven ons af op een vaak zeer duidelijke, confronterende 
manier. Zo kunnen we bijvoorbeeld lange tijd onze lichaamsignalen in de vorm van moeheid of honger 
negeren, maar vroeg of laat heeft dat forse consequenties. 
 
Op die manier kunnen we zien dat de ontwikkeling in ons leven er in hoge mate uit bestaat om naast 
de fysieke ook de psychologische wetten van het leven te ontdekken en er vervolgens er aan te leren 
gehoorzamen. Het gaat er om de wetten van het leven te herkennen en te erkennen. Dat vraagt 
gehoorzaamheid. Een kwaliteit waartoe we ons niet zo gemakkelijk uitgedaagd voelen. 
“Wat een mens niet kiest, is wat hij verkiest.” Dit is een buitengewoon interessante paradox. We lijken 
te kunnen kiezen, maar wat we ons niet realiseren is dat we niet kunnen kiezen wat we kiezen. Ofwel, 
we kunnen niet om onszelf heen. Waar we kiezen, zijn we onszelf ontrouw, sjoemelen we. Wat we 
echt vinden of denken, daar hebben we geen keus in. Over smaak bijvoorbeeld valt natuurlijk veel te 
twisten, maar uiteindelijk ook niet, zoals we allemaal weten. 
 
Het leven vraagt van ons waarachtigheid. Waarachtig leven betekent in overeenstemming leven met 
je innerlijke waarheid. Je innerlijke waarheid is dat wat je eigenlijk vindt, eigenlijk denkt, eigenlijk wilt. 
Het woord eigenlijk verwijst daarbij naar een hiërarchie in waarachtigheid. Er is een soort oppervlakte 
niveau en er is een dieper niveau in wat je vindt, denkt of wilt. Hoe meer je in overeenstemming leeft 
met je diepere waarheid, des te gelukkiger zul je zijn. Waar je dat niet doet, leidt dat vanzelf tot 
ongeluk. Dat vraagt dus gehoorzaamheid naar onszelf. Overgave aan onze innerlijke wijsheid, die 
daardoor innerlijke leiding wordt. 
 
Het leven dwingt ons om in overeenstemming te leven met haar wetten. Op die manier dwingt het 
leven ons om authentiek te zijn of beter om te groeien in authenticiteit. Het leven geeft ons een zekere 
vrijheidsmarge. Een beetje afwijken van de wetten van het leven geeft een beetje lijden. Een beetje 
lijden kunnen we er voor over hebben om daarmee bijvoorbeeld onze behoefte aan eigenzinnigheid te 
bevredigen.  
 

Kiezen voor waarachtigheid is onderzoek naar onwaarachtigheid 
Het is een grote stap in iemands leven wanneer hij of zij inziet dat er geen ontsnappen is aan de 
noodzaak van een waarachtig leven en op grond daarvan voor dat waarachtig leven kiest. Als het een 
beetje meezit gaan we vroeg of laat inzien dat alleen een authentiek leven tot geluk en voldoening kan 
leiden.  
 
Het paradoxale van een mensenleven, anders dan bij een tulpenleven of een dierenleven, is dat de 
ruimhartigheid waarmee we die keuze maken invloed heeft. Natuurlijk is het al heel wat als we ons 
neerleggen bij de gegevenheid die wij zelf zijn. Het helpt als we inzien dat we het met onszelf zullen 
moeten doen totdat de dood ons scheidt. Maar stel dat we blij met onszelf zouden kunnen zijn, dan 
helpt dat het zelf wel! Dat is wat het zelf blij maakt. 
We kunnen ons natuurlijk niet dwingen om blij te zijn met onszelf. Het beste wat we kunnen doen is 
een waarachtig onderzoeken in welke opzichten we niet blij zijn met onszelf. Het is goed om te weten 
waar we het gevoel hebben het slecht met onszelf getroffen te hebben. Het is goed om te weten waar 
we niet met een ideaal, maar met een verafschuwd zelf te doen te hebben. Op die manier kunnen we 
in vrede komen met de strijd en met de onvrede in onszelf. Dat is een intelligente vorm van 
zelfbegeleiding dan onszelf tot vrede dwingen met onszelf. 
 
Het onderzoek naar het ideale zelf helpt ons om helder te krijgen waar we in strijd leven met onszelf. 
We gaan zien waar sprake is van valse macht. Valse macht is macht die we ons toeschrijven maar die 
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we helemaal niet hebben. Onderzoek naar bijvoorbeeld de ideale zoon of dochter die we moesten zijn 
voor onze ouders helpt ons om te zien in hoeverre we opgegroeid zijn met de valse macht, die onze 
ouders zich over ons toeeigenden en de manieren waarop we er toe gebracht werden om niet 
authentiek te zijn en ons authentieke zelf ontrouw te zijn en te verloochenen. Belangrijk daarbij is te 
beseffen dat de stijl van begeleiding die onze ouders naar ons toe hanteerden, de grondslag vormt 
voor onze huidige zelfbegeleiding. 
 
In hoeverre zijn we gewend geweest en misschien nog gewend om ons te laten verleiden om niet 
authentiek te zijn? We hadden en hebben nu een maal de behoefte om er bij te horen, verbonden te 
zijn en om die reden zijn we voor ons gevoel gedwongen om ontrouw te zijn aan onszelf. Dat is een 
heel pijnlijk gegeven. Ons verlangen om onderdeel uit te maken van, gezien en erkend te worden en 
daarmee er bij te horen, is vaak groter dan ons verlangen om authentiek en waarachtig te zijn. 
Onbewust zijn we expert geworden in het inschatten van de ideale ander en de tegenhanger daarvan, 
de verafschuwde ander, en maken we, geheel onbewust, ruim gebruik van die wetenschap. 
Wat niet helpt is ons hierop af te straffen. Wat wel helpt is contact te maken met ons natuurlijke 
verlangen om er bij te horen en om bewonderd te worden en dat verlangen niet langer fout te maken. 
Het leven heeft ons om haar moverende redenen uitgerust met die verlangens. Hoe meer we onszelf 
kunnen verdragen en erkennen in die verlangens, hoe meer we onszelf door onszelf gezien zullen 
voelen en hoe minder we afhankelijk zullen zijn van de bewondering van anderen. Hoe minder we 
afhankelijk zijn van de onmiddellijke erkenning door anderen, hoe vrijer we ons zullen voelen om ons 
unieke, individuele zelf tot uitdrukking te brengen, wat vervolgens een enorme voldoening brengt. Hoe 
meer we kunnen doen wat we écht willen, hoe meer we zullen kunnen rusten in Zijn.  
 
Hoe meer we kunnen afzien van valse macht ten opzichte van onszelf en van het leven, hoe beter we 
ook naar anderen onze grenzen kunnen stellen en tegelijkertijd verdraagzamer zullen worden naar 
anderen. Dat lijkt paradoxaal, maar is het niet. Hoe meer we ons met de ander verzoenen, hoe meer 
invloed we op die ander zullen hebben. Dat is de paradox die we in ons leven op te lossen hebben. 
Het is vergelijkbaar met de technologische vooruitgang, die te danken is aan het inzicht in en de 
overgave aan de natuurkundige wetten van het leven. 
 

Onze reële idealen en onze neurotische idealen 
Op grond van bovenstaande zou je je kunnen afvragen of het wijs is er idealen op na te houden. We 
hebben hierboven natuurlijk al gezien dat het hebben van idealen een gegeven is en dat het hebben 
van die idealen wijs of onwijs te noemen niet veel helpt. We kunnen om onze idealen evenmin heen 
als om ons cynisme. Cynisme is terug te voeren op onze teleurstellingen in de realisatie van onze 
idealen en op de miskenning van onze eigen idealen. 
 
Toch schetsen we hier ook een ideaal. Bijvoorbeeld in de vorm van het ideaal je te verzoenen met 
onze idealen en het ideaal om werkelijk authentiek te kunnen zijn. Dat noemen we dus een gezond of 
een reëel ideaal. Een gezond of reëel ideaal is een ideaal wat ons werkelijk helpt. Het is natuurlijk 
onderdeel van het waarachtigheidsproject om vast te stellen, eventueel op grond van ervaring, of de 
hier geschetste idealen ook werkelijk voor jou gezonde, reële idealen zijn. 
 
Kenmerkend in ieder geval voor een neurotisch ideaal, zoals dat voor iedere neurose geldt, is dat we 
er niet gelukkig van worden. Het is een ideaal dat macht over ons heeft, vergelijkbaar met een 
verslaving of een fobie. Neurotische idealen geven de schijn van vrijheid, maar maken ons eigenlijk 
onvrij. Cynisme en nihilisme zijn terug te voeren tot weigering niet reële idealen los te laten. Overgave 
aan reële idealen zoals de complete verzoening met onszelf door de strijd in onszelf te willen leren 
kennen, maakt ons vrij, al kunnen we geen kant meer op. 
 
Uiteindelijk is er een verlangen in ons om een goed mens te zijn. We willen een positieve factor zijn in 
de wereld. De weg naar authenticiteit is de weg daar naar toe. Het is moeilijk te geloven dat wat we 
uiteindelijk in dat authentieke zelf aantreffen, fundamentele goedheid is.  
 

7.2. Meditatie 
Chris: Laten we even stilstaan bij S die het niet zo gemakkelijk heeft met de training. En laten we 
stilstaan bij S die ziek is. En S die er vandaag niet bij kan zijn. En voel hoe het is dat ook al ben je er 
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niet bij je er toch altijd bij blijft horen. Dan is er misschien iemand die voor iets of iemand anders de 
aandacht wil vragen. 
St: Ik zou aandacht willen voor mijn moeder en voor mij, omdat mijn moeder nu heel manisch is en 
mijn broers en ik hebben besloten dat ze onder curatele moet worden gesteld en ik vind dat heel 
pijnlijk. 
Chris: Laten we aandacht geven aan de moeder van S, aan S, en haar broers voor wie dat moeilijk is. 
Laten we ons hart openen voor hen.  
St: Ik wil graag aandacht vragen voor mijn dochter, die het heel moeilijk heeft, die heel verdrietig is, 
heel boos, en verward, nog meer nadat haar vader overleden is. Dit is nu een jaar geleden.  
Chris: Laten we op een of andere manier aan de dochter van S laten weten dat ze er niet alleen voor 
staat, hoe verlaten ze zich ook misschien voelt.  
St: Ik wil graag vragen voor mijn nichtje en haar kinderen, die deze week haar man, hun vader 
hebben verloren. 
Chris: Laten we aandacht geven aan het nichtje van S en de kinderen van het nichtje, en laten we ze 
vertrouwen gunnen en vrede in deze moeilijke situatie. 
St: Ik wil aandacht vragen voor een dierbare vriendin, die leidt onder ernstige rugpijn. 
Chris: Laten we de vriendin van S liefde gunnen, ontspanning in haar pijn. 
St: Ik wil graag aandacht vragen voor mijn collega, die doodziek is en die op dit moment echt voor 
haar leven vecht; ze krijgt een hele zware chemokuur. 
Chris: we geven aandacht aan S’ collega, we gunnen dat ze zich kan overgeven aan deze moeilijke 
situatie.  
St: Ik wil aandacht vragen voor mijn vader. Hij ligt al een week met een totale uitputting op bed; hij kan 
eigenlijk helemaal niets meer. 
Chris: We geven aandacht aan de vader van S. We gunnen ook hem ontspanning en overgave.  
 
En kijk dan hoe het is, hoe we met elkaar één groot hart kunnen zijn, we kunnen ons voorstellen dat 
we aanwezig zijn bij de slachtoffers van Haïti. Door ons op deze manier af te stemmen, stemmen we 
ons af op het grote hart. En als we afgestemd zijn op het grote hart dan hoeven we nergens voor terug 
te schrikken, hoeven we ons voor niets af te sluiten, kunnen we ons voor het meest rampzalige open 
stellen. En kunnen we aanwezig zijn bij het ideaal van alle tijden dat er vrede en harmonie is in de 
wereld. 
We gaan nu afsluiten met een Ohm. 
 

7.3. Oefening: Open onderzoek over de ‘ideale ander’ (Oef. 17) 
 

Voorbespreking 
Het gaat om de volgende vragen: Hoe moest jij zijn (of moet jij zijn) om de ideale zoon of dochter te 
zijn van aan de ene kant je vader en aan de andere kant je moeder? En hoe moest je ook niet zijn? 
Hoe je in ieder geval niet moest zijn is ‘de verafschuwde ander’.  
 
St: Gaat het om een gedachte of een gevoel, en hoeveel waarde kun je hechten aan het antwoord op 
deze vraag? Ik ben één van de 7 kinderen, iedereen beleeft alles anders. 
Chris: Wat mij betreft plegen we hier geen geschiedschrijving. Dat is belangrijk. Er is iets in ons dat 
graag wil weten hoe het ‘echt’ heeft gezeten, los van de beelden die je hebt. 
St: Maar in hoeverre ben je dan aan het interpreteren of is het de waarheid? 
Chris: Waar het om gaat is dat jouw waarheid boven water komt, dat we dat ook prioriteit geven 
boven DE waarheid. Net als in een partnerrelatie: het is heel belangrijk dat je partner een gevoel over 
jou kan hebben en in het midden kan laten aan wie dit ligt. Dat is afzien van de objectiviteit, afzien van 
het idee: zoals ik het vind zo is het. En vervolgens kan al doende de echte waarheid boven water 
komen. De waarheid waarvan je beiden vindt dat deze de objectieve waarheid is, en dat definiëren we 
dan als de objectieve waarheid. Dit betekent bij deze vraag over je ouders dat het gaat om wat JOUW 
gevoel is, en dat dat gevoel compleet mag bestaan. In het werk met jezelf. Dat is wat we hier doen. 
Vraag twee is of je hierover in gesprek zult gaan met je ouders, om tot een meer objectief gevoel te 
komen. Het gaat erom eerst in het reine te komen met jezelf. Als jij geraakt wordt dan gaat het er in de 
eerste plaats om hiermee te dealen. Als je in staat bent hiermee te dealen, bijvoorbeeld via een 
zelfvergevingsoefening, dan kun je daarna bepalen of het verstandig is om in gesprek te gaan of niet. 
Het is lang niet altijd verstandig, maar soms kan dit wel zo zijn. 
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St: Als ik deze vragen lees dan heb ik het gevoel dat ik moet iets moet gaan verzinnen. Ik heb niet het 
gevoel dat mijn ouders ideale ideeën hadden over mij of ons. Ik voelde me heel erg vrij en geliefd.  
Chris: Als jij heel geliefd was dan wilden je ouders bijvoorbeeld graag dat het goed met jou ging. 
St: Ja. 
Chris: Dat is dan bijvoorbeeld een antwoord op de vraag. 
St: Maar ‘hoe moest jij zijn” dat kwam niet in me op. 
Chris: Deze vraagstelling is gericht op een situatie waarin ouders expliciet of impliciet dwingend zijn. 
Dat was bij jou mogelijk iets anders. 
 
St: Wat ik merk bij een open onderzoek is dat ik niet verder kom dan ik al was. 
Chris: dat kan zo zijn, maar is ook verbazingwekkend. Bij de meeste mensen is het zo dat er een 
voortdurende ontvouwing plaatsvindt. Dat helderder wordt wat in het verleden heeft plaats gevonden. 
Dat is wat je verwacht bij een open onderzoek. Als zich dat niet voordoet is het interessant wat er 
gebeurt. Dan zou ik altijd zeggen dat wat er gebeurt minstens zo belangrijk is als wat er inhoudelijk 
aan de orde is. 
St: Wat er gebeurt volgens mij, is dat de tijd op is als ik het beeld heb geschetst. Dan gebeurt er niets 
meer. 
Chris: Een open onderzoek kan moeilijk zijn, je kunt het vergelijken met visualiseren. 
St: Ik doe heel veel open onderzoek, dan komt er helderheid en inzicht. Maar de oefening zoals wij 
hem hier doen dan kom ik niet verder. 
Chris: Wat dan interessant is om te kijken wat er hier anders is dan elders, waar het wel gebeurt.  
St: Dan laat ik me straks niet leiden door de vragen, misschien helpt dat. 
Chris: Voor sommigen geldt dat hier meer faalangst speelt dan wanneer je het thuis doet. 
Belangrijkste is om geïnteresseerd te zijn, 
St: As ik wat mag toevoegen, het gaat er niet om dat je een antwoord bedenkt. 
St: Nee, nee, dat is het ook niet, het ontstaat. En hier ontstaat het niet. Het is misschien meer mijn 
zorgvuldigheid, dat ik trouw alle vragen afloop en tegen de tijd dat ik al die af heb dan begint het voor 
mij pas echt. 
Chris: Probeer het vooral niet te goed te doen. Hou het luchtig. Zoals met alles wat we doen: laat je 
verrassen! 
Oké, hoe gaan we het doen. Een half uur per persoon, waarbij het niet zo is dat we precies alle tijd 
verdelen over de vragen, volg maar je eigen spoor. Het is niet erg als niet alle vragen zijn behandeld. 
Een goed antwoord op de eerste vraag is ook goed. Ik denk wel dat het goed is deze volgorde aan te 
houden. Wat wel aan te raden is dat als een vraag klaar is, dat een ander de vraag stelt. Dat kan ook 
in het begin, dat iemand zich afstemt en de ander de vraag stelt. Het beste is om het met de ogen 
dicht te doen. Wat ook goed is om als tussenvraag te stellen hoe de ander erbij zit. En verder kan je 
een van de anderen te vragen om alles op te schrijven. Bedenk dat er wat in je lichaam gebeurt 
minstens zo belangrijk is als de inhoudelijke inzichten die er ontstaan.  
 

Oefening 
In drietallen, een half uur per persoon 

• Hoe moet/moest jij zijn om de ideale dochter of zoon te zijn van aan de ene kant je vader 
en aan de andere kant van je moeder en hoe mocht je vooral niet zijn? 

• In hoeverre is/was voor jouw gevoel de liefde en waardering van je ouders afhankelijk van 
de mate waarin jij het ideale kind bent/was voor je ouders? 

• Hoe hebben je ouders geprobeerd jou naar hun ideaalbeeld te vormen en in hoeverre is 
hen dat voor je gevoel gelukt? 

• Heb je je ook afgezet tegen de verwachtingen van je ouders? 
• In hoeverre heb je een conflict ervaren of ervaar je een conflict tussen het verlangen om 

jezelf te zijn en het verlangen om de ideale zoon of dochter te zijn? 
• In hoeverre zijn/waren de wensen van je ouders onderling conflicterend? In welke mate 

moest je als de ideale zoon of dochter van je moeder anders zijn dan de ideale dochter of 
zoon van je vader of andersom? Hoe heb je dat opgelost? 

• In hoeverre heb je als kind je vader en je moeder als geïnteresseerd en ondersteunend 
ervaren in jouw authentieke of ware zelf? 
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Nabespreking 
Chris: Zo, hoe was dit om te doen? Wie wil er iets delen of iets vragen? 
St: Ik vond het een hele mooie oefening, dat komt omdat het op een breed veld inzichten en 
processen weergeeft en speelruimte over hoe dingen gaan. Ik realiseerde me net dat het heel anders 
zou zijn als ik de woorden ‘vader en moeder’ vervang door ‘broers en zussen’.  
Chris: Goed gezien. In ons werk hebben we het altijd over ‘vader en moeder’ maar we moeten de 
invloed van broers en zussen niet vergeten. Die kunnen qua invloed gelijk zijn aan onze ouders en in 
sommige gevallen kan de invloed groter zijn dan van de ouders. 
St: Ik vond het wel opvallend dat in ons groepje de vader de grootste rol speelde. Misschien heeft dat 
te maken met het feit dat wij vrouwen zijn? 
Chris: Het wil nog wel eens zijn dat de vader een grote rol speelt in het leven van een dochter. Zoals 
in het leven van mannen de moeder nog wel eens een belangrijkere rol wil spelen. 
St: Mannelijkheid en vrouwelijkheid lopen volgens mij in deze training regelmatig door elkaar. Je deelt 
hier iets universeels in deze groep, los van je lichamelijke, fysieke geslacht, zeg maar. Met name als 
we het over essentiële onderwerpen hebben. 
St: Het levert in eerste instantie weinig op en toen merkte jij, Chris iets op en nu levert het me echt 
iets op. 
Chris: Kun je daar iets over zeggen? 
St: Als ik het woorden moet geven: ik heb heel veel pijn gehad/gevoeld waar ik op dat moment geen 
ruimte aan heb gegeven. 
Chris: Waar ging die pijn over? 
St: Dat ik mijzelf niet mocht zijn, dat voelde ik. Als de ander mij niet zag voor wie ik was. Ik was niet in 
staat om voor mezelf op te komen. 
 

Verbinding en trouw zijn aan jezelf 
Chris: Wat heel belangrijk is om te realiseren is dat er twee diepe verlangens zijn: allereerst een 
verlangen naar verbinding/samenzijn. Er is een inherent deel in ons dat in verbinding wil zijn en een 
ander deel van ons dat heel graag trouw wil zijn aan onszelf en daartussen zit een conflict: het 
fundamentele loyaliteitsconflict. 
Dat is een basisconflict dat, gelukkig, wel behoorlijk oplosbaar is. Een soort kluwen die we kunnen 
ontwarren waardoor er meer vrijheid komt. Een van de belangrijke dingen is dat op een gegeven 
moment blijkt dat we in een relatie meer trouw kunnen zijn aan onszelf dan we denken. Zoals jij graag 
wilt dat je vrienden, partner e.d. waarachtig naar je zijn. Dat kunnen we makkelijker zien van een 
ander maar het is moeilijk te geloven dat we dat zelf ook kunnen zijn. 
Er is een groot verlangen trouw te zijn aan onszelf en de pijn dat het niet gelukt is. Er is een drang om 
dat te doen en waar het niet lukt, doet het pijn. Maak dit niet fout! Een kind is per definitie afhankelijk 
van een ander, anders gaat het dood, soms letterlijk, omdat het niet zichzelf de fles kan geven. Je 
bent compleet afhankelijk en dus ben je bereid in te leveren. En we worden allemaal gemanipuleerd 
bij ons verlangen naar verbondenheid. We worden de klas uitgestuurd, in de hoek gezet, naar bed 
gestuurd, naar de gevangens etc. en dus geïsoleerd uit de groep. Dat kan functioneren als straf 
vanwege het feit dat we verbonden willen zijn. En dat vinden we niet leuk, dus zijn we bereid in te 
leveren. Zie het niet als een dwingende eis om trouw aan jezelf te blijven maar als een streven. 
 

Eilanders en springers 
St: Hoe spoort dit met het verhaal van de eilanders en springers? 
Chris: Betreft ongeveer hetzelfde thema. Maar wat betreft de springers: je kunt dit probleem een 
beetje oplossen door de behoefte aan trouw aan jezelf te blijven en beetje te negeren, secundair te 
maken. Dat doen de springers. 
En de eilanders hebben vooral behoefte om hun authenticiteit centraal te stellen en hun behoefte aan 
verbinding te negeren. Dat worden dan lagen in hun zelf. 
 
St: Ik herken de neiging op mezelf te willen zijn en niet de verbinding aan te gaan. Maar ik denk dat dit 
voorkomt uit het feit dat ik vroeger niet gezien ben. 
Chris: Sommige mensen beschermen (genetisch/vanaf de geboorte) hun individualiteit meer dan 
anderen. Zo word je deels geboren, denk ik, het is deels aangeboren. 
De vraag is wat de eerste laag is. Waarheidsmensen zijn er vooral gericht hun individualiteit te 
respecteren en daarom houden ze heel erg van waarachtigheid. Als iemand het woord “huichelarij” in 
de mond neemt dan weet je bijna zeker dat het een waarheidsmens is.  



Jaarboek Jaartraining 2009/2010 

Centrum Zijnsoriëntatie 145 

Mijn gevoel is dat dat in principe aangeboren is. Belangrijk om te zien is dat liefdesmensen bijna 
constant bezig zijn de liefde te organiseren. Waarheidsmensen zijn bezig waarheid en recht te 
organiseren en onrecht te bestrijden. Waarheidsmensen houden van discussie, van debat, het moet 
precies kloppen. Bij liefdesmensen is het punt dat ze niet geloven in de liefde, in de natuurlijke 
individualiteit. 
 
St: Zijn er nog ander mensen? 
Chris: Er zijn ook nog mensen die hiertussen wisselen. Sommigen mensen zijn consequent zo gauw 
ze bij een man zijn, zijn ze het één, zo gauw ze bij een vrouw zijn, zijn ze het andere. Of op hun werk 
zijn ze het één en thuis het andere. Maar dat is een zeer kleine categorie. 
In het algemeen is het zo dat de meeste mensen een waarheidsstijl hebben of een liefdesstijl. 80% 
van de relaties zijn combinaties van waarheid -en liefdesmensen. En ook partnerrelaties zijn erop 
gericht dit aan te scherpen. Twee mensen komen bij elkaar en al doende gaat één van de twee steeds 
meer voor de waarheid opkomen en de ander voor de liefde. 
St: En de laatste gelooft niet in de liefde? 
Chris: Vanuit het perspectief van een liefdesmens: als er discussie is, is de liefde weg. Je kunt een 
discussie hebben, een verschil van mening, dan is de liefde niet weg, maar liefdesmensen gaan de 
discussie uit de weg. Boosheid is een moeilijke emotie voor liefdesmensen. Terwijl waarheidsmensen 
van discussies houden. Je moet dus steeds discussie voeren om het gevoel te hebben dat je bestaat, 
dat je er bent. Je bent het bij voorkeur oneens. Je kent die mensen wel: als jij A zegt, zegt de ander 
per definitie B. Binnen een gesprek van een half uur kunnen ze beide posities volledig innemen. Dan 
heb je te maken met extreme waarheidsmensen. Ze hebben een afzetbeweging nodig. Mensen die 
binnenkomen en direct een rotopmerking maken, dat geeft ze een gevoel van stevigheid. 
St: Geeft voorbeeld van partner en boodschappenlijstje: hij haalt van alles extra maar niet hetgeen dat 
op het lijstje staat, hetgeen voor mij belangrijk is.  
Chris: Dat klinkt als een liefdesmens waarbij de individualiteit is onderdrukt en die komt tevoorschijn 
in de vorm van rebellie. Daar lijkt het het meeste op. Het komt heel veel voor in relaties dat 
liefdesmensen er een geheim leven op nahouden. Dat kan je op alle mogelijke manieren uitleggen. Bij 
sommige mensen betekent dit dat ze lid zijn van een tennisclub maar vraag ze niet hoe het op de 
tennisclub was. Dat is hun stukje. Een waarheidsmens zegt eerder “Goh, nou ben ik vanavond toch 
weer lekker op de tennisclub geweest en ik heb iets helemaal voor mezelf gedaan”. Dat zal een 
liefdesmens niet snel zeggen. Grootste uitdaging voor liefdesmensen is de individualiteit in relaties, de 
confrontatie aan te gaan.  
Misschien is jouw man gewend jou te gehoorzamen, je op een voetstuk te plaatsten maar iets in hem 
rebelleert onbewust. Het is belangrijk te zien dat ze mogen bestaan.  
 

Individualiteit en socialiteit 
Het leven is erop gericht dat we onze individualiteit en socialiteit ten vollen leven. Jouw uniciteit doet 
ertoe, is relevant. We moeten onze individualiteit omarmen. 
 
Waarheidsmensen hebben eigenlijk twijfel aan die individualiteit, dus zoeken ze liefdesmensen omdat 
die 100% jouw individualiteit laten zijn. Twee waarheidsmensen samen is lastig, dat moet dan wel een 
lat- relatie zijn, een echte relatie gaat niet lukken. Dat wordt herrie, conflict, mensen die constant ruzie 
hebben. 
In vriendschappen werkt het anders. Liefdesmensen sluiten vriendschappen met liefdesmensen en 
waarheidsmensen met waarheidsmensen. Een partnerrelatie is anders. 
Kijk, er is niets mis mee als je je partner als een maatje ervaart maar als hij alleen je maatje is … 
Waar is het leven op gericht, wat is het belang van het leven? Dat is dat jij je individualiteit maximaal 
leeft maar tegelijkertijd in contact brengt. Die behoefte aan verbinding is er. Stel dat ik op de hei mijn 
individualiteit ga zitten leven, daar schiet het leven helemaal niets mee op. In relatie, waarin ik bereid 
ben om de taal van de wereld te spreken en de problematiek van de wereld te leren kennen, dat is 
waar het leven heel erg over gaat. Om in te burgeren in deze cultuur en de problematiek daarvan te 
leren kennen en tegelijkertijd je individualiteit te leven. Daardoor kun je je bijdrage leveren. Dat is waar 
het leven over gaat. Dat is maximale authenticiteit en tegelijkertijd verbinden. Verbinding leggen wij 
normaal gesproken uit als emotioneel belang. En dat is eigenlijk niet wat verbinding is. Dat is kleven, 
hechten ...  
 
St: Een liefdesmens verzet zich impliciet tegen een boodschappenbriefje. Maar ik kan me ook 
voorstellen dat het juist een waarheidsmens is die denkt ”ik krijg een briefje van een ander en daar 
staat precies op wat ik moet doen” en zich daar niet zo lekker bij voelt.  
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Chris: Een echt waarheidsmens, als je daar toevallig mee getrouwd bent, dan bedenk je niet eens om 
een briefje te maken, want die neemt dat briefje niet eens van je aan. “Wie denk je wel niet dat je bent 
dat jij mij kunt zeggen wat ik moet doen?” Je bent al heel ver als de waarheidsmens zegt, ik denk dat 
ik maar es naar de winkel ga en dat en dat ga halen en dat een beetje vragend doet…dan heb je al 
heel wat bereikt.  
St: Je bent toch niet alleen een waarheidsmens of alleen een liefdesmens?  
Chris: Nee, het zijn lagen. Dus als je een waarheidsmens bent dan heb je de neiging om je 
liefdeskant te negeren, je liefdesbehoefte te negeren. Dus de uitdaging voor een waarheidsmens is 
die behoefte aan relatie te gaan voelen. Dat is voor waarheidsmens heel moeilijk, heel vernederend. 
Niet gemakkelijk. 
 
St: In de loop van je leven loop je daar toch tegenaan, word je er toch bewuster van?  
Chris: Als het een beetje meezit wel, wordt dat bewuster en vrijer. Maar goed, we zitten natuurlijk 
allemaal tegelijkertijd ook nog in de pubertijd, in de zin van “we gaan je eens goed de waarheid 
vertellen”. Het is dus niet zo natuurlijk dat dit allemaal vanzelf gaat, dat we onze natuurlijke autoriteit of 
ons natuurlijke zelf inbrengen.  
 

7.4. Casus: Het verlangen dat mag bestaan 
Chris: Vertel eens, S hoe is met jou? 
St: Goed. Ik herken wel dat ik een enorme eilander ben en heel erg bezig ben met mijn eigen 
waarachtigheid. Ik heb geen relatie, dus het verbinden is wel een thema in mijn leven.  
Chris: Hoe staat het daarmee?  
St: Niet, ik ben alleen. Ik voel me daar wel oké bij, ik heb daar wel vrede mee. Dat ik geen relatie heb. 
Ik begin me de laatste tijd wel steeds meer te realiseren dat ik alleen ben ... En dat ik ook wel de 
behoefte af en toe voel om me op die ene speciale manier wel te verbinden met iemand. Maar ik heb 
ook het idee dat ik nog zo moet leren om van mezelf te houden, in wie ik ben, dat ik dat nog niet bij 
iemand anders kan doen. Als ik eerst mezelf wat beter leer kennen en voor mezelf kan zorgen, van 
mezelf kan houden, dan opent zich misschien iets in mij waardoor ik ook van iemand anders kan 
houden. Ik heb natuurlijk wel relaties gehad en als ik daar op terugkijk dan ben ik een heel dwingend 
kind dat die liefde wil. En als ik het niet krijg op de manier waarop ik het wil hebben dan word ik een 
heel vervelend mens. Eigenlijk vraag ik iets van een partner wat niemand mij kan geven. Dat kan ik 
mezelf alleen maar geven. In die zin heb ik nog wel iets met mezelf te doen. En wanneer is dat klaar? 
Ja, dat weet ik dan ook niet. En ik vind het ook heel moeilijk om te gaan internet-daten. Dan moet ik 
een profiel van mezelf gaan maken, maar ik zou bij God niet weten wat ik van mezelf op zou schrijven 
en ik zou ook niet weten wat ik van die ander zou willen zien. Dat is ook al een drempel en dat is denk 
ik eigenlijk precies waar het over gaat. Welke behoefte heb je, wie wil je zijn en wat vraag je dan 
daarin van een ander? Zo heb ik dat een beetje bedacht… 
Chris: Ja, je hebt er diep over nagedacht …en je bent er heel open in. 
St: Ja, en ik vind het eigenlijk heel moeilijk om op een volwassen manier met een man om te gaan. 
Dat ik gewoon daarin vrouw ben, of S durf te zijn en niet verval tot dat kleine meisje dat zo graag die 
liefde en die aandacht wil en meteen helemaal onzeker word als ik dat niet krijg. Dan maar liever even 
niet, want ik word daar heel ongelukkig van. Dan ben ik liever gelukkig alleen dan ongelukkig met die 
ander.  
Chris: Ik snap het. Wat belangrijk is en wat nog wel eens wil gebeuren is, vooral als waarheidsmens 
of als eilander, en je komt in relatie, dat er een enorme honger wakker wordt. Een enorm gemis. 
Daarom helpt het ontzettend om naar dat verlangen naar een relatie te durven kijken. Wat zo 
belangrijk is, is dat we met elkaar leren te werken met dat verlangen, want in de mate dat het mij lukt 
te werken met dat verlangen zal ik niet dwingend worden naar een ander. 
St: Ik stel dat verlangen uit. Ik voel dat verlangen nu niet, omdat ik het alsmaar uitstel. Snap je wat ik 
bedoel? 
Chris: Ja, kijk mijn stelling is: er is in jou een groot verlangen naar een relatie. Hoe klinkt dat? Of je 
het nu leuk vindt of niet. 
St: Ja, dat is wel zo, ja.  
Chris: Een stapje verder zou zijn: er is in jou een groot verlangen naar een lieve, leuke vent. 
St: Ja, …….ik voel dat ik helemaal begin te stralen.  
Chris: Dat komt namelijk meer voor! Wat belangrijk is, is om dat verlangen toe te staan. Ik zie dat je 
verlangt naar een leuke vent. Begrijp je? Het is zo belangrijk en wat wij niet kunnen voorstelen is dat 
het deel dat verbinding zoekt, in eerste instantie verbonden wil zijn met jou. En op het moment dat ik 
zeg C “ik zie dat je zo verlangt naar een ontzettend leuk mens”, dan voelt dat deel in mij zich gezien 
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en hoef ik dat niet meer af te dwingen. In het werk met jezelf is het ontzettend belangrijk dat het ideaal 
compleet mag bestaan. Laat die ideale ander bestaan, hoe die er ook uitziet. Laat dat bestaan. En 
dan gebeurt er iets in jou. Wat er nu al gebeurt is dat je natuurlijke vreugde tot leven komt. En kom je 
een leuke vent tegen, dan is dat ook natuurlijke vreugde. Er blijft gewoon vrijheid, losheid. En dat is 
eigenlijk wat je dan kunt hebben. Natuurlijk, als het écht een leuke vent is dan wil je gelijk weer van 
alles. Als je dan leert jezelf te begeleiden en je komt maar mijn lezing in april dan zal ik je vertellen dat 
het allerbelangrijkste bij een partnerkeuze is dat je een partner hebt met wie je over dit soort dingen 
kunt praten.  
 

Nabespreking casus 
Dit is een demonstratie hoe dat helpt om aan jezelf te werken. Het kan zijn dat je zo gedepriveerd 
bent, in feite die relatie zo gemist hebt. En als je de relatie zo gemist hebt en er komt dan iemand dan 
ben je jezelf gelijk compleet kwijt. Dan is de ander ook meteen de prins op het witte paard. Dan is hij 
de vervulling van jouw belofte en dat is hij natuurlijk uiteindelijk niet.  
 
St: Ik vind dit een mooie demonstratie maar ondertussen is het niet de werkelijkheid van S en is S wel 
heel goed samen met zichzelf. En dat is niet alleen. Want dat laat je ook wel een beetje zien. 
Chris: Wat bedoel je precies? 
St: Nou, doordat S zo reflecteert op zichzelf heb ik het gevoel dat je het niet over eenzaamheid hebt 
om dat woord maar eens te gebruiken, want je bent wel samen met je zelf.  
St: Ja, ik voel me wel samen met mezelf en niet eenzaam, maar ik voel tegelijkertijd dat er wel een 
verlangen is. 
St: Het is wel heel mooi wat C laat zien maar ondertussen kun jij heel goed leven met jezelf door met 
je zelf te zijn. En dat is niet alleen, op de een of andere manier. 
Chris: Het is al heel wat dat je met jezelf door één deur kunt en dat je met jezelf kunt samenleven. 
Liefdesmensen kunnen daar grote bewondering voor hebben. Liefdesmensen kunnen zich niet eens 
voorstellen dat je een half uur alleen bent.  
 

7.5. Oefening: Feedback vragen en geven (Oef. 18) 
 

Voorbespreking 
Chris: Het uitgangspunt en benadering is dat een kind per definitie een liefdevol wezen is. En dat 
betekent dat het kind uitgerust is met een zintuig voor, bijvoorbeeld, de blijdschap van de moeder. Dat 
is een buitengewoon belangrijk zintuig. Een kind is ook een buitengewoon intelligent wezen. Zo gauw 
een kind in de smiezen krijgt: als ik ga lachen dan gaat mijn moeder ook lachen dan wordt de kans dat 
het kind gaat lachen een stuk groter. Dat kind komt per definitie tegemoet aan de ‘ideale kind 
verwachting’ van een moeder.  
Verliefdheid is voor een deel verklaarbaar uit het feit dat die ander tegemoet komt aan jouw ideale 
ander verwachtingen. We kennen ook allemaal mensen die daar expert in zijn, die daar hun vak van 
maken. Je hebt een categorie mannen, en ik vrees ook wel een categorie vrouwen, die maar één doel 
in het leven heeft en dat is in de smaak vallen bij de ander. Die daar expliciet op uit is. En zodra je dat 
voor elkaar hebt is het over en ga je weer naar de volgende. Als het wat tegenzit blijf je daar de rest 
van je leven mee bezig. Dat is een uitgesproken vorm van ideale ander problematiek.  
In de mate dat ik tevreden ben met mezelf zal het zo zijn dat de ander iets kan toevoegen aan mezelf. 
In de mate dat ik niet tevreden ben met mezelf heeft de ander een toegevoegde waarde. De 
toegevoegde waarde van een ander wordt niet alleen bepaald door de objectieve toegevoegde 
waarde, maar wordt ook bepaald door de mate waarin ik een tekort in mezelf ervaar. Dus als S tegen 
mij zegt, “Chris, ik vind jou best een aardige man”, is de mate waarin ik het idee heb dat ik eigenlijk 
niets voorstel bepalend voor de mate van het effect dat dat op mij heeft. Ben ik vatbaarder voor haar 
manipulatie op dat punt.  
Dit speelt bij ons allemaal. We komen automatisch tegemoet aan de verwachtingen van de ander. 
Mijn ideale zelf wordt in hoge mate bepaald, en dat is de andere kant van de medaille, van de beelden 
over de ideale ander. Bijvoorbeeld mijn beelden over hoe ik zou moeten zijn worden bepaald door wat 
ik denk dat S leuk vindt. Dus mijn ideale zelf … 
St: …verschiet van kleur? 
Chris: Dat verschilt. Bij sommige mensen is het een volstrekte kameleon en andere mensen zijn er 
wat explicieter in, die zijn minder afgestemd. Daar zit een wereld tussen. Je kunt afgestemd zijn op 
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iemand of je kunt bezig zijn tegemoet te komen aan de ideale ander van de ander.  
St: De hamvraag is: over wie zegt deze oefening nu wat? 
Chris: De bedoeling is dat deze oefening iets gaat zeggen over jou. Jij vraagt feedback van de ander. 
Het uitgangspunt van deze oefening is namelijk dat wij onbewust een vrij duidelijk idee hebben wat jij 
leuk zou vinden. 
St: Wat ik over mezelf leuk vind? En dat merk ik dan aan wat jij daar bij voelt? 
Chris: Daar heb je een idee van. Jij hebt een idee van hoe jij in de ogen van C zou moeten zijn om bij 
C in de smaak te vallen. 
St: Ja? 
Chris: Jij hebt het idee hoe jij zou moeten zijn om in de smaak te vallen bij Chris. Als ik jou vraag “wat 
is jouw idee daar over” dan geeft mij dat een beeld over wat ik impliciet uitstraal naar de omgeving. 
Als ik steeds hetzelfde terughoor, bijvoorbeeld mijn gevoel is dat ik bij jou vooral niet agressief over 
moet komen, of mijn gevoel is dat ik bij jou vooral duidelijk moet zijn, of mijn gevoel is dat ik bij jou 
vooral volgzaam moet zijn, dus wat je niet allemaal uit kunt stralen, vrolijkheid etc. 
St: Dus je moet eigenlijk aan heel veel mensen vragen om een beeld te krijgen. 
Chris: Dat is wat ik hoop, dat dat lukt. We hebben de hele avond nog. 
St: Je moet jezelf hiermee ergens aanbieden? 
Chris: Jij vraagt iemand om jou feedback te geven 
St: Hoelang ben je met een persoon dan bezig? 
Chris: Ga er maar vanuit dat je in 5 minuten klaar bent. Hou het kort, maak het niet te ingewikkeld.  
 

Oefening 
Het gaat erom feedback te vragen en te geven. Werk in tweetallen en zoek nadat je feedback hebt 
ontvangen of gegeven een andere partner op. Neemt per ronde circa 5 minuten. Dit zijn de vragen: 
 

• Hoe denk je dat jij voor mij zou moeten zijn om bij mij in de smaak te vallen? 
• Hoe denk je dat je vooral niet moet zijn om niet mijn afkeer op te roepen? 
• Hoe vrij voel je je om bij mij jezelf te zijn? 
• In hoeverre spelen, denk je, jouw projecties op mij daarbij een rol of in hoeverre denk je dat ik 

echt invloed wil op jou? 
 

Nabespreking 
Chris: Hoe was het om dit te doen. Hebben jullie er iets van opgestoken?  
St: Ja.  
Chris: Gemakkelijker dan je dacht? 
St: Om de feedback te krijgen, daar voelde ik mij meer ontspannen bij dan ik zou denken. Ik ben bang 
om feedback te krijgen, dus dat viel mij reuze mee. 
Chris: Dat zegt dus wat over de aanname die je over zelf hebt en ook over je geschiedenis met 
feedback. We zijn gewend om heel lief voor elkaar te zijn, niet waar!  
St: Ja, en dat was niet de bedoeling? 
St: Als je dit op je werk gaat doen, dan leer je een hoop, denk ik. 
Chris: Ik sluit het niet uit. 
St: Mooie huiswerkopdracht, vraag aan een collega feedback. 
Chris: Maar noem eens iets, wat is het belangrijkste wat je er van geleerd hebt? 
St: Dat je vanmiddag vertelde over dat je niet altijd keuzes hebt. En dat hoort hier dan ook in dit 
verhaal.  
Chris: Dat je niet altijd keuzes kunt maken?  
St: Ja, de feedback die je krijgt, ja, blijkbaar heb je in je houding iets van … 
Chris: … heb je invloed op de ander.  
St: Nee, ik bedoel de dingen die je krijgt en die je ontvangt in de feedback, die zeggen dus iets over 
hoe je bent en hoe je overkomt. 
Chris: Hoe je overkomt en hoe je een ander beïnvloedt! 
St: Ja, en daar heb je dan blijkbaar geen invloed op, geen keuzes in. 
Chris: Zo is het! Was dat teleurstellend?  
St: Nee hoor, ik zou zeggen neutraal, het is niet goed of fout. Maar als je dan een aantal keren 
dezelfde dingen hoort, dan is dat dus zoals het blijkbaar is. 
Chris: Was dat een verrassing? 
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St: Nee, maar ze zijn complementair. Je krijgt van verschillende mensen dezelfde soort reactie, dus 
blijkbaar heb je geen keuze, want dat is zoals je bent. 
 

Effect hebben op de ander 
St: Maar je kunt wel zeggen, ik had bijvoorbeeld dat de ene tegen mij zei het gevoel te hebben niet 
direct te mogen zijn, maar iemand anders zei dat ze wel direct moest zijn tegen mij. Dat is dus strijdig 
en volgens mij een interactie effect.  
Chris: Je zou kunnen concluderen dat er kennelijk iets is met directheid. 
St: Als ik voor mezelf spreek, ik heb ervan geleerd dat ik daarin geen keus heb en dat het is zoals het 
is. 
Chris: Ik probeer te begrijpen wat je eigenlijk zegt. 
St: Dat ik geen keus heb, dat is zo. 
Chris: Ja, het klinkt namelijk alsof je dat toch jammer vindt. 
St: Nee, nee. 
Chris: Het klinkt namelijk een beetje alsof je de illusie dat je neutraal zou kunnen zijn voor een ander 
moet opgeven. 
St: Nee, dat zou je kunnen zeggen, maar dat is een heel krachtig stukje van deze oefening, dat ik dat 
ook leuk vind. 
Chris: Dus begrijpen dat het een illusie is? 
St: Daar word ik in bevestigd, dat vind ik leuk en ook daarin heb ik blijkbaar geen keuze. Wat jij nog 
wel eens zegt, er wordt voor je gezorgd, het gaat zoals het gaat of het ontvouwt zich … ik kan me wel 
in zevenentwintig bochten wringen, maar uiteindelijk… 
Chris: Ja, maar je moet eens even kijken, ik ga je nu proberen iets terug te geven en dat gaat over 
zelfbegeleiding. Er is een mogelijkheid dat er een deel in jou is dat graag zou willen, dat het zonder 
effect zou zijn op de ander. Wat belangrijk is, is dat die optie mag bestaan. Want jouw mind trekt de 
conclusie dat het onvermijdelijk is dat je invloed hebt op de ander en daarmee is het verhaal voor jou 
klaar. Maar het kan zijn dat er een deel in jou is dat dat erg vindt.  
Ik kijk eerst even naar de groep, kunnen jullie het volgen wat ik tegen hem zeg? Dit is nu een mooi 
voorbeeld, dit doen we tot op zekere hoogte allemaal en in de zelfbegeleiding is dit essentieel. 
St: Als ik hierop in mag steken, iemand gaf mij als feedback dat zij een bepaalde kracht in mij ziet. Dat 
vind ik mooi, maar het effect kan ook zijn dat die ander daardoor dichtslaat en dat er daarmee een 
blokkade bij die ander komt. En dat vind ik jammer, want ik wil dat contact wel houden. Ik zeg niet dat 
dit nu speelde, maar ik herken wel wat Chris zegt. 
Chris: Wat er nu gebeurd is, dat S zegt “dat vind ik jammer”, terwijl, als ik even op het gesprek 
hiervoor terug mag komen en door mag gaan in de stijl van St1, dan zou de stijl van St1 zijn “het is 
toch logisch dat je invloed hebt op de ander”. Omdat de mind heeft begrepen dat het zo is dat je altijd 
effect hebt. Maar er kan tegelijkertijd een deel van St1 zijn dat dat jammer vindt. 
Dit is in de zelfbegeleiding heel belangrijk. Het gaat erom dat de verschillende delen mogen bestaan. 
Stel je begeleidt een kind van 10 jaar en dat kind gaat in een zwembad van 90 centimeter diep en is 
doodsbang. Dan is het wel belangrijk dat je snapt en weet dat het kind daar kan staan, begrijp je. 
Maar als je dat kind goed wilt begeleiden en je zegt tegen dat kind “ja, wat een onzin, je kunt hier 
gewoon staan” dan is het niet zo effectief.  
Als ik St1 iets mag teruggeven - en dat doe ik niet om te veroordelen, maar om iets duidelijk te maken 
- zo ga je niet met je kind om! Je bent daar dus iets te snel!  
Hoe is dat als ik dat tegen je zeg? 
St: Nou, dat ik in eerste instantie heel erg moet nadenken en dat ik het heel jammer vind 
dat iedereen het begrijpt, behalve ik. 
 

Begripvoller zijn naar jezelf 
Chris: Ik kan er ook nog het volgende over zeggen. Het is op zich heel goed dat we uitgerust zijn met 
realiteitszin. Stel dat je geen 10 bent maar 25 jaar en je staat bij dat zwembad en iets in jou is een 
beetje bang, dan is het helemaal niet verkeerd dat je tegen jezelf zegt “je ziet toch dat het 90 
centimeter is, dat staat daar geschreven”. Je kunt daarop vertrouwen, maar je moet daar oppassen 
niet te hard naar jezelf te zijn, zelfs niet als je 25 bent! Dat is namelijk een intelligentere vorm van 
zelfbegeleiding. Dat je kunt zien “goh, ik zie dat je bang bent, wat maakt je bang?”. Terwijl je eigenlijk 
ook ziet dat het 90 centimeter is en dat je er kunt staan.  
St: Een beetje begripvoller zijn naar jezelf, bedoel je?  
Chris: Iets begripvoller naar jezelf en niet vanuit je mind je inzicht gebruiken om iets door te drukken 
in je zelf. 
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St: Ja. 
Chris: Terwijl de realiteit van de mind ook mag bestaan, daar is niets mis mee. Dat inzicht is ook 
behulpzaam. Sommige mensen zijn gelijk helemaal overgeleverd aan de emotie, dan heeft de mind 
betrekkelijk weinig invloed. We zetten in ons geval de mind in om onszelf op een intelligentere manier 
te coachen of op een intelligentere manier met de kinderen of cliënten om te gaan. Kunnen jullie het 
een beetje volgen wat ik met S bespreek? Want dit is belangrijk. 
 
Dit soort mechanismen zijn allemaal onbewust en daar zul je het niet zo gemakkelijk met elkaar over 
hebben. Als je dit op je werk zou doen, dan is dat een hele grote stap en niet gebruikelijk. We houden 
dat allemaal terug, maar hier in de groep, waar het in de openbaarheid komt, geeft het ruimte. 
Ik zei daarnet voor de grap “we zijn allemaal heel lief voor elkaar”, maar ik heb het gevoel dat jullie 
minstens zo waarachtig zijn geweest ten opzichte van elkaar. Waarachtiger dan je misschien in het 
algemeen bent. Je hebt niet het gevoel dat je iets moet terughouden. Wat je hier hebt ontdekt is dat je 
waarachtig kunt zijn zonder dat het ten koste gaat van de relatie of verbinding. Sterker nog, dat 
waarachtigheid de verbinding versterkt. Vooral als jij compleet zelf verantwoordelijkheid neemt voor 
jouw gevoel voor wat het waard is. Het is jouw gevoel, je doet je best om waarachtig te zijn. Dat is wat 
jij te bieden hebt. 
 

7.6. Begeleiding: Waarom Mentor – Pupil? 
St: Over mentor en pupil. Waarom heb je het die naam gegeven? Waarom kunnen het niet buddy’s 
zijn? Waarom moet de ene, de mentor en de andere, de pupil zijn? 
Chris: Nou, die namen heb ik niet zomaar verzonnen. 
St: Ja, maar die namen hebben een zekere lading. 
Chris: Het heeft te maken met het feit dat het ook heel goed is om die rollen te leren spelen ten 
opzichte van elkaar. Hier in de groep ben je medestudent en aan de telefoon zit je in de mentor - pupil 
relatie. Daar zit verschil tussen en daar kunnen we van alles van uitzoeken, een groot onderzoek naar 
doen. Het gaat erom: kun je nog gelijkwaardigheid beleven of wordt dat moeilijk, en als dat moeilijk 
wordt is het buitengewoon interessant om dat uit te zoeken. Stel even, jij bent mijn mentor en ik beleef 
onze benadering niet als gelijkwaardig, dan zegt dat minstens even veel over mij als over jou. Het is 
niet per definitie zo dat jij of ik niet goed zouden zijn. Het is interessant om uit te zoeken wat dat zou 
kunnen zijn.  
Als dit soort oefeningen er toe leiden dat we opener naar elkaar kunnen worden, kunnen we veel van 
elkaar leren. En vooral als het hele idee van goed en fout wegvalt, dan komt de zaak open en dan kan 
het veel gemakkelijker tot licht komen. Dan durf je jezelf eerder te laten zien, dan durf je in je mentor - 
pupil relatie het risico te nemen dat de ander je af en toe eens dominant vindt. En dat is een hele 
positieve ontwikkeling. Dan hoef je niet zo angstig te zijn of misschien durf je eens wat minder angstig 
te zijn, afhankelijk van wat er speelt bij iemand. 
 
Oké, misschien is het nu de tijd om het hier in de evaluatie over te hebben. 
St: We hebben er een oefening mee gedaan, maar wat ik zou willen weten is, waarom jij het op deze 
manier hebt geregeld. Je hebt al duidelijk gemaakt dat het wel degelijk mentor - pupil moet zijn.  
Chris: Ja, ik heb daar echt voor gekozen en niet voor buddy’s, dat is het verhaal. 
Hier zit ook iets achter dat sommige van jullie een coachopleiding ingaan en ik heb al aan sommigen 
van jullie verteld dat we verbanden gaan maken tussen groepen. Volgend jaar zijn jullie 2de jaars en 
worden dan mentor van de 1ste jaars. Ik zou echt op een gegeven moment gewoon als liefdewerk, de 
liefde willen organiseren. Daardoor kun je buitengewoon van betekenis zijn, maar dat is nog een grote 
stap en daar moet ik nog een tijdje over mijmeren. Of dat goed is, dat zijn zo de ideeën. 
Respectievelijk is de gedachte dat de mensen die de coachopleiding gaan doen zich als coach 
kunnen aanbieden aan de mensen van het eerste jaar. Dat kan ook. Is dit oké voor dit moment? 
St: Ja, ik denk alleen dat het een onderbelicht onderwerp is en ik vraag me af hoe het bij de anderen 
werkt. 
Chris: Wie zou het op prijs stellen als we opnieuw naar het mentor- pupil gebeuren kijken? Wie 
herkent daar gevoeligheid in?  
Gegeven de reacties zal ik hier over nadenken, het komt in ieder geval terug in het evaluatiegesprek. 
Ik vind het heel prettig dit soort dingen te bespreken, want ik voel dat jullie verantwoordelijkheid 
nemen voor de gang van zaken, dat het niet allemaal van mij hoeft te komen.  
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Afsluiting dag 9 
We gaan afsluiten. Laten we even de ogen sluiten. Voel hoe we erbij zitten. Voel een diep verlangen 
naar een ideale wereld, een ideaal zijn.  
Kijk of je je kunt verzoenen met dit gegeven en realiseer je dat we geen uitzondering zijn en dat alle 
mensen rond lopen met idealen, met hoop, met een verlangen, met hunkering. 
Laten we afsluiten met een buiging en met Om. 
 

7.7. Afscheid van een medestudent (dag 10) 
Een van de medestudenten heeft aangekondigd te gaan stoppen en is gekomen om persoonlijk 
afscheid te nemen van de groep. 
 
Chris: We hebben een bijzondere gast. S, zou je iets willen vertellen? 
St: Ja, daar kom ik ook eigenlijk voor. Ik kom afscheid nemen. En ik denk dat dit bij iedereen al wel 
bekend is, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar wellicht je dit uit mijn mailtjes aan de groep al 
heb kunnen afleiden. Ik ben begonnen met training, ik was toen al hoogzwanger en ik merkte meteen 
de eerste twee keer al dat ik het behoorlijk heftig vond wat er gebeurde. Ik was heel erg aan het 
puzzelen, het lijkt wel of ik in een soort gevorderden groepje zit, dat al heel met spiritualiteit bezig was. 
Nou ja, ik was daar beetje van onder de indruk, dat vond ik wel lastig. Maar ik vond ook de dingen die 
we hier deden heel erg raar. Ik heb daar geen ervaring mee, tien keer dezelfde dingen vragen en 
herhalen en teruggeven. Ik moet toegeven: aan de ene kant vond ik het raar, aan de andere kant 
merkte ik ook dat het heel veel met mij deed.  
Dat er heel veel naar boven kwam en ik na zo’ n trainingsdag wel van de kaart was. Ik weet niet of 
heel veel mensen dat weten maar ik heb een hele streng gelovige achtergrond, niet gewoon gelovig, 
maar super streng gelovig. Waarbij we op zondag, ja het is soms net of ik een generatie heb 
overgeslagen, dat mensen die een generatie ouder zijn mij horen vertellen en dit herkennen. En dat ik 
denk, maar ik ben wel een generatie jonger. Ik mocht op zondag geen tv. in huis, 2 keer naar de kerk, 
stukken tekst uit je hoofd leren. Ik moest van alles, zat in een soort keurslijf, super streng 
Gereformeerd. Tot mijn 18e ben ik nooit in een bioscoop of café geweest, dat mocht niet. 
Ik heb niets van cultuur of theater mee gekregen, geen popmuziek, dat was allemaal van de duivel. 
Dus dat is eigenlijk wel een heel andere wereld als waar ik nu in zit. Maar ik dacht: dat heb ik wel 
afgesloten, achter mij gelaten, ik heb andere keuzes gemaakt, daar heb ik lang over gedaan maar dat 
is helemaal afgesloten. Maar met het feit dat ik hier zit en allerlei dingen moet doen voor mij gevoel, 
het moet natuurlijk niet, maar je dat toch doet. Denk ik dan bij mijzelf, ik had toch besloten ik dit toch 
allemaal niet meer ging doen. Het voelde voor mij in een keer als of ik weer in een soort clubje zat, als 
of ik in een soort sekte beland was, waar we met zijn alle “Ohm” gingen zeggen en ik dacht “ wat ben 
ik aan het doen hier”? Ik haalde heel erg het gevoel van vroeger door elkaar waarbij ik ook heel veel 
dingen moest doen waarvan ik dacht wat is dit voor belachelijks, ik heb hier geen zin in. Dus er kwam 
heel veel weerstand op de trainingsdagen. Toen kwam de bevalling tussendoor en ben ik er even 
tussenuit geweest. Ik dacht als ik na de bevalling weer helemaal klaar dan ga ik weer naar de training 
en dan doe ik de dingen die alleen voor mij goed zijn. Ik probeer wat meer bij mijzelf te blijven door, er 
zitten ook dingen bij die ik wel leuk of interessant vind, waar ik niet zoveel moeite mee heb. Maar ik 
merkte dat er dan heel weinig overbleef. Er zat inmiddels zo veel weerstand op zo’n dag dat ik 
eigenlijk niet meer verder kon. Dus toen heb ik met Chris daar ook over gesproken en als je je kan 
indenken wat voor jeugd ik gehad heb, kan je je indenken dat een dominee daar een grote rol in 
speelt en je vader, ja dat projecteer ik dan ook een beetje op Chris. Het is vervelend, maar daar zit 
dus dan ook heel veel weerstand op. Als Chris al zegt we gaan dit doen, dan denk ik daar heb ik geen 
zin in. Dan kan Chris nog zo goed zeggen of bedoelen, “ik geef alleen maar structuur aan zo’n dag”, 
voor mij voelt het als of ik iets moet doen waar ik geen zin in heb.  
Ik heb een 1 op 1 gesprek gehad met Chris, dat was een heel prettig gesprek. Daarin kwam naar 
voren dat er veel meer speelt dan wat ik dacht. Dan zou je zeggen dat is interessant om te 
onderzoeken of iets mee te gaan doen. En toen dacht ik, dat is vast interessant, maar niet nu. Ik heb 
een kleintje gekregen en als ik daarmee aan de slag ga of als ik verder ga met de training. Ja, er zit 
daar heel veel pijn en emotie bij, ik heb nu een klein kindje. Ik heb helemaal geen zij om daar mee 
bezig te zijn. Ik zit gewoon in een andere fase in mijn leven. Ik wil nu niet in dat verleden gaan zitten 
wroeten, misschien komt dat nog wel een keer. Ik heb daar in mijn dagelijks leven nu niet genoeg last 
van. Zodat ik denk ik moet daar echt iets mee gaan doen. Daarbij met het feit dat ik u een kind heb, 
heb ik ook minder tijd en als ik dan een avond voor mijzelf heb. heb ik zin iets luchtigs te doen en wil 
niet dit. Dat is mij dan teveel. Ik sta er wel van te kijken hoeveel, wat er allemaal naar boven komt. Et 
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zit dus veel meer dan dat ik kennelijk had gedacht. Maar het past op dit moment niet in de fase past in 
mijn leven. Ik heb heel erg lopen puzzelen hoe ik dat dan moet doen met de training, wat wil ik dan. 
Elke keer als ik net dacht ik weet het, kwam er een mail over oefenen en evaluatie gesprekken. En 
dacht ik, weet je wat ik doe het gewoon niet, ik heb er geen zin in.  
 
Chris: Weet je, volgens mij kun je gewoon het beste zeggen, dat jij, je bent gewoon klaar met de 
Jaartraining. Sommige mensen hebben 5 dagen of 10 dagen nodig en in die tijd doen ze een training 
van 20 dagen. En voor mijn gevoel heb jij een training van 20 dagen gedaan.  
St: Het was wel intensief in ieder geval.  
Chris: Wat mij betreft is het ook zo, dat jij een volstrekt vrij mens bent en ook een heel wijs mens 
bent. Je hebt een heel oprecht onderzoek naar jezelf gedaan. Als deze training daar toe bijgedragen 
heeft dan is het mooi, desnoods heeft hij dat niet gedaan. Jij hebt een heel zorgvuldig 
afwegingsproces gedaan. Het belangrijkste is, het gaat niet om de kleur van de uitslag het gaat om 
het proces.  
We hebben allemaal onze voorkeuren, eigenlijk willen we jou niet kwijt, maar het gaat er om dat jij jou 
afwegingsproces doet, jou waarheid volgt en dat is wat jij nu in hoge mate doet. dat is het doel van de 
training, je bent klaar. 
 
St1t: Ik vind het super authentiek, ik vind het indrukwekkend.  
St: Zo voelt het niet helemaal, het voelt voor mij als weglopen. Maar ik heb op dit moment niet zoveel 
alternatief. Het kan nu niet op dit moment. 
St1: Misschien is het nu jouw tijd gewoon niet. Volgens mij ben je intuïtief precies waar je wezen 
moet. 
St: Ja, ik zit op dit moment zo op een roze wolk, dat voelt heel erg fijn. 
Chris: Die roze wolk helmaal aan gaan en volgens mij kun je niet anders, is ook helend voor wat er 
allemaal geweest is. Het is niet zo dat we met alleen maar graven en woelen, dat is niet de enige weg. 
Als dat verleden er is, is het belangrijk daar mee te dealen en de instrumenten te ontwikkelen om daar 
mee te dealen. Ook positieve ervaringen helpen ontzettend. En ik hoop dat dit ook een positieve 
ervaring is. En wat ik jou gun is de ondersteuning die bij jou past op dit moment. Dat kan zijn eens per 
maand of in de 6 weken een individuele sessie te doen. En dichtbij wat er op dit moment speelt, in je 
relatie of in je werk. Daarmee werk je automatisch ook met je verleden. Dat hoeft niet per se 
onderwerp van gesprek te zijn.  
Ik ben blij dat je er bij geweest bent. Je bent van grote betekenis geweest voor deze groep en ben je 
een waardevol iemand. door te blijven ben je van betekenis maar ook doordat je weg gaat. Je dan laat 
zien hoe het is je eigen weg te volgen, je eigen waarheid te volgen. Ook al is er een twijfel, weet je 
niet 100% zeker of het helemaal klopt. Maar het hoofdgevoel is dat het klopt en perfect dat is waar het 
om gaat. In die zin ben je prachtige demonstratie. 
 
St: Ja, ik vind het wel lastig want het voelt inmiddels ook weer heel vertrouwd om hier te zijn. En denk 
ik, wat heb ik nou gedaan? Maar als ik even gaat zitten weet ik dat dit klopt. Dit is wat ik wil. Dat is wat 
voor dit moment klopt. 
Chris: Je bent moeder geworden, dat is een heel belangrijk ding. Als je vanuit een ruimer perspectief 
kijkt, zou je kunnen zeggen, de energie verzamelt zich zodat die optimaal beschikbaar is voor jouw 
kind. 
St: Ja, daar had ik in het begin ook wel moeite mee, dat ik na de eerste trainingsdagen na de 
bevalling best van slag was als ik thuis kwam. Dat doet veel met me. Alles komt gewoon binnen. Ik 
ben daar dan nog twee dagen mee bezig, maar ik heb een kindje ik wil daar mee bezig zijn, niet zo 
veel met mijzelf bezig zijn.  
Chris: Helemaal goed. Dat kun je 100% vertrouwen. 
 
St: Krijgt een warm applaus van de groep. 
St: Ik vond het ook heel fijn zo te delen, voor mij staat er zo een streep onder. Dat ik er verder mee 
kan. Ieder doet het op zijn eigen manier. Ik vond het wel spannend, maar ik ben toch onderdeel 
geweest van de groep, iedereen heeft zo meegeleefd. In de groep en in de oefengroep, dat ik het fijn 
vind om te delen, hoe spannend ik het ook vind. 
 
Chris: Buitengewoon moedig dat je hier afscheid bent komen nemen.  
En op een bepaalde manier blijf je er gewoon bij horen. je kunt wel weg gaan maar we kunnen er 
geen kruis doorheen zetten. En dat is ook geen probleem, wat ontzettend helpt is dat doordat jij hier 
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bent we nieuwe verbinding aan kunnen gaan. We maken een nieuwe verbinding met jou terwijl je er 
niet bent. En is heel goed voor ons hart, voor jouw hart waarschijnlijk ook. 
 
Er wordt nog even afscheid genomen door iedereen, met heel veel goeds.  
 

7.8. Casus: Het lijden willen oplossen 
Chris: Heeft iemand nog iets te delen? 
St: Ik heb het moeilijk met de oefeningen, is dat iets wat bij meer mensen uit de groep leeft?  
 
St: Ik moet zeggen dat de mailtjes van de twee groepsleden die aangeven dat ze gingen stoppen, bij 
mij naar boven bracht “ ik wil ook vrij zijn”.  
Dat speelt nu wel even, en wat is nu echt vrij. Is dat dat ik geen enkele verbintenis heb of dat ik wel 
een verbintenis heb met jullie en deze training die ik wel bewust ben aangegaan. Ik merk dat dat bij 
mij speelt, dat zit in mij en wordt getriggerd door die twee mensen. Dit is trouwens geen 
vooraankondiging dat ik stop. 
 
St: Met de oefeningen merk ik soms dat er relevantie ontbreekt bij mij. Ik vind het interessant om te 
zien wat die oefeningen kunnen doen. Soms denk ik wat zal ik nu eens gaan verzinnen. Dan denk ik 
aan mijn vriendin, die als rooms-katholiek meisje van tien van tevoren ging verzinnen wat ze tegen de 
pater zou gaan biechten omdat ze braaf was dat ze niet echt niets te biechtten had. Eigenlijk heb ik 
dan meer zin in rust.  
 
St: Het volstaat te zeggen dat ik het moeilijk vind. Maar dat betekent niet dat ik aan het ophouden 
ben. 
Chris: Zou het kunnen zijn dat je een beetje verdrietig bent? 
St: Ik ben aan het overleven. En dat is op zich verdrietig. 
Chris: Vertel eens, hoe zit dat? 
St: Het voelt als niet eens zo heel actueel. Het grijpt mij aan dat ik weer betrokken ben bij mijn 
biologische moeder. Dat is heel veel oud zeer. Ze wordt mogelijk gedwongen opgenomen en we zijn 
curatele aan het aanvragen, dat doet veel met me. Dit kan ik niet nuchter doen. 
Chris: Nee? 
St: Nee. Dat is zwaar en ik zit in mijn overlevingsstand en ik merk dat ik veel lange periodes in mijn 
overlevingsstand heb gestaan.  
Chris: Hoe ziet die overlevingsstand van jou er uit? 
St: Dat is sterk zijn, vooral alles goed laten gaan. 
Chris: Dus vooral veel verantwoordelijkheid? 
St: Ja, en het werkt en het werkte altijd wel. Ik vind het heel moeilijk als daar gezegd wordt zou je dat 
eens niet anders gaan doen, zou je dat niet eens allemaal uit je handen laten vallen? Dat is een 
beangstigde benadering. 
Chris: Het belangrijkste wat je misschien zou kunnen helpen is wat wel genoemd wordt het doen 
zonder doen. In je doen vrij zijn van resultaat. 
In dit geval, dat het fout mag gaan. Als je handelt en dat handelen hoeft niet per se tot resultaat te 
leiden dan kan je theoretisch stoppen met handelen. Maar je kan ook doorgaan met handelen, waarbij 
je minder afhankelijk bent van het resultaat. Verandering van houding. Laat ik het paradoxaal zeggen: 
hoe minder ik afhankelijk ben van resultaat, hoe doelgerichter ik kan zijn. Het heeft te maken met het 
emotionele belang dat wij aan resultaat hechten. In dit geval is het een ramp, dat is dus rampzalig dat 
jouw moeder naar een tehuis moet. En is er iets in jou dat het rampzalig vindt dat je die ramp niet kan 
voorkomen.  
St: Het is nog lastiger, aan de ene kant vindt ik het rampzalig aan de andere kant wil ik niets liever.  
Chris: Dat betekent dus dat we met verschillende delen te maken hebben, een deel dat het snapt, 
weet dat het goed is. Maar is er ook een deel en dat is die liefde in jou, die het pijnlijk voor haar vindt, 
vul ik in. 
St: Dat klopt. 
 

Verzoend raken met lijden 
Chris: Dus de liefde in jou kan niet verdragen dat er pijnlijkheid is en wil dat hoe dan ook voorkomen. 
Hoe meer ik kan verdragen dat er pijnlijkheid bestaat, dat pijnlijkheid inherent is aan het leven. In het 
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Boeddhisme spreken ze over edele waarheden, er zijn vier edele waarheden. En de eerste edel 
waarheid is: “Er is lijden”. 
Dat is de meest diepzinnige fundamentele wijsheid die er is. Hoe meer we verzoend zijn dat er lijden 
is bij ons en bij anderen, hoe minder lijden er is. Waar we lijden willen voorkomen, bestrijden etc. zijn 
we effectiever als we lijden kunnen verdragen. Het primitieve idee van liefde is: ik moet per definitie 
voorkomen dat er lijden is. Het is een feit dat het eigenlijk mijn schuld is dat er lijden is. Maar het is 
een almacht-ding. In het ergste geval betekent het dat het onze schuld is dat er in Haïti een 
aardbeving was. De realiteit is dat we dat niet kunnen voorkomen. Het is buitengewoon moeilijk om je 
ouders of je kinderen te zien lijden. Het is buitengewoon uitdagend om het lijden aan te kijken. Vanuit 
een spirituele visie zijn wij één. Als jij lijdt, lijd ik ook. Het interessante is dat als ik bereid ben om te 
lijden, ik jou aanwezig kan laten zijn bij jouw lijden. De oplossing van het lijden zit meer in het 
aanwezig zijn bij het lijden. In de meeste gevallen is dit zo, als de kraan lekt dan repareren we het lek. 
In de materiële wereld is dat zo. Maar in de psychologische wereld werkt dat gelukkig niet zo. We 
hoeven dus eigenlijk niet hard te werken. Nou ben ik benieuwd wat je mij hoort zeggen. Wat er in je 
gebeurt als je mij dit allemaal hoort zeggen. 
St: De laatste vraag vind ik gemakkelijker. Ik krijg een soort black-out bij je eerste vraag.  
Ik voel dat ik als heel klein kind al het lijden van mijn moeder heb gezien. Ik mij daarbij machteloos 
gevoeld heb. Ik zie dat het bij mijn latere stiefvader en stiefmoeder ook weer gebeurd is. Als het met 
hen niet goed ging, gooide ik mij er vol in. Ik herken wel wat je zegt, dat die situatie, zo’n gekke 
moeder, mij zo heeft gemaakt. Zij kon mij niet steunen bij mijzelf te zijn. Ze heeft mij volledig uit mijzelf 
getrokken en dat is een houding geworden. Ik voel dat daar heel veel energie heen is gegaan, meer 
dan ik wilde. En dat het niet klopt. 
 
Chris: Sluit eens even je ogen. Voel nu eens wat je voelt in je lichaam. 
St: Ik voel wat trilling. 
Chris: Hoe is het met je schouders? 
St: Die worden prettig naar beneden getrokken door mijn armen. 
Chris: Hoe zou het zijn om het zinnetje uit te spreken, een zinnetje die we allemaal kunnen gebruiken 
als we in de overlevingsstand zitten:“ Ik ben bereid om los te laten”. 
St: Ik word meteen een beetje misselijk. 
Chris: Wat dan belangrijk is, is dat ik misschien een deel in jou kan wakker maken, dat bereid is om 
los te laten. Maar dat ik als eerste een deel wakker maak dat dat niet wil. Wat belangrijk is, is om het 
deel, dat niet wil, als eerste te honoreren. Als het dichter bij jouw waarheid is om te zeggen, ik ben 
niet bereid los te laten. Doe dat dan vooral!  
Laten we allemaal onthouden dat je niet roept wat ík wil. Het gaat er mij om jou zo dicht mogelijk bij 
jou waarheid te brengen. Kijk eens hoe het is om te zeggen, “ ik ben niet bereid om los te laten”.  
St: Ik ben niet bereid om los te laten. 
Chris: “Want loslaten voelt als”. Benoem maar wat er in je lichaam gebeurt, hoeft geen logica in te 
zitten. 
St: Loslaten maakt mij te onzeker. 
Chris: Goed zo, “ ik ben niet bereid om los te laten” en kijk wat er gebeurt.  
St: Ik ben niet bereid om los te laten, want wie moet er dan opletten? 
Chris: “Ik ben niet bereid om los te laten”.  
St: Ik ben niet bereid om los te laten,  
Chris: Want? Je mag herhalen, “dat maakt me onzeker”. 
St: Dat maakt me onzeker, dan zakt de vloert weg. 
Chris: Heel goed. 
St: Dan raak ik verloren. 
Chris: “Dan raak ik verloren”. “ Ik ben niet bereid om los te laten”. 
Kijk maar wat er in je lichaam gebeurt, met je armen, met je billen, met je rug. 
St: Er een soort streep van spanning, over-alert gevoel. 
Chris: “Ik ben niet bereid los te laten want ik moet opletten”. 
St: Ik ben niet bereid om los te laten want in moet het in de gaten houden. 
Chris: Heel goed, jouw woorden zijn altijd beter dan mijn woorden. En nog eens. 
St: Ik ben niet bereid om los te laten want in moet alles in de gaten houden. 
Chris: Ga maar door, als er iets gebeurt in je lijf dan hoor ik dat graag. 
St: Ik ben niet bereid om los te laten, dat is gewoon veel te veel.  
Chris: “Ik wil zo graag dat er niemand is die lijdt”. 
St: Ik wil zo graag dat er niemand is die lijdt. 
Chris: “Ik vind het zo erg dat mensen moeten lijden”. 
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St: Ik vind het zo erg dat mensen moeten lijden.  
Chris: Voel je verdriet, voel hoe erg je dat vindt. Voel wat er in jezelf gebeurt. “Ik vind het zo erg dat ik 
het niet helemaal kan voorkomen dat mensen lijden”. 
St: Ik vind het zo erg dat ik niet kan voorkomen dat mensen lijden.  
Chris: “Ik zou graag helpen te voorkomen dat mensen lijden”. 
St: Ik wil zo graag willen dat mensen niet lijden. 
Chris: “ Maar ik zie dat ik dat niet kan”. 
St: Ik zie dat ik het niet kan, ik heb hier zoveel te doen. 
Chris: “ Ik zie dat ik niet kan voorkomen dat mensen lijden”. 
St: Ik zie dat niet altijd kan voorkomen dat mensen lijden. Ik hoef niet altijd te voorkomen dat mensen 
lijden. 
Chris: “Ik hoef niet altijd te voorkomen dat mensen lijden”. 
St: Doet me wel verdriet. 
Chris: “ Ik ben bereid om verdrietig te zijn”.  
St: Ik ben bereid om verdrietig te zijn. 
Chris: Ik ben bereid om te lijden aan het lijden van andere mensen te lijden. 
St: Ineens blokkeert het. 
Chris: Naar de groep wil ik even zeggen dat het belangrijk is dát we werken. Niet hóe we werken. Of 
we nu zeggen ik ben wel of niet bereid maakt niet uit. Het belangrijkste is dat we wel één van de twee 
doen en we niet op zo’n punt blijven hangen. Dat je in je zelfbegeleiding denkt, nou ik heb het even 
gehad en koffie gaat drinken. Dat is op zich niet erg, maar wel weer vroeg of laat aan het werk gaat. 
En wat je dan doet maakt op zich niet zoveel uit. 
Eén van de twee te kiezen, en je volgt altijd jouw waarheid, die het dichts bij jouw waarheid is. Als er 
iets dat jij kunt verzinnen, dat jouw waarheid is, is altijd beter dan wat ik suggereer. 
 
St: Toen je dat laatste zinnetje zei, was het of ik toeliet dat er een tank over mij heen ging. Dat was ik 
dus niet bereid om te zeggen.  
Chris: Hoe is het als je ziet dat jij niet zo machtig bent als je zou willen zijn? 
St: Ook heel menselijk, het voelt soms als falen maar ook wel als menselijk. 
Chris: Hoe is het dan om te zeggen, “ het mag zo zijn dat mensen lijden”. 
St: Het mag zo zijn dat mensen lijden. 
Chris: ”Het mag zo zijn dat mijn moeder lijdt”. 
St: Ik krijg daar toch een misselijk gevoel bij. Ook al kan ik het beredeneren dat ik het kan zeggen. 
Chris: Kijk eens wat het oplevert als je het zegt, puur vanuit je mind. Dus je mind ziet het  
maar je hart weigert het nog. Het is al heel wat als we het vanuit de mind kunnen zien.  
St: Ik mag mijn moeder zien lijden. 
Chris: Wat gebeurt er als je dat zegt? 
St: Ik heb haar laatst een klap gegeven en dat zie ik nu voor me. En het is ook vooral tegenstrijdig. 
Chris: Dus er is een deel in jou die haar best een beetje lijden zou willen bezorgen. Beter gezegd een 
wake-up call willen geven. 
St: Een wake-up en er is ook nog een soort woede die niet zo speelde bij de klap.  
Chris: Dat idee heb ik ook zomaar. Het allerbelangrijkste is, dat jij voor ogen hebt dat jij niet de macht 
hebt het te voorkomen. 
St: Heb ik de macht niet om te voorkomen dat het mij ontregelt? 
Chris: Nee, je hebt niet de macht om het effect wat het op jou heeft, maar je hebt ook niet de macht 
om het lijden van jou moeder te voorkomen. Hoe is dat? 
St: Het was onrechtvaardig dat ik het altijd moest oplossen. 
Chris: Ja, dus zij verkeerde in de illusie dat voorkomen kon worden dat ze zou lijden. 
St: Ik weet niet of zij daar op uit was, ik weet dat ik die rol op mij genomen heb en dat had zij en de 
omgeving niet toe moeten staan. 
 

Het lijden dat alleen door ieder zelf gedragen kan worden 
Chris: Zie hoe belangrijk het is dat wij ieder zijn verantwoordelijkheid gunnen over zijn eigen lijden. 
Buitengewoon belangrijk voor therapeuten, coaches, allerlei vormen van hulpverleners, allerlei vormen 
van waar we met mensen werken.  
Ik zeg natuurlijk niet dat we iedereen in zijn sop moeten laten gaarkoken en laten barsten. Maar dat 
we iedereen zijn lijden kunnen gunnen omdat het helpt om dat lijden te dragen. Het lijden kan alleen 
door de persoon zelf gedragen worden. Zelfs wat we noemen ondraaglijk lijden kan niet door een 
ander gedragen worden. Hoe beter wij in staat zijn het ondraaglijk lijden te laten dragen, hoe meer we 
van betekenis kunnen zijn voor anderen en dit kunnen laten zien. Dat is de kern van dit werk. 
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Er is een stroming in het Boeddhisme en die heet Mahamudra. De letterlijke vertaling hiervan is het 
Grote gebaar. Wat je nu doet is het Grote gebaar maken.  
Dat is Mahamudra. Bereid zijn om uit de trein der dingen te stappen en uit te stappen.  
Mahamudra is het gebaar van naar binnen gaan. Een volgende stap kan zijn, benoemen wat er bij jou 
is, ‘er is een gevoel van … ’. Ga je gang. 
 

7.9. Zijnsoefening: Als ik stop met invloed uitoefenen (Oef. 19) 
In drietallen. 

• Sluit je ogen en stem af op jezelf. 
• Benoemen gevoelens: Er is een gevoel van … 
• Kijk wat er gebeurt als we toevoegen, ‘…en dat mag er zijn’.  

Als er iets in ons is dat bereid is zich te verzoenen met wat er is kunnen we dat zeggen. 
Vooral als het iets lastigs is. Als het iets leuks is, is het niet zo moeilijk om te zeggen, ‘dat mag 
er zijn’. Dan slaat het eigenlijk nergens op. Dat is er al hoor, maar toch, voor het primitieve 
deel in ons is het belangrijk om te zeggen ’en dat mag er zijn’.  
 

• De volgende stap heeft te maken met het volgende. Zo gauw er iets lastigs in ons is, zal er 
een deel in ons actief worden om het lastige weg te werken. Omdat het een reflexmatige 
tendens is kunnen we daar ook werk mee doen. Het ‘er mag er zijn’ is een ritueel zinnetje, 
meer hoeft het ook niet te zijn. En het werkt toch.  
Het volgende zinnetje is ‘als ik stop met invloed uitoefenen dan merk ik …’  
Laat je verrassen. Er hoeft geen enkele logica in te zijn. Je benoemt simpelweg wat er is als 
je dat zinnetje uitspreekt. Het kan zijn ‘als ik stop met invloed uitoefenen dan krijg ik kriebel 
aan mijn pink’. Het is een vervolg op ‘en dat mag er zijn’. Een verdere verdieping van die zin. 
 
En ik breek heel snel in omdat je misschien nu nog merkt hoeveel invloed je hebt op je 
invloed. Door dat zinnetje te zeggen merk je hoeveel invloed je hebt, hoeveel macht. 
 

• We gaan een volgend stapje maken. Ik werk wel eens met een dramatischer zinnetje. We 
merken dat we als reflex hebben dat we de werkelijkheid voortdurend manipuleren. Zo zijn we 
uitgerust. Maar we hebben wel macht als we zeggen ‘als ik stop met invloed uitoefenen’. We 
kunnen terugvallen op puur gewaar zijn. Puur aanwezig zijn. Pure presentie. Dus niks doen, 
en alleen maar Zijn. Daarom werken we met: ‘als ik stop met invloed uitoefenen, en er voor 
kies om puur ogen te zijn, puur waarneming te zijn, dan merk ik…’.  
Hoe is het dan, wat merk je? Als je het niet meer weet, steek je hand op dan kom ik langs. 
 

• Nu gaan we hetzelfde doen met de ogen open. Dat wordt een nog grotere uitdaging voor de 
meeste mensen. Hetzelfde zinnetje, ‘om puur ogen te zijn…’. Vooral als je kijkt is het een 
waardevol zinnetje. Hoe zie je die ogen als je puur ogen bent.  
 

• Volgend zinnetje, ‘als ik in contact met jou geen invloed uitoefen en puur ogen ben, dan merk 
ik ….’  
Tussendoor roep ik, ‘hoe is het om compleet ontwapend te zijn?’. 
 

• De volgende zin is, ‘Puur ogen zijn voelt als…’. We houden het nu kort. Eventueel kun je 
ervan maken ‘Puur ogen zijn tegenover jou voelt als…’. 
 

• En nog korter, ‘Puur zijn voelt als… ’. 
 

• Nog korter, ‘Zijn voelt als… 
’ 

• Nu deze twee: ‘Zijn voelt als…., iemand zijn voelt als…’. 
Die twee dingen gaan we even vergelijken. En laat je verrassen. Hoe is het als ze elkaar niet 
uitsluiten. Het Zijn en het Iemand Zijn, elkaar niet uitsluiten. Eigenlijk ongeveer hetzelfde zijn, 
maar toch ook weer anders. 
 

• Volgende zin: ‘Wat ik uit deze oefening leer…’. Waar krijg je zin in als je deze oefening doet? 
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Ik ben zo vrij om gewoon in te breken bij jullie en om het volgende voorstel te doen. Ik heb al even 
tussendoor geroepen dat zelfbegeleiding goed is. In het half uur dat je oefent, maar ook belangrijk de 
rest van de dag. En deze oefening is ook een hele goede praktijkoefening. Wat ik wil voorstellen is dat 
je met de persoon met wie je deze oefening gedaan hebt naar buiten gaat. Gaat wandelen in het park 
of in het winkelcentrum en dan kijkt wat er gebeurt als je de oefening herhaalt. Dus “als ik stop met 
invloed uit te oefenen en ervoor kies om puur ogen te zijn” terwijl je naar een boom kijkt of naar die 
Overvechtse allochtoon, wat gebeurt er dan? Of een stoeptegel of wat dan ook. De dingen die je zo 
onderweg hier nog wel eens tegen kunt komen, wat gebeurt er dan. Kijk maar waar je zit of je de 
lange zin wil doen of meteen de korte zin “puur ogen zijn ... ”. Kijk maar wat je wilt doen, afhankelijk 
van waar je zit.  
 

Nabespreking 
Chris: Hoe was dat? 
St: Ik vond het wel een mooie oefening. Toen ik hier stond met jou samen had ik zoiets van bepaalde 
gelaagdheid en niets. Buiten merk je dan dat je er een soort van slecht of goed oordeel aan gaat 
hangen en dat je denkt van oh die bank is mooi. 
Chris: En hoe is dat dan als je dat ziet en je kijkt nu naar de bank en zegt “als ik stop met invloed uit 
oefenen…” 
St: Dan ben ik er al voorbij.  
Chris: Ja, dat kan zijn. Maar wat ik je in elk geval ook hoor zeggen is dat je bewustzijn over hoe je 
invloed uitoefent gegroeid is daarin. Datje meer ziet dan je gewend bent om te doen. Het systeem zit 
zo in elkaar. 
Hebben andere mensen dat ook gezien? 
St: Ja, wat ik ook opvallend vond is dat toen ik bewust alles ging uitschakelen, de prikkels, zeg maar. 
Ik heb er vaak last van dat alles binnenkomt en dat het nu zachter en minder naar binnen kwam. Dat 
vond ik wel heel opmerkelijk. 
Chris: Het goede van de oefening is dat we ons eigenlijk helemaal niet hoeven te verdiepen in hoe we 
dat allemaal doen en waarom. Maar we zeggen gewoon radicaal “als ik stop met invloed uit 
oefenen…” snap je? Het grappige is dat het werkt. Iets in ons snapt waar het over gaat. Iets in ons is 
kennelijk geneigd om dat te doen. Als dan iets anders zegt “als ik stop”, dan stopt het ook. Nietwaar? 
St: Het stopt, maar daarnaast kon ik heel goed zien dat er ook een seconde later weer een reflex 
overheen ging, van ja, maar. Ik stop met invloed uitoefenen op mijn benen en ik voel dat er een 
verzachting in mijn benen optreedt en in een reflex: oké, er moet wel weer spierspanning in mijn 
benen komen. Zonder dat ik daar ook over nagedacht heb en zonder dat ik toestemming heb gegeven 
om ook weer die spanning op te bouwen. Het zit er meteen. Ik kon het echt zien. 
Chris: Er is dus een belang bij de alertheid. Zijn er meer mensen die dit herkennen wat S zegt? 
St: Ik vond het raar dat ik juist door niets te zijn een bepaalde alertheid voelde, dat ik gewoon wakker 
ben. Alertheid niet in de zin van beïnvloeden maar gewoon van wakker zijn. 
Chris: Dat is wat er dan wonderlijk genoeg overblijft. Wat overblijft is verbazing. Wat ik dan noem de 
ogen. Het zien. Nog sterker: dat het de wakkerte enorm ten goede komt. Als ik het een beetje overdrijf 
zou je kunnen zeggen dat we in ons dagelijks leven van alles aan het doen zijn en dan doen we onze 
ogen vooral dicht en zijn we dan vooral bezig. Als we dan stoppen met dat te doen en alleen nog maar 
kijken, komt er ineens heel veel helderheid vrij.  
 

Loslaten van een malende geest 
St: Het kostte mij heel veel energie om überhaupt te kijken. Ik merk als ik buiten ben dat ik me afsluit, 
dus dat ik half daar rondloop, en dat ik heel veel energie nodig had om gewoon te kijken. En dan komt 
het ook nog eens allemaal binnen. Ik merk dat mijn ogen nu heel moe zijn. Dus om die invloed los te 
laten, daar ben ik niet eens aan toe gekomen.  
Chris: Dus zo druk zijn we, normaal gesproken, met andere dingen hè? 
St: Of zo sluit je je af of ben je half. Half ben je daar wel en half niet. Het is wel een oefening om heel 
erg bewust daar te zijn en te zien wat is daar nu eigenlijk. 
Chris: Bijvoorbeeld om bewust naar muziek te luisteren. Je alleen maar te richten op de muziek. Je 
zou kunnen zeggen dat dat van het systeem vraagt een zeker risico te nemen.  
Het bezig zijn van ons kun je bijvoorbeeld vergelijken met kauwgom kauwen. Als je op een gegeven 
moment kauwgum aan het kauwen bent gaat dat maar door en door. Daar kun je ook eindelos mee 
doorgaan. Dat is ook de bedoeling van kauwgum. Dat betekent dat er een soort actie is die gewoon 
eindeloos kan blijven doorgaan. En die dus kennelijk een soort bevrediging in zichzelf geeft om daar 
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mee bezig te zijn. Dat is precies hetzelfde, die spierspanning levert iets op. Die heeft een belang. 
Bijvoorbeeld het gevoel dat je er bent. En het gevoel dat je er zelf ook invloed op hebt. Een bekend 
gegeven is dat als je in een meditatie je durft te veroorloven om je gedachte af een toe helemaal los te 
laten. En alleen maar naar de vogels te luisteren, dan is dat een buitengewoon hoogstaande vorm van 
meditatie. Dat zou je weer een soort Mahamudra kunnen noemen. Een groot gebaar. Afzien van 
gewoon dat kauwgum kauwen. Je geest is voortdurend aan het malen. Maar waar we dat eventjes 
kunnen loslaten, dat helpt. We richten ons op de stilte. En waarmee we ook maar zijn… 
 
St: Het bewust aangaan van iets, bewust verplaatsen. Dat je bewust loopt. Met je voetzolen op de 
aarde loopt. Kijkt, en dus niet 300 meter verder bent. En dan kijkt: ooh ik ben 300 meter verder, maar 
daar ben ik niet bij geweest. Dat vind ik een duidelijk verschil, dat je alert bent zowel bij jezelf als ook 
bij je omgeving. En niet in je hoofd. 
 

Inleven in de ander 
St: Ja wat ik in mijn oefening met S wel goed kon zien is dat ik voornamelijk zie wat ik denk en mijn 
overtuigingen steeds om mij heen zie. Als ik er vanaf blijf en er niet meer mee aan de gang ben wordt 
het helderder en dan zie ik voor het eerst wat er is. Als ik dus niet door het filter kijk van mijn 
overtuiging. Dat kon S ook, er was niets meer hier wat S tegenhield. Hij was helemaal in beeld, zonder 
dat ik er moeite voor hoefde te doen, zonder dat het gevaarlijk was, zonder dat het binnenkwam. Het 
was de realiteit, er was hier niets dat het tegen hield. 
Chris: Je kon dus met S zijn. 
St: Dat is precies waar ik het met hem over had, ja. 
Chris: Het is altijd een van de interessante oefeningen om te doen is, wat verhindert mij om met S te 
zijn? Waar ik niet met S kan zijn ben ik met S in gevecht. En ben ik per definitie S aan het 
manipuleren. Dat is wat er vanzelf komt. 
St: Vanuit dat gewaar-zijn kan S op geen enkele manier gevaarlijk zijn. Ik kan niet eens zeggen voor 
mij. Want dat is niet aan de orde. Maar vanuit dat gewaar-zijn was dat meer aan de orde. 
Chris: Dus dat betekent dat op dat moment 100% gewaar-zijn is. Het heeft ook iets met ontwapening. 
Kun je dat zien? Je kan je ook kwetsbaar voelen. Stoppen met invloed uitoefenen.  
St: Ik zilt ontzettend na te denken over wat je allemaal bedoelt, ik kan het niet helemaal volgen. Op 
een gegeven moment zei je: het zegt wat over mij als je mij niet kunt voelen of aan kunt voelen ...  
Chris: Ik kan het anders zeggen: als ik mij niet kan inleven in jou. Als ik mij inleef in jou, als ik mij nu 
probeer in te leven in jou, dan ben ik gewoon een beetje jou. Natuurlijk blijf ik tegelijkertijd Chris, hoor. 
Ik neem jou niet in bezit. 
St: Dan snap ik het. 
Chris: We vragen ons allemaal wel eens af “hoe kan in hemelsnaam iemand zijn zoals die is”. We 
kunnen ons niet inleven. En we kunnen ons niet voorstellen hoe iemand tot zulk soort gedrag kan 
komen. 
St: En dan? 
Chris: Mijn suggestie is dan dat te onderzoeken. Het is altijd interessant dat als een uitdaging te zien. 
Want voor je het weet gaan we een oordeel over iemand vellen. En dat betekent dat we afstand 
nemen van dat wat er wel is. Als er iemand in deze groep verdriet heeft, hebben we allemaal een 
beetje verdriet. Als iemand uit deze groep weggaat, heeft dat voor iedereen consequenties. Dat heeft 
te maken met het feit dat we een eenheid zijn. Als er een aardbeving is ergens dan heeft dat toch 
invloed, dan moeten we ons best doen om dat buiten de deur te houden. Toch heeft het een beetje 
invloed. 
 

Stilvallen 
St: Wat mij opviel in het gewaar-zijn is dat ik stilviel. En ik realiseer me dat ik dacht: wat gebeurt me 
eigenlijk. Maar ik had dus geen idee. Het was alleen maar een gevoel van pure waarheid. 
Chris: Dat kan, kan ook zijn dat woorden dan eigenlijk wegvallen. 
St: Woorden vielen weg, gedachten vielen weg. 
St: En dat kon je laten bestaan? 
St: Ik was toen een tijdje stil en op een gegeven moment dacht ik: ik moet volgens mij wat zeggen. 
Toen realiseerde ik me ook: blijkbaar zijn er geen gedachten over wat ik zie. Er is alleen maar het 
zien. Dus dat gebeurde. 
St: Dat had ik op een bepaald moment ook, er zijn geen woorden meer en ik wil ook eigenlijk nu niet 
meer naar die woorden toegaan. Dat verhindert me om te blijven bij wat er nu is. En toen heb ik toch 
de stilte weer doorbroken. 
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Chris: Ja, soms vraagt het om oefeningen gewoon, is er wat moed voor nodig om gewoon stil te 
vallen. Respectievelijk en als jij een oefening met iemand anders doet en die ander valt stil, dat jij je 
dan vrij voelt om in je eentje lekker door te gaan. 
St: En ik realiseer me dat ik de stilte ben gaan doorbreken omdat ik dacht: ik moet wel door met de 
oefening. 
Chris: Ja, maar dan ben ik ook wel heel blij mee hoor. Ook daar weer kun je bekijken waar die stilte 
vandaan komt. Dat is interessant om naar te kijken maar normaal gesproken zou ik het gewoon 
vertrouwen. En het is behulpzaam om na te gaan of het praten over iets is of dat het uitdrukking geven 
aan iets is. Dat zijn twee verschillende dingen. De grote kunst is dat we er steeds meer naar toe gaan 
groeien om uitdrukking te geven aan. Dat je überhaupt elkaar en alles kunt gaan zien als een 
uitdrukking van. Je kunt niet niet communiceren. Je communiceert altijd iets. Je kunt ook zeggen dat 
we altijd onderdeel zijn van communicatie zolang we met anderen zijn en zelfs als we niet met 
anderen zijn. En als we de ogen dicht doen is dat nog steeds zo. We leven in een relationele wereld. 
Maar vooral als we kunnen zien dat dat wat zich toont een uitdrukking is van, kunnen we in contact 
zijn met de grotere dimensie. 
 

7.10. Ademhalingsoefening (Oef. 20) 
Oké, zullen we eens wat gaan rekken en strekken. 

• Kijk eens wat er gebeurt terwijl je zo aan het rekken en strekken bent dat je eigenlijk 
voortdurend uitdrukking moet geven aan. Eigenlijk aan het communiceren bent. 

• Ga met je armen omhoog en kom vervolgens met je handen en je hele lichaam naar beneden 
en zwaai met je armen tussen je benen en ga weer omhoog. Adem in bij het omhoog gaan en 
uit bij het omlaag gaan. Dus een complete inademing omhoog en een complete uitademing 
omlaag. 

• Aan het eind van de uitademing wacht je één tel en aan het eind van de inademing wacht je 
één tel voordat je de volgende maakt. En kijk of je dit kunt voelen als een soort gebaar wat je 
maakt. Kijk hoe het is als je dit beleeft als een gebaar, de buiging als een gebaar van 
overgave en de andere beweging, als de beweging van gaan staan. De beweging naar het 
zijn en de beweging naar het iemand zijn. Staan voor wie je bent. 

• Kijk of je de ademhaling de beweging kunt laten doen. Niet jij doet de beweging maar de 
adem stuurt de beweging. Je kunt het je ook voorstellen als de golven van de zee. Hoe er als 
het ware steeds weer een golf opkomt en een golf verdwijnt. 

• De volgende stap in deze oefening is dat je ook steeds weer een ademhaling wacht. Voordat 
je dus naar beneden gaat, respectievelijk voordat je naar boven komt. We blijven één 
ademhaling boven en we blijven één ademhaling beneden. 

• En laatste keer en neem nog maar even de tijd om na te voelen. 
 

Ademhalingsoefening in tweetal 
De volgende oefening met de ademhaling doen we in tweetallen. Doe maar met degene die naast je 
staat.  

• Je kunt de ogen dicht houden. We beginnen met de armen te spreiden en voel hoe het is om 
zo tegenoverklaar te staan. 

• Vervolgens brengen we de handen naar de borst en buigen we voorover en gaan we weer op 
een inademing terug. Dus je gaat staan tegenover de ander en je buigt voor de ander. Het 
maakt niet uit of het tegelijk gaat of los van elkaar, voel maar wat prettig voelt. 

• En laatste keer. En voel maar even na. 
• Voel hoe het is als je je realiseert dat je voortdurend uitdrukking geeft aan iets. Dat je 

voortdurend een gebaar bent. Uitdrukking geeft aan iets dat groter is dan jij. 
• En breng dan je rechterhand een beetje omhoog, houd maar gewoon naast je. Ter hoogte of 

de schouder of zo. En breng je aandacht naar je rechterhand. En voel hoe het is als die hand 
zo staat. Dat je een ander gebaar bent dan wanneer je die hand langs je lichaam laat zakken. 
Voel het verschil. Je kunt je hand ook naast je oor de lucht in laten gaan en probeer dan te 
proeven wat voor gebaar je dan bent, een ander gebaar. En speel daar eens wat mee. Dus 
door met aandacht te bewegen, kijk wat voor gebaren er ontstaan. En probeer steeds het 
gebaar te proeven. En laat je verassen door het gebaar dat er opkomt. En kijk hoe het is om 
de kwaliteit van het gebaar te proeven. 

• En voel je vrij om natuurlijk de andere hand ook in het feestje te betrekken. 
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• Doe heel geleidelijk je ogen open. Word je bewust van de ander tegenover je en het gebaar 
wat de ander tegenover jou is. De ander is een gebaar, jij bent een gebaar en jullie zijn per 
definitie een gezamenlijk gebaar. 

• Merk hoe de muziek niet nodig is ... voor het gewaar-zijn. 
• Het gebaar dat jij bent ... het gebaar dat de ander is ... het gebaar dat je gezamenlijk bent ...  

wat we als groep zijn ... wat we als mensheid zijn ... als planten ... en dieren ...  onmiskenbaar. 
• Laten we dit eens proberen af te sluiten in een creatieve hug ... . . maar wel de stilte bewaren 

... . . zodat we daarna vanuit die stilte even kunnen gaan mediteren ... . . en voel ook die hug 
als een gemak ... . . is niet verplicht overigens maar ... . . 

• Kijk hoe het is als we zo zitten en we stoppen met invloed uitoefenen ... . . en we richten ons 
op het puur gewaar-zijn. Gewaar-zijn wat we eigenlijk zijn.  

• Laten we dit afsluiten met een buiging. 
 

Nabespreking 
Chris: Is er iemand die iets wil vertellen. 
St: Ik vond het héél mooi. 
Chris: Jij vond het heel mooi 
St: Héél mooi. Ik was wel heel erg door S geraakt. Moest er ook door huilen. Zó lang iemand 
aankijken. Ja, dat vond ik heel mooi. Het echt zien. De pijn die ik zag. Ook wel de pijn voelen. Ik 
herken er natuurlijk ook iets in. Maar gewoon, die tranen gewoon laten gaan. Ik zag die tranen en 
dacht wat is een traan eigenlijk prachtig, als je ze zo bekijkt. Heb ik niet eerder zo gezien. Pijn en 
tederheid door elkaar.  
St: Ik vond het heel mooi om in jouw ogen te kijken, ondanks dat je af en toe weg keek. Ja, heel mooi, 
dankjewel. 
St: Dankjewel, mooi om te horen. 
St: Ik vond de oefening heel rustgevend. Voor mij heel fijn. Ik vond het heel ontspannend en heel 
prettig om te doen. 
St: Het helpt sterk liefdevol voor jezelf te zijn. Dit soort bewegingen. Thuis komen ...  
Chris: Zo moeilijk je voor te stellen dat wij eigenlijk liefde zijn. Dit helpt hè. 
St: Ja, het is eigenlijk liefde zijn. 
St: Ik heb, voel ook heel sterk, het gevoel van alleen staan. Zonder dat het zielig is. Een soort bewust 
zijn. Dat alleen zijn een soort inherent is aan.  
Chris: Ja, heel goed en misschien wel een voorwaarde is. 
St: Ja. Om dat te accepteren. 
Chris: Ja, het zou kunnen zijn dat liefde alleen zijn nodig heeft. Ik had het wel eens over 
liefdesladders. Je zou kunnen zeggen hoe hoger je op de liefdesladder komt hoe meer alleen je bent.  
St: De ene kant van mijn lijf gaat over geven en de andere kant over ontvangen. 
Chris: Oké, mooi. Als je je kind vasthoudt. Wie geeft er dan iets aan wie? Wie krijgt er dan eigenlijk 
iets. Er is iets wat voorbij geven en nemen, krijgen en ontvangen.  
St: Ik vind het een heerlijke oefening hoor. 
St: Ik word er eigenlijk wel een beetje stil van. Geïmponeerd is een groot woord misschien. Het 
grappige vond ik ook wel dat je je ogen dicht had, maar dat je elkaar toch volgde ... . . 
Chris: Dat je op de één of andere manier een eenheid kunt zijn, een duet kunt zijn. 
Geïmponeerd klinkt een beetje dramatisch maar het is wel zo dat, je zou bijna kunnen zeggen dat er 
een magistrale dimensie is. 
St: Ja, die voelde ik zo heftig. 
Chris: Een heilige dimensie. Dat hoeft niet iedereen zo te ervaren, want het is geen regel dat je deze 
oefening zo ervaart maar het kan wel op die manier ervaren worden 
St: Bij (S) was het niet zo stil van binnen. En ik zit nu te onderzoeken of het rebellie was of weerstand. 
Maar ik voelde gigantische energiestromen. Ik had ontzettend de neiging om te spelen en toen dacht 
ik: door de muziek wordt er van mij verlangd dat ik heel sereen ben en heel stil Maar ik had zo de 
neiging om helemaal iets anders te doen 
Chris: Als het gaat om muziek als het gaat over alles, voel je nooit ergens door gedwongen 
St: Ik voel me niet gedwongen. Ik had zo’n idee, met de energie die ik om me heen voelde, dat rust 
gewenst was.  
Chris: Toch is dat niet zo. Het is misschien wel beter om niet te gaan gillen of krijsen in deze sfeer. 
St: Ja, precies. 
Chris: Desnoods ... . . ook dat kan. Mijn vermoeden is dat dat geen probleem zou zijn geweest. Dus 
laten we zeggen dat ieders werkelijkheid mogelijk moet zijn. 
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St: Zij zijn blijkbaar niet genoeg door ons gestoord geweest. 
St: Het is fijn dat jullie je niet door ons gestoord hebt gevoeld. 
St: Ja, je nam lekker de ruimte. 
Chris: Het wil wel zeggen dat één van de onderdelen van het werk is om vertrouwd te raken met 
’pittige’ energie. Zeg maar een ander woord voor bevrijding is eigenlijk dat er steeds meer passie 
vrijkomt. Het belang van de oefeningen wordt steeds groter. 
St: Ik had mijn gang moeten gaan? 
Chris: Ik kan daar niet zo meteen zeggen wat jij moet doen, maar het enige dat ik wel kan zeggen is 
dat er heel veel energie kan vrijkomen en dat het een hele kunst is om je te verbinden met die 
energie. De energie te zijn en je niet mee te laten sleuren. En het is behulpzaam om het onderscheid 
te voelen. Het hangt heel erg van af waar je vandaan komt. Sommige mensen zijn hun leven lang 
gewend om zich door hun energie mee te laten slepen. Dan is het wel handig om te leren je met je 
energie te verbinden. Sommige mensen hebben eigenlijk nog nooit het meeslepen door de energie 
gevoeld. Dus die gun ik het erg zich eens een keer door de muziek te laten meeslepen. 
St: Weet je. dat begrijp ik dus helemaal niet. 
Chris: Van meeslepen word je een beetje hyper. Ken je dat? 
St: Dat ken ik wel ja. 
Chris: Daar heb je natuurlijk wat varianten in, maar oké. 
St: Met die rechterhand was, dat ging vanzelf eigenlijk, ik voelde toen heel erg de energie daar heen 
gaan. Voelde ik overal.  
Chris: Ja, prachtig, dan krijg je eigenlijk interne communicatie. Dat het ene deel kan communiceren 
met het andere deel. En we praten altijd over delen maar dat kan ook gewoon op het fysieke vlak, dus 
die ene hand kan communiceren met die andere hand. En die ene hand kan hartstikke blij zijn met die 
andere hand. Wonderlijk genoeg. Ook deze laatste oefening heeft veel te maken met stoppen met 
invloed uitoefening. En meegaan met de stroom. 
En ademen werkt daar heel goed bij. Adem is direct verbonden met onze stromende aard. Het 
energetische dat we eigenlijk ook zijn. Overgave heeft ook heel veel invloed op de kwaliteit van 
ademen. Omgekeerd kun je met ademhalingsoefeningen de kwaliteit van de ontspanning 
beïnvloeden. Het zijn waardevolle oefeningen, ook de ademhalingsoefeningen, om ook eens thuis te 
doen. 
 

7.11. Oefening: Repeterende vraag over idealen (Oef. 21) 
Doen zonder doen. Doen zonder te werken. Dat is het werk.  
De oefening gaat als volgt. Iemand vraagt mij wat is er goed aan is om je niet bewust te zijn van je 
idealen. Antwoord is pijn in mijn buik. Dus het gaat altijd om wat is er. Wat roept het op? Het hoeft 
geen gigantisch zoekproces te worden. Het is puur wat er is. Wat zich voordoet.  
St: Wat je voelt of wat je denkt? 
Chris: Wat je voelt, ervaart, denkt, wat al dan niet relevant is om te zeggen. Maar er doet zich nu 
aanmaal altijd iets voor. Dat is wat je moet benoemen bij iedere oefening die we doen.  
En altijd is de vraag gerechtvaardigd, hoe zit je er nu bij. Wat ervaar je. Als tussenvraag. Ik houd het 
ondertussen een beetje in de gaten. 
 
Dit zijn de vragen (in tweetallen, 10 minuten per persoon per vraag): 

• Wat is er goed aan om je niet bewust te zijn van je idealen? 
• Wat is er goed aan om je wel bewust te zijn van je idealen? 
• Wil je mij een voorbeeld noemen van jouw verlangens en idealen en hoe het voor je voelt er 

mij iets over te vertellen? 
• Kun je een voorbeeld noemen van een ideaal waarvan jij heel graag wilt dat het werkelijkheid 

wordt en waar je je eventueel ook graag voor zou willen inzetten? 
 

Nabespreking 
Chris: Hoe was het met de idealen? Zijn er nog idealen? 
St: Zolang ze maar simpel zijn 
Chris: Zo lang ze maar simpel zijn mogen ze er zijn.  
St: Het kunnen er ook wel eens veel zijn. Het is gemakkelijker als er maar twee zijn in plaats van 
twintig. Dat is te overzien. 
Chris: Dat is het nadeel als je weet wat je idealen zijn. Het beste is om ze maar een beetje ... . . 
St: klein te houden? Op een papiertje te zetten?  
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Chris: En dan onder in de kast.  
St: Nee en dan te kijken wat staat op nummer één en op nummer twee en op drie ...  
Chris: Hoe zou jouw idealenlijstje eruit komen te zien? 
St: Hoe dat bij mij eruit zou komen te zien met mijn idealen? 
Ik heb het bij de vorige evaluatie gehad over mijn werk en over dat ik iets zou willen. Morgen ga ik 
naar een open dag. Dus dat is mijn eerste ideaal waar ik iets mee ga doen. En als tweede had ik 
tennissen. Met tennissen gaat het ook erg goed. 
Chris: Ben je aan het winnen?  
St: Nee hoe je op het veld bent en hoe je daar staat. Vol zelfvertrouwen en zo. Ik mag niet klagen. 
St: Ik zag van tevoren al dat ik het leuk zou vinden. Alleen die eerste vraag ... . . 
Chris: Wat is er zo leuk aan? 
St: Je wordt er blij van. Als je vertelt over leuke dingen, toch? Tenminste, zo werkt dat bij mij. 
Chris: Oké 
St: En je hebt ook geen moeite met erover te vertellen. Dan ga je wel uit van idealen die je zelf kunt 
verwezenlijken. 
St: Er zijn ook wel idealen bij die wat lastiger zijn. Die zet ik dan onder aan de lijst. Ik realiseer me wel 
dat sommige idealen nooit werkelijkheid zullen worden omdat de situatie er niet naar is. Of omdat je 
een aantal mensen in je omgeving moet hebben die daar ook aan mee moeten werken. Als dat er niet 
is dan is dat er gewoon niet.  
St: Maar je hebt hele realistische idealen, over het algemeen? 
St: Ik vind wel dat idealen, mij kunnen confronteren met mijn eigen nietigheid. Dat ik wel heel klein en 
onbeduidend ben in het grote geheel. Niet alleen dat je afhankelijk bent van anderen maar ik ben zo 
klein ... . . zo nietig 
St: Dat kan je ook zo voelen. denk ik. Dat hangt natuurlijk heel erg af van wat jouw ideaal is. 
St: Je had het over blijheid. Ja, blijheid is inderdaad een deel van de emotie die bovenkwam, maar 
ook kleur bekennen en ook angst of angst dat je kleur bekent dat je dat niet gaat redden, dat je dat 
gaat verliezen. Want het is niet aan mij. In die zin is er nietigheid. Dat vind ik lastig met elkaar in 
balans te brengen. 
Chris: Ik denk dat je op een heel belangrijk ding doelt, namelijk dat het een hele kunst is om je 
idealen te laten bestaan en je niet te snel de vraag te stellen of je die ook kunt realiseren. 
St: Ja, wanneer zijn ze nu af, wanneer ben je er nou? 
Chris: Je zou je zelfs kunnen afvragen of het de bedoeling is van idealen dat ze persé altijd 
gerealiseerd worden. 
St: Bedoel je dat streven alleen voldoende is? 
Chris: Het is buitengewoon behulpzaam te erkennen dat ze er zijn, dus zeg maar in zijn complete 
volheid te laten bestaan 
St: Waarom is dat zo belangrijk? 
Chris: Dat kun je weer in het weeskinderenmodel zien. Er zijn kinderen in ons die dromen, die 
verlangens hebben, die verwachtingen hebben, en ga zo maar door. En het helpt ontzettend als die 
mogen bestaan. Dat is wat de vreugde geeft. Dat is wat vrijheid geeft. 
St: Bij mij resoneert het woord verlangen wel ... . . maar idealen ... . . 
Chris: En heb je ook ontdekt wat moeilijk voor jou is aan het woord idealen?  
St: Nee, we hebben er verder niet naar gekeken. We zijn op het woord verlangen doorgegaan. 
Chris: Verlangens en idealen zitten vrij dicht bij elkaar. Alleen idealen gaan meer over hoe het eruit 
ziet als idealen gerealiseerd zijn. Dus hoe ziet een ideale wereld er voor jou uit? Hoe ziet een ideaal 
huis er voor jou uit? Wat je ook maar kunt bedenken, daar heb je een idee over, een ideaal over. 
St: Het grappige is dat jij dat zo zegt dat ik het meteen vertaal met het woord verlangens. 
Chris: Het zou kunnen zijn dat dat dus een manier is om te ontkomen aan je idealen. 
 

Verlangens en idealen hoeven niet vervuld te worden 
Een volgende vraag, waar we vandaag niet aan toekomen, is: wat was voor jou een ideale vader 
geweest. Er is geen ontkomen aan, wij hebben als kind een beeld, natuurlijk een impliciet beeld, we 
kunnen daar geen woorden aan geven als kind. We hebben een beeld hoe wij willen dat een vader of 
moeder is. 
St: Dat vertaal ik dus weer met welke vader had ik verlangd. Ik kom er niet uit. Het is net een stapje 
verder. Het ideaal is het gerealiseerde verlangen. Dus ook al zijn ze beiden nog in de 
ontwikkelingsfase, is de ideaal fase het vervulde verlangen. 
Chris: Het is een stapje verder. Laten we even beginnen met verlangen. Het verlangen lijkt mooi. Ik 
geef altijd het volgende voorbeeld: ik kan nu wel naar een ijsje verlangen maar het is een stuk 
eenvoudiger naar een ijsje te verlangen als ik weet dat er hiernaast in de koelkast een ijsje ligt. Als ik 
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naar een ijsje verlang en er is in geen velden of wegen een ijsje te ontdekken dan zal ik sterk de 
neiging hebben om het verlangen naar een ijsje weg te drukken. Terwijl dat verlangen zou kunnen 
bestaan. Dus tegenover bewust zijn van je verlangen staat ook een prijs. De prijs die je daarvoor 
betaalt is het voelen van het onvervulde verlangen. Tegelijkertijd is het wonderlijke dat je in contact 
kunt staan met je verlangen en dat het zo maar kan gebeuren dat het ter plekke wordt gerealiseerd. 
Wat voor verlangen geldt, geldt voor idealen nog twee keer zo sterk. Het vraagt heel wat om mij voor 
te stellen wat een ideale partner voor mij zou zijn. Gegeven dat ik een partner heb. Want dat betekent 
dat de kans vrij groot is dat mijn geest en hart meer kunnen bedenken dan mijn partner ooit kan 
bieden. En als ik dat onder ogen zie is dat ook een soort teleurstelling. Maar als ik dat gewoon waar 
laat zijn betekent dat dit er ook ets in mij gehonoreerd mag worden, werkelijk mag bestaan en dat 
geeft rust. Hoe meer ik mijn idealen en verlangens kan laten bestaan hoe minder ze vervuld hoeven te 
worden. Dus er is vaak een tendens om onze behoefte aan te passen aan de realisatie ervan. 
 
Je zou kunnen zeggen dat in behoeften, verlangens, idealen een soort continuering zit. Dat is een 
soort schaal. Ik denk dat dit redelijk klopt. We hebben behoefte aan eten en als je niet eet dan houd je 
het niet lang vol. Daar zit een vrij grote druk op, maar dat wil niet zeggen dat achter onze idealen niet 
buitengewoon veel energie kan zitten. Zo gauw die mogen bestaan komt die energie vrij. Zolang ik 
niet bewust ben van mijn idealen, verlangens en behoeften zal ik toch proberen mijn partner te 
manipuleren om te zorgen dat die de ideale partner wordt. Door het uiten van mijn frustraties of wat 
dan ook. 
 

Jezelf gunnen dat idealen mogen bestaan 
De vorige keer hebben we ook oefeningen gedaan, hebben we elkaar feedback gegeven over wat je 
denkt te moeten doen om bij de ander in de smaak te vallen. Dat geeft aan hoezeer wij invloed op 
elkaar uitoefenen, hoezeer wij daar beelden bij hebben. Dat is waar dit ook over gaat.  
St: Ik denk dat wij hetzelfde hadden. We hebben idealen veranderd in ambitie omdat we met idealen 
er niet uit kwamen 
Chris: Wat maakt ambitie gemakkelijker dan idealen? 
St: Weet ik niet. 
Chris: Kennelijk was het gemakkelijker, toch? 
St: Ja, het was gemakkelijker, maar zoals je het nu uitlegt zit in het woord ideaal ook of je het jezelf 
gunt, of je ziet dat er voor jou een ideaal is. En ik denk, als ik voor mezelf praat, dat daar het probleem 
zit. Dat ik geen ideaal heb. Maar om iets te bereiken, de weg ernaar toe, het verlangen, dat kan ik wel 
zien. 
Chris: Wij hebben van de week een evaluatiegesprek gehad en ik zou bijna zeggen: als er iemand 
een ideaal heeft, dan ben jij het wel. 
St: Ja, maar gun je het jezelf? 
Chris: Dat gaat al te snel, snap je? Dus laten we beginnen met gun je het jezelf dat het mag bestaan?  
Dat is dus een voorbeeld, de strengheid, het superego. Die heeft heel veel te maken met onze 
idealen. De normen, de mal van normen die we onszelf steeds opleggen heeft heel veel te maken met 
onze idealen. En we hebben vanuit dat project een groot belang om dat onbewust te houden. Je zou 
ook kunnen zeggen dat wat we nu aan het doen zijn is te onderzoeken waar die strengheid vandaan 
komt. Als we er van uitgaan dat er altijd de liefde is die zich op een bepaalde manier vertaalt. En de 
eenvoudige manier waarop de liefde zich vertaalt is dat hij hoge eisen stelt, bijvoorbeeld aan jezelf. 
Wanneer we gaan doorzien welk ideaal erachter zit, dan komt er meer lucht in, meer vrijheid in en zijn 
we minder afhankelijk van de realisatie. Het ideaal om een perfect mens te willen zijn, daar is niet 
zoveel mis mee, dat is misschien wel een heel natuurlijk verlangen. Maar allerlei ideeën wat het 
inhoudt om een perfect mens te zijn, nemen onze vrijheid weg. Dan geven we de plant niet meer de 
mogelijkheid om te groeien waar die eigenlijk naar toe wil groeien. En dan zijn we op ons best. Kun je 
daar iets bij voorstellen? 
St: Ja. Het is een goede oefening, dit. Omdat ik weer geconfronteerd wordt met het onvermogen om 
het te kunnen zien. Omdat de eerste aanzet om de oefening te doen is, om te gaan worstelen om het 
woord. 
Chris: Ja, het zou kunnen zijn dat die worsteling te maken heeft met het ideaal dat zich eigenlijk een 
beetje geheim wil houden ... . . snap je ... . . 
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7.12. Lichaamsoefening met het hoofd (dag 11, Oef. 24) 
Chris: Zullen wij even afstemmen?  
 

• Voel eens hoe het is om het grote gebaar te maken. Wat is er erg aan om jezelf te ontmoeten 
respectievelijk; wat is er mooi aan om jezelf te ontmoeten?  

• Voel hoe je lichaam contact maakt met de grond….en haal eens een keer diep adem en 
spreid dan een beetje je armen, dus maak ze los van je lichaam.  

• Breng de aandacht naar je handen en breng ze dan héél langzaam naar je borst. Zeg dan in 
jezelf “welkom” en je noemt jezelf bij je naam met alles erop en eraan. En dat een paar keer 
doen, heel langzaam en bewust. Uit een bereidheid om vriendelijk te zijn. Gastvrouw of 
gastheer te zijn voor jezelf. Voor dat Zelf. Voel het effect daarvan. Voel wat er met je gebeurt.  

• Terwijl je dat doet en daar rustig mee doorgaat, breng je heel geleidelijk je kin naar je borst. 
Zodanig dus dat je hoofd voorover gaat. Voel hoe dat is om te buigen. Kijk wat er in je gebeurt 
als je zegt: “ik ben bereid mij over te geven”. Laten wij dit vervolgens met z’n allen hardop 
doen.  

• Dan breng je geleidelijk aan je hoofd weer rechtop. Voel hoe het nu is met je hoofd rechtop. 
Vervolgens leg je je hoofd op je linker schouder. Je buigt je hoofd naar links.  

• Dan brengen wij het hoofd weer naar ’t midden en voel hoe het nu is. Wat het effect is van 
zo’n klein gebaar. Dan brengen wij het hoofd naar de rechter schouder. Voel hoe het is om 
dat gebaar te maken.  

• Dan brengen wij het hoofd weer naar ’t midden. Vervolgens brengen wij het hoofd achterover. 
Gewoon héél rustig, niet heftig. Voel hoe het is om dat gebaar te maken. Doe je mond een 
beetje open, zodat je vrijuit kunt ademhalen.  

• Dan brengen wij het hoofd weer naar ’t midden. Voel dan weer opnieuw hoe je lichaam 
contact maakt met de grond.  

• Wees je bewust van de groep, van de kring waarin je nu zit. Voel hoe het voor je is om in de 
kring te zitten. In hoeverre je je kunt toestaan om helemaal hier te zijn, helemaal in het Nu te 
zijn. In de kring. Onderdeel van de ketting.  

 
Benoem dan met een enkel woord wat er Nu bij jou is. Gewoon hardop. 
Div. St: Hart, ruimte, warmte, onrust, hoofd, kriebels, topzwaar hoofd, teveel indrukken, overgave, 
stilte, afgesloten, verbondenheid, pijn in het hoofd, rust. 
Chris: Misschien is er iemand die voor iets of iemand de aandacht wil vragen? 
St: Ja, ik wil graag aandacht vragen voor mijn vader. Die ligt in het ziekenhuis en is er niet goed aan 
toe. Het gaat niet goed. 
Chris: Laten wij onze aandacht geven aan de vader van S. en aan S. en de familie van S. Laten wij 
ze vertrouwen gunnen. Laten wij ook het welkom gebaar maken en terwijl wij dat doen, sluiten wij S. 
en de familie van S. in ons hart.  
Iemand anders nog iets voor iemand de aandacht wil vragen? 
St: Ik wil voor mijn zoon aandacht vragen, die voor zes maanden naar Amerika gaat, wat ik aan de 
ene kant lastig vind en aan de andere kant hem heel erg gun. Ja, dat moet ik gewoon toevertrouwen 
aan de wereld of wat dan ook. 
Chris: Ja, laten wij ons hart openen voor S. en voor haar zoon en hun vertrouwen gunnen. Zelfs als 
het fout gaat en toch goed gaat. Laten wij ook voor hen het welkom gebaar maken. 
Laten wij dit dan afsluiten met een buiging.  
 

7.13. Terugblik op de eerste 10 trainingsdagen 
Oké, lieve mensen, ik zou graag het volgende willen doen. Het bijzondere van ons werk is dat het 
anders is dan het bouwen van een huis. Als je bij het bouwen van een huis geen budget- beperkingen 
hebt, dan heb je een bepaalde fantasie van wat je wilt en haal je er een architect bij. Kortom, bij het 
bouwen van een huis weet je van tevoren heel goed wat je wilt. Hoe beter je van tevoren hebt 
gedefinieerd wat je wilt en dat van tevoren met een aannemer hebt afgesproken, hoe beter is het 
resultaat. 
Wij doen een soort “open eind” project, waarbij wij onderweg hopen zinnige dingen te doen, die op 
zich wel te beoordelen zijn op hun kwaliteit, want bij ieder dingetje kan je zeggen “wat heb ik eraan of 
wat koop ik ervoor of wat schiet ik ermee op”? De eindsituatie, daar kun je een fantasie over hebben, 
maar dat is vrij open. Nog sterker, hoe doelgerichter je in dit werk bent, hoe slechter je dat doel zult 
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bereiken. Tegelijkertijd zijn wij toch heel doelgericht bezig. Dat is de grote paradox. Net zoals het veel 
werk is om te leren ontspannen.  
Kunnen jullie je voorstellen dat ik nu beter duidelijk kan maken dat de 1e dag was zoals deze was, en 
de 2e dag, etc., dan dat ik dat op de 1e dag kon. Wat ik zou kunnen doen om toch “de lijn’ te zien, is 
dat ik met jullie doorneem wat wij de eerste tien dagen gedaan hebben en proberen op basis van wat 
wij nu gehad hebben iets over de achtergrond te vertellen.  

Zelfbegeleiding 
De hoofdlijn in de training is Zelfbegeleiding. Het doel van alles wat wij aanreiken is dat dit de 
zelfbegeleiding optimaliseert. Bij de zelfbegeleiding is het heel belangrijk dat ieder mens zichzelf 
begeleidt, maar wat wij inmiddels heel goed weten is dat wij op een heleboel dingen geen zicht 
hebben. Dus een van de doelstelling van de training is dat gegeven: heel geleidelijk tot de conclusie 
komen dat er allerlei dingentjes zich in je afspelen waar je eigenlijk geen weet van hebt. Dat je door 
van alles en nog wat bepaald wordt, zonder dat je je daar bewust van bent. Dat doen wij heel tactisch, 
want anders zou je er erg van kunnen schrikken. Je snapt dat voor de zelfbegeleiding het heel 
wezenlijk is om te weten wát je aan het begeleiden bent. Herinneren jullie je nog de cirkel van de 1e 
dag, dus wat er zich in de binnenste cirkel allemaal afspeelt. Een groot deel van het werk is geleidelijk 
helderheid te krijgen. Het zijn altijd “modellen” van de werkelijkheid en invalshoeken. Bijvoorbeeld het 
weeskinderen model, waarin vriendelijkheid tot stand komt. We hebben veel geoefend met 
vriendelijkheid. Jullie hebben ontdekt dat het simpelweg benoemen van gevoelens rust brengt, vrijheid 
geeft. Daardoor ben je ook meer gaan leren ontdekken wát voor gevoelens er bij je zijn.  
 
Dus het hoofdonderwerp is zelfbegeleiding. In het intakegesprek zeg ik altijd: “dit is geen 
therapeutische groep”, maar tegelijk is het buitengewoon therapeutisch. Ik zeg er ook altijd bij dat 
iemand die het lukt het gehele jaar dagelijks zichzelf te begeleiden t.o.v. iemand die dat helemaal niet 
doet een totaal andere training heeft. Dat neemt niet weg als dat zo zou zijn, en je alleen deze 20 
dagen doet en geen oefeningen met jezelf doet, dat je toch aan het einde van het jaar een ander 
mens bent. Ook het aanwezig zijn en de oefengroepen e.d. doet natuurlijk ontzettend veel. In de 
klassieke modellen werd nooit gesproken over zelfbegeleiding, want vroeger was het zo dat je 
jarenlang naar dit soort situaties ging en dan hoopte je dat er geleidelijk aan eens een keer wat 
veranderde.  
Door dagelijks iets aan zelfbegeleiding te doen, krijg je steeds meer greep op jezelf. Zeg ik dan veel 
nieuws? De oefening doen wij dus, omdat het direct werkt en dan is de zelfbegeleiding thuis 
essentieel. En geleidelijk aan is het de bedoeling dat we die oefening gaan uitwerken naar de rest van 
de dag. De vorige keer hebben wij een praktijkoefening toegevoegd en een belangrijke oefening die 
wij vandaag gaan doen is om in contact te blijven mét je lichaam, terwijl je bijvoorbeeld naar de t.v. 
kijkt, terwijl je een boek leest, terwijl je met iemand in gesprek bent. En dat lukt helemaal niet, het 
streven ernaar is heel belangrijk. We willen allemaal heel graag bij onszelf blijven en daarom is 
oefening heel behulpzaam. Dat zijn de praktijkoefeningen. Het idee is dat je door bijvoorbeeld de 
zelfmassage te doen, je steeds meer in contact komt met je lichaam en dan zal je geleidelijk aan 
steeds gemakkelijker op de dag in contact zijn met je lichaam. En daardoor veel beter weten wat er 
met je gebeurt in relatie met anderen. Daardoor heb je ook meer keuze. Door de keuze word je 
minder bepaald door allerlei emoties of erdoor meegesleept.  
 

De vrije dimensie – Het Huis van Zijn 
Goed, we hebben gewerkt met het huis van Zijn. Het bijzondere is dat we dan direct werken met de 
vrije dimensie. Ik heb gezegd dat met “werken” er zicht komt op de binnenste cirkel en tegelijkertijd is 
het ook belangrijk dat we het vermogen om daarnaar te kijken versterken. Dat je soms meer ziet en er 
ook meer mee op je gemak bent. En dat je er vriendelijk voor bent. De meeste mensen zitten in een 
overgangssituatie, ik noem het wel eens de grote bekering. Ik vergelijk het wel eens met een bedrijf. 
Als je in een bedrijf functioneert en er is een probleem in dat bedrijf en: 
• Iedereen raakt in paniek of; 
• Iedereen begint ontzettend te klagen, een soort kankercellen, of; 
• Iedereen reageert, goh wat interessant zeg, wat een boeiende uitdaging. 
 
We hoeven geen managementtheorie te leren om te zien wat beter werkt. Datzelfde wat in een bedrijf 
werkt, werkt ook voor ons zo. Als wij geïnteresseerd zijn als er iets pijnlijks of moeilijks is en we 
kunnen de reflex om dat weg te werken beheersen, dan is dat iets wat heel veel brengt. De meeste 
van jullie zitten geleidelijk aan op een punt, dat als er iets moeilijk is, dat je ergens helemaal 
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opgewonden van raakt, dat je dan geïnteresseerd raakt in wat er eigenlijk aan de hand is. Wat voor 
weeskinderen daar bijvoorbeeld een rol spelen. Klopt dat of vergis ik me? Dat is een groots, groots, 
groots, moment. Dat kun je toch alleen maar doen als je je redelijk op je gemak voelt met jezelf. Als er 
iets ontzettend heftig is bij jezelf, dan sla je drie keer op de vlucht. Dat dat überhaupt kan, dat je 
geïnteresseerd gaat raken, dat je langzamerhand tools krijgt om daar mee te werken, daardoor is er 
ook meer rust, is dat ook meer mogelijk. Daarom is er zelfbegeleiding.  
 
Je ziet dus een lijn in de ontwikkeling. De 1e dag werkte we met: er is een gevoel van … en dat mag er 
zijn. De 2e dag werkte we met het verwelkomen. In het verwelkomen hebben jullie je in de loop der tijd 
heel erg verdiept. Dat hebben jullie vanmorgen nog kunnen voelen. Wat er überhaupt gebeurt als je 
dat gebaar maakt. Er gebeurt nu waarschijnlijk meer als de 1e dag. Er is meer vermogen gekomen 
om, zoals ik dat vanmorgen noemde, gastheer voor jezelf te zijn. Denk aan het gedicht van Rumi: 
Herbergier te zijn voor dat wat er in de tent aan gasten verschijnen.  
 
Het bijzondere van werken bij de visualisatie is dat we de buitenste ring versterken en dat je ook zicht 
krijgt op Zijnskwaliteiten. Je stralende aard is ook nog functioneel. Daar bedoel ik mee dat dat 
Zijnskwaliteiten zijn, die ook in de wereld betekenis hebben. Het is niet alleen zomaar leuk, het is ook 
functioneel. Het heeft betekenis! Dus doordat je meer vermogen krijgt, om met die problematiek te 
werken, sijpelen er geleidelijk aan meer Zijnskwaliteiten naar boven. Het zal ook geleidelijk aan 
duidelijk zijn, dat wij dat niet in één jaar regelen. Tegelijkertijd is het wel een hele belangrijke weg die 
je ingegaan bent. Het bijzondere van de visualisatie is dat die zicht geeft op de Zijnskwaliteiten. En de 
meeste van jullie hebben dat gezien, nietwaar. Daardoor heb je ook het perspectief dat 
Zijnskwaliteiten in je bereik liggen. Je hebt gezien dat het ook weer niet zo vreselijk ver weg is. Ik 
noem het ook wel eens werken vanaf de achterkant, daardoor heb je alleen zicht op waar we naar 
toegaan. Door je te identificeren met die Zijnskwaliteiten zodat die weer onderdeel worden van jou. 
Dat is de reden van de identificatie.  
 

Idealen en verlangens 
Waar we de laatste tijd mee verder gaan is rond idealen en verlangens en zo. Jullie hebben ook het 
artikel kunnen lezen over het ideale zelf en de ideale ander. Een belangrijk artikel. Vooral ook weer 
omdat in idealen jouw liefde zit. Er is geen ontkomen aan. Er stroomt voortdurend liefde uit ons. Het is 
niet voor niets dat wij allemaal zo vreselijk ons best doen. Je hebt een primitieve vorm van hoe de 
liefde zich manifesteert, een beperkte, omdat die vaak reflexmatig is. Die ooit wel effectief is geweest, 
maar niet meer helemaal vrij is. Automatisch, als er dat en dat is, dan gebeurt er dat en dat. Die is 
vaak gebaseerd op oude pijn. Het punt is dat idealen vaak heel impliciet zijn. Verwachtingen zijn 
impliciet. Ambities zijn impliciet. Dus het is eigenlijk heel groots om bewust te worden van je idealen. 
Van wat jou eigenlijk drijft.  
 
Het is ook belangrijk werk i.v.m. de checklist “evaluatie van het leven” die we een tijd hebben laten 
liggen geleden. Ik had eigenlijk de hoop dat we dat vrij snel in het begin zouden kunnen doen. Vroeger 
deed ik dat later in het traject, maar nu eerder, omdat het eigenlijk geschoond moet worden wil je op 
een reële manier naar je idealen kunnen kijken. Ook niet dwingend wordt naar jezelf. Als je gaat 
nadenken over wonen of werken of partners of wat dan ook, dat dat niet in de sfeer gaat van - wat ben 
je toch ook een zak dat je dat zo doet, het kan toch eigenlijk wel een keer zo. En nu maak je er maar 
eens werk van. Punt! – Dat is niet het idee. Dat is toch een beetje het gevaar als je dit werk niet eerst 
wat gedaan hebt. Dus dat er wat meer vrijheid en gemak komt. Dat dingen mogen zijn zoals ze zijn. 
Dat het mag ontvouwen, zonder dat wij er vreselijk aan gaan lopen sleuren en trekken en gefrustreerd 
worden over het feit dat het niet zo is als wij het willen hebben. Als dat zo is kan je daar weer mee 
werken. Impliciet doen wij ook al heel veel werk met de criticus. Komen we ook nog uitgebreid op 
terug.  
 
De criticus zou je kunnen zien als metafoor voor de primitieve idealen. De criticus zorgt ervoor dat je 
braaf blijft. Ook een primitief ideaal is braafheid. Ik kan het niet beter benoemden. De criticus heeft 
duidelijk idealen en ideologieën over hoe het zou zijn en daardoor kom je aan je échte idealen nooit 
toe. Door onbevangen onderzoek te doen naar idealen, smelt die criticus tot op zekere hoogte. Komt 
er passie vrij want in die idealen zit heel veel hart. Heel veel wil. Bovendien maakt het helder wat je 
mist. Als je weet wat je wilt, wordt de kans dat het gebeurt ook een heel stuk groter dan wanneer je 
dat niet weet. Dus het is behulpzaam om te weten wat hét in jou wil. In het 2e jaar gaan wij uitgebreid 
door op verlangen. In de mate waarin ik bepaald ben door mijn neurotische idealen, zullen jullie druk 
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van mij voelen. Snap je dat? Dat zit je hier niet voor jezelf maar zit je hier om iets naar C te bewijzen. 
Als wij de oefening doen, als ik stop met invloed uitoefenen, komt het er eigenlijk op neer dat al die 
druk voortdurend op de ander leggen, omdat we ons niet bewust zijn van de idealen. Niet omdat we 
van die vreselijk slechte manipulatoren zijn, maar in hoeverre je daarin doorgeschoten bent. Daar 
komt het eigenlijk op neer, maar we doen het allemaal. Het is onvermijdelijk. Daarom is bewustzijn 
van idealen, verwachtingen, ambities en verlangens ontzettend behulpzaam. Vooral ook als je dat 
kunt gaan dragen. Ik kan je verklappen, met de meeste verlangens hoef je eigenlijk alleen maar in 
contact te zijn en ze worden in zichzelf vervuld. Daar hoef je helemaal niets voor te doen. Ik kan je ook 
aanraden de zelfvergevingsoefening eens met je verlangens en met je idealen te doen. Ik zie 
bijvoorbeeld, dat jij ontzettend graag de leukste vent van de wereld wilt worden. Wat voor verlangen 
het ook is. Je bent bijvoorbeeld drie keer getrouwd en toch is er dat grote verlangen. Kijk eens wat er 
gebeurt, je mag verlangen naar de leukste vent van de wereld. Je mag je leven lang verlangen naar 
de leukste vent van de wereld. Als je daarin ontspant komt je passie vrij. Die passie komt vrij wanneer 
je niet meer monomaan achter dat verlangen aanjaagt. Dat verlangen wordt als het ware in jou zelf 
vervuld. Ik kan je ook verklappen bij voorbaat; wat we het hardste denken nodig te hebben, daar lopen 
wij van over en daar hebben wij het meeste van te geven. Dat is het grote wonder. Dan gaat die 
energie beschikbaar komen. Ook voor allerlei andere dingen. Die komt vrij, is niet meer gefixeerd op 
dat ene ding. Die ene fixatie die mijn moeder al had en mijn grootmoeder al had. Die energie is 
vastgeraakt is de loop der eeuwen.  
  

Vooruitblik 
St: Nu hebben we teruggekeken. Komt er ook nog een vooruitblik? 
Chris: Ja, maar dat is moeilijk. Ik heb ook al wat genoemd. Waar we uitgebreid bij stil gaan staan zijn 
de subpersonen in onszelf. De criticus heb ik al vaak genoemd, superego is ook belangrijk en waar 
een criticus is, is ook altijd een rebel. Zo zijn er een aantal belangrijke subpersonen. Daar zullen wij op 
ingaan en is een belangrijk exercitie. Eén van de grote doelen van het werk is dat de wijsheid de 
dominante factor wordt in ons leven. De wijsheid kan je het beste definiëren als: je handelt vanuit 
wijsheid als je maximaal in staat bent om dát te doen, wat goed is voor jou. En doe je wat maximaal 
goed is voor jou, dan is dat ook meestal goed voor de ander. Dat is wijsheid. Dat is bijvoorbeeld niet 
de stem die de hele dag zegt, je moet dit en je moet dat. Dat is meestal de criticus. Het grote werk is 
om onderscheid te maken, is het nu de wijsheid die aan het woord is of de criticus? Of zit ik in mijn 
rebellie? Het lijkt net of ik heel onafhankelijk ben of autonoom, maar wat ik vergeet is dat ik mij af zit te 
zetten tegen mijn eigen criticus. De vraag is dat of ik in mijn wijsheid zit. Als ik voor 99% bepaald word 
door mijn criticus, en het lukt mij om eens lekker in mijn rebel te zitten, is dat een buitengewone 
vordering. Verder ga ik er niets meer over zeggen en nog een belangrijk onderdeel is relaties. Een 
belangrijk onderdeel is bijvoorbeeld, hoe gaan wij om met kwetsing, want dat is het moeilijkste in 
relaties. Het schijnt wel eens te gebeuren dat mensen gekwetst raken in relaties. Het is heel 
behulpzaam om hiermee goed om te kunnen gaan. Als ik er meer over vertel, leidt dat af in wat we 
vandaag gaan doen, dus hier wil ik het bij laten.  
 

7.14. Oefening: Open onderzoek: Ideale vader en moeder (Oef. 25) 
Als jullie het artikeltje gelezen hebben, wat ik heb toegestuurd, dan heb je ook meer achtergrond 
gezien rond idealen. 
Mijn voorstel is om de oefening als volgt te doen. Normaal gesproken is bij een open onderzoek, twee 
stille getuigen, maar in dit geval lijkt het mij goed dat je toch even de tijd aangeeft. Het zijn vijf puntjes, 
maar voel je vrij om meer tijd aan bijvoorbeeld de 1e vraag te besteden, etc. Dan kun je ook vragen of 
iemand het 2e puntje voorleest. Is dat helder? Dan gaan we dat doen! 
 
In drietallen, 25 min per persoon. 

• Wat heb je als kind gemerkt van de idealen van je ouders, van je vader en van je moeder? 
• Door welke idealen voelde je je beperkt, door welke misschien geïnspireerd of uitgedaagd? 
• Was er veel overeenstemming tussen de idealen van je vader en die van je moeder of botsten 

die juist met elkaar? Hoe was dat voor jou? 
• Wat voor idealen had jij (en heb jij misschien) waar het gaat om een ideale vader en een 

ideale moeder en in hoeverre voldeden je ouders daaraan? Hoe is dat voor je? 
• Waar heb je in jouw leven jouw idealen op de tweede plaats gezet en heb je je laten leiden 

door de idealen van je ouders? Waar heb je je juist afgezet tegen de idealen van je ouders en 
je eigen idealen als uitgangspunt genomen? 
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Nabespreking 
Chris: Hoe was dat om te doen? Heeft het iets opgeleverd? Jou heeft het iets opgeleverd? 
St: Ja. Als het iets oplevert, vind ik het fijn om te doen. 
Chris: Kun je vertellen wat het je opgeleverd heeft? 
St: Bewustzijn dat ik vaak geen grond onder mijn voeten voel. En wat ik nodig heb, is die grond te 
gaan voelen.  
Chris: Goed gezien. Grote kunst om die grondeloosheid te voelen. De ware grond is grondeloosheid.  
St: Ja, en alle angst die erbij komt en de onzekerheden die komen bij dat gevoel van ‘ik voel geen 
grond onder mijn voeten’. Allemaal gewoon gaan voelen. 
Chris: Mooi. Hoe heeft dit kunnen ontstaan in deze inquiry? 
St: Door de zoektocht naar wat het met me deed, de idealen van mijn ouders, kwam ik bij niet veilig 
voelen, niet gezien voelen, vooral onveiligheid. En hoe die onveiligheid dan voelt. Wat ik merkte is dat 
ik nog steeds in het verzet zit, de rebellie naar mijn moeder toe, waardoor ik nog steeds niet leef naar 
wie ik ben. En waarom doe ik dat? Om bij die onveiligheid van die grondeloosheid weg te blijven, de 
hele tijd. Het kwam het meest dringend naar voren: wat ik nodig heb is om dit te voelen.  
Chris: Het zou je zomaar veel kunnen brengen. De grondeloosheid is de ramp.  
 
We gaan nu verder bekijken hoe idealen verbonden zijn met pogingen om iets te compenseren van 
wat we missen of te vermijden wat we niet willen ervaren. 
 

7.15. Theorie: Idealen, Compensatieprojecten en Rampen 
We zullen aan de hand van een voorbeeld beschrijven hoe iemand gevangen is in een 
compensatieproject, annex vermijdingsproject en hoe dat gerelateerd is met een onbewuste ramp. 
Eerst de definities van een ramp en van een compensatieproject. 
 
Met een ramp bedoelen we: 

• iets wat in het leven van iemand (eenmalig, vaker of chronisch) gebeurd is, wat de persoon in 
die tijd niet kon verwerken, 

• waarvan de herinnering tenminste vervaagd is of waarvan hij of zij helemaal is gedissocieerd, 
• de gebeurtenis is vaak verbonden met gevoelens van onmacht en/of ontreddering, wanhoop, 

machteloosheid, verbijstering, bevriezing,  
• waardoor alles wat maar enigszins op die situatie lijkt zoveel mogelijk vermeden wordt, 
• waardoor een zijnskwaliteit of zijnskwaliteiten in het gedrang is/zijn gekomen en deze niet 

meer vrij uit gemanifesteerd kan of kunnen worden, wat een geheel eigen pijnlijkheid heeft. 
 
Een compensatieproject is een geheel van activiteiten dat sinds het plaats vinden van de ramp er op 
gericht is de beschikking te krijgen over de zijnskwaliteit en deze - in plaats van te zijn - te verwerven. 
Een compensatieproject -of een vermijdingsproject dat het lijnrecht tegenovergestelde is van een 
compensatieproject- is te herkennen aan: 

• Het zelfgevoel van een persoon staat in het teken van chronische onrust, gejaagdheid en 
daardoor gevoede gepassioneerdheid al of niet afgewisseld met periodes van afwezigheid 
van energie en gedeprimeerdheid (neurotische passie in attached of detached vorm in plaats 
van essentiële passie) 

• Dwangmatigheid, fixatie, verslaving, onvrijheid 
• Monomanie of quasi gefocustheid 
• Vervreemding van diepere waarden en motieven 
• Overgevoeligheid voor succes en falen 
• Het handelen heeft iets wanhopigs alsof de hopeloosheid van het project ergens bekend is en 

dat inclusief de wetenschap dat zijnskwaliteiten niet te verwerven zijn. 
 

Een voorbeeld 
Het volgende stukje komt uit een verslag van een interview met een dame wat enkele jaren gelden in 
het tijdschrift de Koorddanser stond. Wat mij betreft wordt hier bijzonder duidelijk in wat een 
compensatieproject is, wat de ramp is die er mee verbonden is en wat een bevrijding het met zich 
meebrengt als zo’n ramp verwerkt wordt. Bij deze vrouw bracht dat een besef van verlichting, 
waardoor zij voor het blad interessant was om geïnterviewd te worden. 
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Wat beschouwt zij als haar grootste overwinning? 
'Dat zijn allemaal stapjes geweest. Als mannen bij me weggingen, begreep ik niet waarom. Ik val altijd 
op hetzelfde type. Iemand die me op een voetstuk zet en langzamerhand steeds meer verdwijnt. Net 
als mijn vader. Zo'n man die niet reageert en zegt: 'Dit vind ik vervelend van je,' maar juist niets zegt. 
 
Degene voor wie ik het sterkst voelde,was iemand die plotseling zei: 'Ik wil niet meer.' Ik was blind van 
die man. Het was heel pijnlijk om te merken dat ik het totaal niet doorhad. Hij zei "Ik heb altijd het 
gevoel bij jou dat ik iets moet."  
 
Een affaire die ze kort geleden had confronteerde haar met hoe ze tegenover mannen stond. 
Ze vertelt over de laatste afspraak die ze met deze man had: 'Hij zou me van het station halen. Ik had 
me niet opgemaakt. Ik dacht, hier ben ik, gewoon naakt. Mijn hoofd denderde altijd alle kanten op van 
alle oordelen. Maar nu wilde ik wel eens echt ervaren en voelen waarom mijzelf steeds zo overleverde 
aan een man. Ik wilde weten wat er met me gebeurde als ik iemand leuk vond, waarom ik zo'n man 
extreem belangrijk vond en het gevoel had dat ik werkelijk niet meer zonder hem kon. Want als ik een 
man ontmoette, had ik zoiets van, 'oh. dit is hem, dit is de man van mijn leven. Elke keer weer. Tot 
iemand anders zei: "Dat zeg jij altijd." 
 
Het was erg koud die dag. Die man kwam dus niet. Ik heb me nog nooit zo verlaten gevoeld. Alsof ik 
door midden scheurde. Dat was echt de hel. Het ging niet om die man, legt ze uit, maar om wat hij 
voor haar vertegenwoordigde. Een verlangen naar liefde. Deze was de laatste in de rij, zegt ze. 'Alsof 
alle relaties die ik heb gehad, die fixatie van mij en hoe ik erin stond, terugkwamen. Het was een 
bewustzijn waarin ik mijzelf voortdurend kon zien. Op het moment dat ik dat verscheurde en verlaten 
gevoel had, besefte ik dat ik juist daar mijn leven lang zo hard voor weggelopen was.  
 
Diezelfde avond, nadat ik een lang en warm bad had genomen en de kinderen naar bed waren, heb ik 
met de deur gedanst. Alles was liefde, alles was één. Zo’n gevoel alsof er geen verschil is tussen mij 
en de deur. Ik had muziek opstaan en zoals je met een partner danst, zo kan je ook met de deur 
dansen. Er is geen verschil. Niet qua liefde, dat is hetzelfde.'  
'Maar meestal krijg je van een man nog wel iets terug. Van een deur niet.' 
Ze schudt haar hoofd. 'Nee, niet waar. Ik hoefde niets terug, want het wás er. Die deur was liefde en ik 
was liefde. Het is alles, alles, alles. Niet te beschrijven. Waar ben ik in godsnaam naar op zoek 
geweest?  
 
In de basis is er nu rust, zegt ze. 'En tegelijkertijd een subtiele blijheid. Moeilijk om de juiste worden 
daar voor te vinden. Ik hoop natuurlijk nu wel dat die fixatie op dat type mannen voorbij is.´ 
Wat ze nu verder wil doen met haar leven weet ze nog niet zo goed. Ze zoekt iets waarin zij niet de 
leraar is of op een voetstuk wordt geplaatst, want daar gruwt ze van.  
´Waarom knok je daar nou zo tegen?' 
'Het is die dwingende overtuigendheid. Ik ben inderdaad iemand die voor groepen staat, daar ligt ook 
mijn passie, maar heb soms nog last van de pijn uit mijn persoonlijke leven. Voor sommige mensen 
geeft het misschien houvast, maar ik moet zeggen dat het meer samen voelt als er merkbaar de 
vrijheid is en dat het merkbaar is dat iemands werkelijkheid precies goed is, zoals hij of zij is.' 
De zoektocht is wat haar betreft niet meer aan de orde. 'Dit is het gewoon,' zegt ze. 'Geen doelen 
meer, geen hoofd dat zegt dat iets moet gebeuren. Het is niet dat ik niks meer wil doen, als wel dat 
het - ik weet geen woorden. Ik heb op dit moment nog een wiebelig gevoel dat er iets nieuws aan het 
ontstaan is, maar ik weet nog niet wat. 
Het zou geweldig zijn als mensen konden inzien dat er niets mis is met ze. Omdat mensen altijd bezig 
zijn met hun lichaam, of hoe je het allemaal op een betere manier kan doen, of liefdevoller, of 
assertiever. Als iedereen van zichzelf kon zien dat dit het is en er in werkelijkheid niets mee is. Dát, in 
die zin, daar zou ik iets mee willen. En niet alleen vertellen, maar het ook voelbaar of zichtbaar 
maken.' 
 

We krijgen vaak meer door iets wat we niet krijgen dan door iets wat we 
wel krijgen 
Wat wij verstaan onder de ramp komt in dit verhaal duidelijk te voorschijn. Het is het feit dat die laatste 
man niet komt opdagen welke ramp haar verdrongen ramp tot leven brengt. Manloosheid is op een of 



Jaarboek Jaartraining 2009/2010 

Centrum Zijnsoriëntatie 170 

andere manier de ramp. Dat is het wat dus vooral vermeden moest worden en doel van het 
vermijdingsproject. 
Manvolheid is het ideaal waar het compensatieproject op gericht is. Deze man was de (zoveelste) 
prins op het witte paard, wiens aanwezigheid haar helemaal gelukkig zou maken zo was de 
verwachting.  
Hoe meer de man leek te kunnen voorzien in de oplossing van haar ramp, in die mate kon zij in de 
diepte van haar ramp gestort worden toen de man niet kwam opdagen, wat uiteindelijk haar redding 
bleek te zijn. Het niet op komen dagen van de ideale man raakt het gevoel van in de steek gelaten zijn 
door een man. Het vermijdingsproject heeft er (vermoedelijk) haar leven lang al uit bestaan om dat 
gevoel van in de steek gelaten zijn te vermijden.  
 
Vermoedelijk heeft deze vrouw zich als kind in de steek gelaten gevoeld door een man, waarschijnlijk 
haar vader. Die verlatenheid, daar is zij mee geïdentificeerd of, in een bepaalde psychoanalytische 
taal gezegd, daar heeft zij een objectrelatie mee. Mannen zijn van subject in een emotionele objecten 
veranderd. Objecten, gebruiksvoorwerpen als je wilt, binnen haar emotionele systeem.  
 
Er was dus een innerlijk onbewust besef van in de steek gelaten zijn, maar dat besef mocht niet waar 
zijn. Het in de steek gelaten zijn was er, maar mocht en/of kon niet waar zijn. De gebeurtenis (of 
gebeurtenissen) mocht en kon in haar psyche niet voleindigd worden. Het was te erg. Ook de 
gebruikelijke reacties op bijvoorbeeld het verlies van een vader in de vorm van boosheid, verdriet en 
angst mochten en konden er vermoedelijk niet zijn, waardoor ook de gebeurtenis niet voleindigd is. De 
gebeurtenis kon daardoor niet “verteerd” of verwerkt worden, waardoor de pijnlijkheid in stand blijft. 
 
Wat vaak gebeurd is dat we juist dat wat oorzaak is van onze ramp idealiseren. Het zou heel goed 
kunnen dat deze vrouw lange tijd juist een heel positief beeld gehad heeft van haar vader. Dan was er 
sprake van een ideaalbeeld dat als bedekking fungeert voor een diepe wond die daar achter 
verscholen blijft.  
 

Ramp, compensatieproject en superego 
De innerlijke instantie die voorkomt dat een ramp in het dagelijks bewustzijn doordringt noemen we 
superego of de innerlijke criticus. Een opperego dat de baas is geworden over het gewone, 
wilsbekwame ego en dat de kapitein is van het compensatieproject. Je kunt het zien als een soort 
muiterij. Superego gedraagt zich in de meest extreme gevallen als een terrorist. Dat wil zeggen dat er 
nagenoeg geen vrijheid van handelen meer overblijft. 
Het superego verdringt de wijsheid van zijn plaats en kun je eventueel ook zien als een voorlopige of 
primitieve vorm van wijsheid, waardoor je niet meer of minder van uit je wijsheid kunt functioneren. 
Handelen gebaseerd op superego kenmerkt zich door dwangmatigheid en een soort strikte 
genormeerdheid of ideologie. Waar je bepaald bent door superego heb je steeds het gevoel dat je iets 
moet. Jij bent zelf niet meer de baas maar het is alsof een andere instantie in jezelf je opdrachten 
geeft.  
In bovenstaand verhaal beschrijft zij hoe haar eerdere man haar gezegd had dat hij het gevoel had dat 
hij steeds iets moest. Dat zou kunnen betekenen dat zij onbewust ook haar man onder de macht van 
haar superego had gesteld. Dat is namelijk wat we doen. Zeker wanneer we onder druk staan. 
 
Wat in dit voorbeeld ook goed helder wordt, is hoe een compensatie- annex vermijdingsproject 
iemand vernauwt en fixeert, wat ook een teken van onderworpen zijn aan de macht van superego 
betekent. Deze vrouw was gefixeerd op mannen en kon heel gemakkelijk verblind worden. Haar 
onderscheidend of discriminerend vermogen als aspect van de wijsheid was aangetast. Het was 
daardoor niet gemakkelijk om de kwaliteiten van mannen op een nuchtere manier te bezien. Het was 
moeilijk voor haar om haar gevoelens voor mannen te onderscheiden van liefde. Het was wel liefde, 
maar dan van een soort dat zich op een relatief lage trede op de liefdesladder bevindt. Het was liefde 
die in spirituele omgevingen gehechtheid of begeerte genoemd wordt. 
 

Confrontatie met de ramp en bevrijding 
Wat ook heel goed duidelijk wordt in dit verhaal, is hoe de confrontatie met de ramp, met dat wat men 
het meeste vreest, tot een bevrijding kan leiden. Wat er gebeurt is dat de oorspronkelijke zijnskwaliteit, 
in dit geval liefde, zich in dit geval vrijwel onmiddellijk totaal herstelt. Wat zij niet zo beseft is dat ze 
natuurlijk al een hele geschiedenis van teleurstellingen achter de rug had, alvorens zij nu de Grote 



Jaarboek Jaartraining 2009/2010 

Centrum Zijnsoriëntatie 171 

Teleurstelling, de echte ramp, ervoer. In plaats van een leven dat altijd gericht was op liefde krijgen, 
liefde halen, wás ze in een keer liefde, en kon ze stralen in plaats van halen en voor alles liefde 
voelen. Geven en ontvangen maakte geen verschil meer. Bij haar was dat zo heftig, dat het als een 
totale bevrijding, als verlichting, voelde. Ze kon zo tot haar verbazing liefde voelen voor een deur. 
 
Kenmerkend voor de ramp is dat het om een pijnlijk iets gaat, waar we geen bewustzijn van hebben 
en juist daardoor grote invloed heeft. Het gaat altijd om een zijnskwaliteit die in het gedrang gekomen 
is en die we in plaats van te zijn, proberen - meestal via de wereld - binnen te halen. Het kan gaan om 
alle soorten van zijnskwaliteiten, zoals bijvoorbeeld intelligentie, schoonheid, waardigheid, kracht, 
vreugde, vrijheid, zelfbeschikkingsrecht enz. Het project gericht op het binnenhalen van die kwaliteit is 
dus het compensatieproject.  
Het droevige van deze projecten is dat ze per definitie zullen falen. Waarom? Dat wat je bent, wat er 
al in hoge mate is, kun je niet verwerven. Wat wel kan, is dat de verbinding met deze kwaliteiten 
verloren kan zijn gegaan, maar gelukkig ook weer kan herstellen. Om dat te bereiken moet juist het 
project mislukken en daardoor tot een onverwacht succes leiden.  
 
Wat bijvoorbeeld in het bovenbeschreven geval ook had kunnen werken is de positieve ramp. 
Wanneer zonder dat ze daar haar best voor had moeten doen, zo maar plotseling een vorm van 
schone, oprechte, onvoorwaardelijke liefde in haar leven gekomen was, zou ook dat gewerkt kunnen 
hebben. Ze zou er evenzeer door uit haar evenwicht geraakt zijn en dat zou de oude pijn op dezelfde 
manier wakker hebben kunnen maken, waardoor verwerking mogelijk geweest zou kunnen zijn.  
 
Een ramp is dus iets wat rampzalig lijkt, maar dat in feite onze redding is. Bij iedere neurose, iedere 
depressie, iedere verslaving, iedere fobie is er sprake van een onverwerkte ramp. 
 

Het heilige werk 
Het vraagt veel motivatie en waarheidszin om onze compensatieprojecten en rampen als zodanig te 
herkennen. We kunnen daarbij gebruik maken van bovenstaande kenmerken of symptomen. Het 
heilige werk bestaat er uit onszelf bij onze rampen en dwingende idealen te (laten) brengen. We 
bevrijden ons daardoor van de koppige idealen, die schuil gaan achter onze compensatieprojecten. 
Onze acties en gedrag worden daardoor schoner en vrijer. Ze worden meer afgestemd en meer 
constructief. Kenmerkend voor het Zijn of de vrije staat is dat deze zich altijd manifesteert op een 
manier die goed is voor ons en voor de situatie. 
 
Het helpt wanneer we herkennen dat er een ontmoeting met een ramp in ons gaande is. Vaak gaat 
dat gepaard met heftige gevoelens als wanhoop, onmacht, hulpeloosheid, (existentiële) eenzaamheid, 
falen enz. Dat wat op het eerste gezicht slecht lijkt en vreselijk voelt, kan juist betekenen dat het 
eigenlijk goed met ons gaat.  
Voorwaarde voor de verwerking van rampen en het oplossen van compensatieprojecten is dat er 
sprake is van presentie en verwerkingsvermogen. Rampen komen onder normale omstandigheden te 
voorschijn in een mate dat we er ook tegen opgewassen zijn. Juist als het goed met ons gaat, grijpt 
het Zijn zijn kans om ons te bevrijden. Drugs, gebrek aan rust, overmaat aan stress kunnen uiteraard 
ook rampen oproepen die we dan niet kunnen verwerken en juist tot (versterking van) trauma leiden. 
 
Het helpt daarbij om het karakter van een ramp en het bijbehorende compensatie- en 
vermijdingsproject vrij precies vast te stellen. Op basis van het verhaal kun je dat in het 
bovenbeschreven geval niet helemaal vaststellen( wat in haar geval misschien ook niet meer van 
belang is). Je kunt immers op verschillende manieren in de steek gelaten worden. Je kunt letterlijk in 
de steek gelaten zijn, maar er kan ook gebrek geweest zijn aan steun. In bovenstaand geval vertelt 
deze vrouw dat haar mannen gewend zijn haar op een voetstuk te zetten zoals haar vader dat deed. 
Je mag aannemen dat het compensatieproject te maken heeft met creëren van dat voetstuk en de 
ramp met het afvallen van dat voetstuk. Vermoedelijk is daarbij iets als natuurlijke waardigheid in het 
geding.  
 

De ramp, het compensatieproject, werk en relaties 
Partnerkeuzes en loopbaankeuzes worden sterk beïnvloed door onze idealen, rampen en 
compensatieprojecten. Partners, leidinggevenden en collega’s worden als vanzelf onderdeel van onze 
compensatieprojecten. Zij worden ingeschakeld bij de realisatie van onze onbewuste idealen. Vroeg of 
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laat zullen deze personen ook een belangrijke rol spelen om ons in onze rampen te storten. Wie ons 
van onze rampen lijkt te kunnen verlossen, kan en zal ons na kortere of langere tijd ook vaak met 
onze rampen confronteren.  
 
Relaties kun je definiëren als samenwerkingsverbanden van compensatieprojecten. Deelnemers aan 
een relatie hebben immers altijd behalve een essentiële ook een emotionele of neurotische 
aantrekkingskracht op elkaar. Waar deze vrouw er belang bij had om op een voetstuk gezet te 
worden, mag je aannemen dat zij mannen zocht wier compensatieproject er belang bij had om 
vrouwen op een voetstuk te zetten en om hun belang te ontlenen aan ondergeschiktheid. “Om jouw 
koning te zijn, ben ik bereid mijn leven lang jouw dienaar te zijn.”  
Dat verschijnsel noemen we een collusie. Een collusie is een onderling emotioneel verbond tussen 
twee of meer mensen met als effect dat groei en ontwikkeling worden voorkomen en daardoor te 
kunnen volharden in een bepaalde emotionele zwakte. Zij zat, zoals ze vertelt, in zo’n collusie met 
haar vader, die gewend was haar op een voetstuk te zetten. 
 
Hoe prettig het ook lijkt om op een voetstuk gezet te worden, het is maar een zeer beperkte vorm van 
liefde. De dochter zat daarmee gevangen in het emotionele web van haar vader. Haar 
compensatieproject kun je daarmee ook zien als een poging om de volle liefde te leren kennen en een 
einde te maken aan de leegte en het knagende gemis waar zij ongetwijfeld onder gebukt ging. Het 
bijzondere daarbij is dat juist het inzicht van de onmogelijkheid deze leegte op te vullen haar in die 
leegte stortte en er bewuste identificatie met die leegte plaats vond, waardoor dat wat altijd een ramp 
leek, haar redding bleek te zijn. 
 
Het oplossen van het compensatieproject is een soort dood gaan. Het betekent een fors zelfverlies. Je 
gaat zien dat een heel leven – werk, hobby’s, vrienden, collega’s, woonsituaties enz. - in het teken is 
komen staan van bijvoorbeeld het verwerven van liefde, wijsheid, betekenis, kracht, schoonheid, 
erkenning enz. Als je dit overkomt en jouw levensramp opdoemt voor je gevoel, is het goed om het 
boek van de boeddhistische leraar Pema Chödron te lezen dat heet “Als je wereld instort” of “Wenn 
things fall apart”. 
 

Taboes en idealen 
Hoe kun je je rampen en compensatieprojecten achterhalen? 
Daarvoor kun je onderzoek doen naar je eigen taboes en die binnen je familie en gezin van herkomst. 
Vaak zijn er dingen die er in een familie vooral niet mogen zijn, waar je niet mee geïdentificeerd mag 
worden. Het verschilt per familie wat je vooral niet mag zijn. Je mag bijvoorbeeld soms vooral niet 
slecht, soms vooral niet dom, soms vooral niet lelijk, soms vooral niet lui, soms vooral niet slap, soms 
vooral niet langzaam, soms vooral niet hongerig, soms vooral niet onhandig, soms vooral niet brutaal, 
soms vooral niet ouderwets, soms vooral niet onbeschaafd, soms vooral niet zonder smaak, soms 
vooral niet arm, soms vooral niet rijk, soms vooral niet arrogant, soms vooral niet sexy enz. enz. zijn. 
Iedere familie kent zo zijn eigen taboes. Die kun je zien als familierampen.  
Vaak moet je daarbij ook een beetje door de taal heen kijken. Slecht kan in sommige families moreel 
slecht zijn, maar je kunt ook slecht in gymnastiek zijn. Zo betekent lelijk iets als niet mooi of 
onaantrekkelijk zijn, maar in sommige families doe je lelijk als je boos bent. Net zoals vies of vuil 
meerdere betekenissen tegelijk hebben. Meestal ben je met dit gebruik twee rampen op verschillende 
niveaus tegelijkertijd op het spoor. 
 
Familierampen kunnen rampen zijn die ook werkelijk in een familie plaats gevonden hebben en in een 
familieziel diepe wonden kunnen hebben aangericht. Dat kan vele generaties terug gebeurd zijn. Er 
zijn ook objectief vreselijke rampen die buitengewoon moeilijk te verwerken zijn. Ouders geven als 
vanzelf hun rampen aan hun kinderen door. Hoe rampzaliger de ramp en hoe kansrijker het 
compensatieproject lijkt, des te groter is die kans. 
 
De andere kant van taboes zijn idealen. Idealen verwijzen naar dat wat juist verworven moet worden. 
Zoals vermijdingsprojecten er op gericht zijn taboes eb de daaraan ten grondslag liggende rampen te 
vermijden zo zijn compensatieprojecten er op gericht idealen te bereiken. Zoals iedere familie en ieder 
cultuur taboes kent, zo kent zij ook idealen. Zoals taboes meestal niet expliciet geformuleerd worden, 
zo geldt dat ook voor idealen. Juist doordat ze impliciet blijven, kan hun invloed zo krachtig zijn. Het 
helpt om zicht te krijgen op de taboes en idealen van jezelf, van je gezin van herkomst en van het 
eventueel door jezelf gestichte gezin.  
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Belangrijk is verder de impliciete, irreële en daardoor neurotische idealen te kunnen onderscheiden 
van reële idealen. Een natuurlijk ideaal is onderdeel van het zijnsproject, zoals een neurotisch ideaal 
altijd onderdeel is van een compensatieproject.  
 
Armoedementaliteit 
Compensatieprojecten kunnen floreren dankzij het niet bewust zijn er van. We zijn ons niet echt 
bewust van het ideaal dat ons drijft. En als we dat al wel een beetje zijn, kunnen we er niet in 
ontspannen. Het ideaal moet en zal vervuld worden en de ramp als andere kant van de medaille 
vermeden. We zijn meer bezig met de vervulling van het ideaal dan dat we contact hebben met het 
ideaal zelf, met waar het ons nu écht om gaat. Het ideaal gaat met ons op de loop. We zijn geen 
kapitein op ons eigen schip en kunnen niet werken met de stand van de zeilen om vrijelijk koers te 
kiezen en meer of minder wind toe te laten. 
 
Het ideaal gaat vaak over de vervulling van een leegte. Ven een leegte die onverdraaglijk is. De 
ontmoeting met de leegte en bewust contact er mee vormt de ramp.  
Leegte gaat daarbij altijd gepaard met frustratie, met gemis, met honger, hunkering. Vaak is er ook 
nostalgie alsof de herinnering naar tijden van vervulling nog aanwezig is. Nostalgie is het zwelgen in 
de herinnering van vervulling en gemis tegelijk. 
In plaats van leegte kan het ook gaan om diepe kwetsing. Onbewuste herinnering aan diepe 
respectloosheid, minachting, verraad, beschaming en dergelijke.  
 
Het droevige van compensatieprojecten is dat we zo hard werken, ons zo inzetten voor wat we zien 
als de goede zaak. Het gaat gepaard met een complete ideologie en met een daarop afgestemd 
waardepatroon. We geven ons met hart en ziel en helaas het brengt niks. Als het al iets brengt is het 
van korte duur. Niet meer dan een lichte balsem op de wond. Lange tijd is dat voldoende om opnieuw 
aan de slag te gaan en ons geweldig in te spannen. Of we haken af en komen in een depressie. Een 
variant daarop is burn out. 
 
Waar we geen besef van hebben. is van het chronisch gevoel van tekort, wat te vervullen lijkt, maar 
niet te vervullen is. Poverty mentality noemde de Tibetaanse leraar Chögyam Trungpa de mentaliteit 
die hij tot zijn verbazing in het rijke Amerika aantrof nadat hij was gevlucht uit het arme Tibet. 
Waarschijnlijk is dit het meest fundamentele probleem in onze Westerse maatschappij. Het vormt de 
grondslag voor het kapitalisme in zijn negatieve vorm. 
 
Gevangen in de armoedementaliteit zijn we de verbinding met de natuurlijke of fundamentele rijkdom 
en overvloed van het bestaan verloren. De vrucht van een bewustzijnsproject van rampen, idealen, 
compensatie- en vermijdingsprojecten is dat die verbinding weer kan herstellen. Dat is het grote doel.  
 
Belangrijk is dat een compensatieproject ook een uitdrukking is van onze liefde. Er is geen reden ons 
te veroordelen om onze projecten. Het gaat juist om respect en vriendelijkheid. Het gaat er om niet het 
kind (onze liefde en passie) niet met het badwater (het project en het ideaal) weg te gooien. Er kan 
enorm veel positieve passie vrij komen als we de projecten met hun idealen kunnen doorzien. 
Doorzien en vriendelijkheid is het enige dat nodig is. Het gaat er om de behoeftige en gekwetste 
weeskinderen in ons te herkennen en te erkennen. 
 

Het compensatieproject, het Zijnsproject en het zelfverbeteringproject 
Kenmerkend voor het Zijnsproject is dat er wel kracht en inzet voor nodig is maar dat er geen druk op 
staat. Het gaat eerder om ont-spanning dan om in-spanning. Vaak gaat een compensatieproject 
samen met een zelfverbeteringproject. Het zelfverbeteringproject is hierboven in het voorbeeld niet 
beschreven. Het zou een project kunnen zijn om te zorgen in de smaak te vallen bij mannen. Het 
zelfverbeteringproject is er op gericht om een verbeterde meer succesvolle versie te ontwikkelen van 
jezelf. Vergelijking en eventueel competitie met anderen (een belangrijk talent van superego) of een 
soort revanche spelen meestal een belangrijke rol. Op die manier exploiteren we op een wonderlijke 
manier onszelf ten behoeve van een onbewuste ideologie over onszelf. We willen dan beter worden 
van onszelf, meer winst halen uit onszelf of juist rampen als hel en vagevuur voorkomen. Dat leidt tot 
meer in plaats van minder verkramping en tot meer verharding. Het leidt tot vervreemding van ons 
ware of authentieke zelf en versterking van wat wel genoemd wordt het valse zelf. Het leidt tot 
strategisch in plaats van spontaan, authentiek gedrag. 
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Voor het Zijnsproject hebben we een paradox op te lossen, die je als volgt kunt formuleren. “Hoe ziet 
de inspanning er uit die nodig is om te kunnen ontspannen en om je te verzoenen met jezelf?” 
We spreken van een zijnsproject, omdat het ook een karwei is. Het vraagt focus, zorg en aandacht. 
Het vraagt echter vooral om dingen niet of anders te doen en vaak om andere prioriteiten in je leven 
stellen. Het vraagt veel toewijding en motivatie voor de goeie zaak. Gelukkig sluit het Zijnsproject aan 
bij een diep, krachtig verlangen in ieder van ons om een vrij mens te zijn en helemaal onszelf.  
 
In het Zijnsproject gaat het om jezelf begrijpen en om je met jezelf verzoenen. Alles wat je in jezelf 
aantreft, ook het meest ongezonde of wat je als slecht beoordeeld, vraagt begrip omdat het altijd een 
reden heeft. Anders zou het er niet zijn. Belangrijk is daarbij om een onderscheid te maken tussen je 
handelingen of je gedrag aan de ene kant en je gevoelens, gedachten, neigingen e.d. aan de andere 
kant. Voor gedrag kun je verantwoordelijk gesteld worden, niet voor allerlei innerlijke 
bewegingen zoals voor gedachten, gevoelens of verlangens. Die verzin je niet zelf en kun je ook 
nauwelijks vermijden. Nog sterker vermijding leidt juist tot versterking.  
 
Het eerste kenmerk en doel van het Zijnsproject, van het heilige werk, kun je zien als het herkennen 
en vervolgens zoveel mogelijk loslaten van het zelfverbeteringproject.  
Het Zijnsproject is een ont-schuldigingsproject wat je terugbrengt naar de onschuld die je ooit was en 
eigenlijk altijd geweest bent. Terugbrengt naar de situatie, waarbij op zijn minst je gedachten en 
gevoelens niet anders hoeven te zijn en jij niet “fout” bent. Hoe minder we onszelf “fout” vinden, hoe 
minder we ook door andere mensen “fout” gemaakt kunnen worden en hoe minder we kwetsbaar zijn 
voor hun oordeel. Het Zijnsproject is daarmee in hoge mate een zelf-vergevingsproject. Overgave aan 
jezelf in plaats van het veranderen van je zelf, staat centraal, wat op zich een grote verandering kan 
zijn. Overgave, buigen en daarmee afzien van macht en invloed op onszelf vormt ons belangrijkste en 
invloedrijkste wapen. 
 
Om zicht te krijgen op je zelfverbeteringtendens is het goed om ook regelmatig je motivatie voor 
training te onderzoeken. Ook de motivatie voor de zijnstraining zal nooit helemaal “schoon” zijn. Het 
schonen van de motivatie en het daardoor stijgen op de motivatieladder vindt plaats door het 
herkennen en erkennen van de zelfverbeteringtendens. Ook de beoefening thuis zal des te krachtiger 
zijn en positiever uitpakken wanneer deze minder in de greep is van een zelfverbeteringproject. 
 

Nabespreking theorie 
 

Idealen, compensatieproject en vermijdingsproject 
Hebben jullie al een stukje kunnen lezen van wat ik rondgestuurd heb? Voor degenen die het al 
gelezen hebben. Als ik zeg: de grondeloosheid is de ramp. Zegt jullie dat iets? 
St2: Ik vind dat wel moeilijk om te pakken. Grondeloosheid is de ramp. Dat heel veel oplevert, of heeft 
geleverd ... . .  
Chris: Misschien is dat gemakkelijker. Dat is niet meteen wat S. zegt, maar de kans is dan vrij groot 
dat er een compensatieproject is geweest om grond te zoeken. En ook zelfs de rebellie, waar S. over 
praat, naar haar moeder toe kan een poging zijn om grond te vinden. Dat is dan een 
compensatieproject. De tegenhanger van een compensatieproject is het vermijdingsproject. Het 
vermijdingsproject is een voortdurend vermijden van grondeloosheid.  
St: In de weerstand heb ik mijn kracht ervaren. Die ik niet heb ervaren onder mijn voeten. Het zijn, 
gewoon onder mijn voeten. En ik ervoer enige vorm van macht en ruimte voor mijzelf in de rebellie.  
Chris: Dat is een heel belangrijk punt. Kunnen jullie dit volgen, als S. dat zegt? Kun je je voorstellen 
dat je in de rebellie pseudo-kracht kunt voelen. Er is een pseudo-zijn, dat is de verkramping.  
St3: Rebellie geeft alleen pseudo-kracht? Is er nooit kracht wat rebellie geeft?  
Chris: Waar je om kracht te voelen afhankelijk bent van rebellie, in die mate is het pseudo-kracht. Dus 
je moet het zo zien, dat pseudo-zijn vaak gekoppeld is aan verkramping, bij de meeste mensen. Je 
hebt ook een categorie waar het omgekeerd is. Maar bij de meeste mensen is het gekoppeld aan 
verkramping. Eén van de manieren om het zijn te voelen is jezelf schrap te zetten. Dat is ook pseudo--
kracht. En compensatieprojecten en idealen zijn ook sterk aan elkaar gekoppeld. 
 

Rebellie 
Chris: Iemand anders? 
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St: Ik heb gemerkt dat ik heel slim ben geweest en een stukje rebellie, met name op school, de 
middelbare school, thuis niet zo, denk ik. En het is voor mij de vraag of dit rebellie is en echt een 
compensatieproject – en als je dat zo uit legt zou dat heel logisch klinken, thuis het aardige meisje en 
op school iets anders - ... . 
Chris: Waar braafheid is, is ook rebellie. Alleen de rebellie kan onderdrukt worden. Sommige mensen 
lukt het een leven lang hun rebellie te onderdrukken. Als er naast braafheid rebellie kan zijn, is dat in 
zekere zin een vorm. Je zou bijna kunnen zeggen: wat is de definitie van pubertijd? Rebellie. Als je 
rond je 14de, 15de, 16de in de rebellie komt, is dat eigenlijk een hele gezonde, normale, gebruikelijke 
ontwikkeling. Het is een vorm van pseudo-autonomie. Of je je nu ergens aan vast klemt of je je ergens 
tegen af zet, in beide gevallen zit je er aan vast. 
St: Dat is voor mij de vraag, of ik mij ergens tegen verzette of dat ik heel slim wist te spelen met de 
wegen die er waren. En dat vanuit dat boeverige, zeg maar. Ik ging niet mee in alles wat hoorde. Maar 
ik deed ook dingen zoals ze echt niet hoorden. 
Chris: Een soort ideaalmodel, wat ik vanmorgen zei: het grote doel is dat we vanuit onze wijsheid 
handelen. Als het gaat om pure rebellie, dat is ook pure reactiviteit. Dan is het niet iets van wijsheid … 
St: Afhankelijkheid.  
Chris: Is er in feite complete afhankelijkheid. 
St: Zo voelde het niet. Juist omdat ik er zo mee kon spelen, ermee om kon gaan.  
Chris: Ja, het klinkt ook een beetje alsof jij niet zo vreselijk rebels was, maar je ging op een bepaalde 
manier je eigen gang. Rebels betekent meestal dat je graag laat weten dat je er anders over denkt. 
Dan is dit eigenlijk niet zo rebels. Het kan wel op een bepaalde manier rebels zijn, dus dat je 
überhaupt anders durft te doen dan wat je gewend bent. Maar dan is het een vrij beperkte vorm van 
rebellie. 
St: Ondeugend zijn. 
Chris: Dat is meer ondeugend, ja. Boeverig, zei je ook. Een beetje een boef. 
 

Verband tussen rampen en idealen  
St: Wat ik niet zo heel goed snap is de ramp en de idealen en het verband daartussen. Want bij mij is, 
denk ik, de ramp dat ik verlaten word. Dat hoeft niet verlaten te zijn in de zin dat de relatie uit gaat. Het 
kan ook al zijn in contact verlaten worden. Ik zie dan niet zo goed waar ...  
Chris: Je kunt allerlei varianten hebben. Stel dat dit betekent dat er iemand voor jou is. Je snapt dat 
dit nog allerlei kleuren kan hebben en die zijn buitengewoon interessant en waardevol om te 
onderzoeken. Dat kan tussen twee mensen heel erg verschillen. Verlatingsangst is een 
veelvoorkomend probleem. Maar dat kan nog heel veel verschillende kleuren hebben. Stel dat je 
eigenlijk heel erg graag wilt dat die ander er voor jou is, naar jou luistert, voor jou beschikbaar is, dan 
is dat jouw ideaal. Dat iemand er compleet voor jou is. Dat kan betekenen dat waar jij heel erg naar 
verlangt, is dat als je thuiskomt dat iemand dan gewoon beschikbaar is voor je. Het liefst er dan zelf 
ook is. En als die er niet kan zijn, zegt: ‘o, wat jammer dat ik er niet kan zijn’. Kun je je er iets bij 
voorstellen? 
St: Ja. 
Chris: Die behoefte komt meer voor. Kopje thee, glaasje wijn, wat wil je eten … Ben vandaag zo vrij 
geweest om een verrassingsmenu voor je samen te stellen. Zo. Is dat een antwoord? 
St: Ja, dat is mijn ideaal, zeg maar. Dat heeft te maken met mijn ideaal. 
Chris: In het gunstigste geval kies je een partner die daar ook een belang bij heeft, bij dat ideaal. Als 
die daar belang bij heeft, dan heb je en keurige collusie.  
St: Maar dat heeft dan toch niets te maken met de idealen van mijn ouders? 
Chris: Stel dat je dat allemaal gelooft, jouw analyse, dan zou het kunnen zijn dat die 
verslavingsproblematiek een levensthema bij jou is. En levensthema’s zijn bijna altijd gerelateerd aan 
familiethema’s. Dat betekent in het algemeen dat jouw broers en zussen op een bepaalde manier met 
hetzelfde probleem worstelen. En dat jouw ouders daar ook mee geworsteld hebben. Dat is soms 
moeilijk te zien, omdat je tegengestelde varianten op hetzelfde thema hebt. Het zou kunnen zijn dat 
één broer of zus eigenlijk altijd bezig is om die ideale partner te verwerven en een andere broer of zus 
heeft het gewoon opgegeven. Die begint überhaupt nooit aan een partner. Dat ziet er heel 
verschillend uit, de één is nooit met partners bezig en de ander is er dag en nacht mee bezig. Maar 
het is precies hetzelfde. 
St: Het is jammer dat ik geen broers of zusters heb … Maar ik kan wel naar mijn ouders kijken, en ik 
denk dat die dat op een bepaalde manier ook hadden, tenminste mijn moeder.  
Chris: Je zou kunnen zien hoe dat in hun relatie speelt. Eén van de twee is er waarschijnlijk ook erg 
aan gehecht dat de ander er voor hem of haar is. En wat ontzettend helpt, is daar werken met je 
verlangen. Bijvoorbeeld de zelfvergevingsoefening met dat verlangen. Laten we in ’s hemelsnaam 
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onze inzichten niet gebruiken om dingen in jezelf fout te maken en jezelf toe te drukken naar één of 
andere mal die perfecter zou zijn. Dat zou zonde zijn. 
 
St2: Wat voor mijzelf belangrijk is, dat bij mijn idealen vrij snel ook mijn broers en mijn zussen om de 
hoek komen.  
Chris: Dat is waar. In de versie van vorige keer had ik nog de broers en zussen, maar ik dacht dat is 
zo’n verhaal, die laat ik maar weg.  
St2: In mijn situatie, mijn vader is vrij jong overleden, speelden mijn broer en zus een grotere rol, naar 
mijn idee …  
Chris: Ik denk vaak dat de rollen van broers en zussen buitengewoon onderschat worden. Bij jou (S) 
kan de afwezigheid van broers en zussen enorm belangrijk zijn. Een niet-broer of een niet-zus kan 
soms een belangrijker figuur in je leven zijn dan een wel-broer en een wel-zus. 
St2: Ik zou daar wel wat meer over willen weten.  
Chris: Wat je kunt overwegen is om dezelfde oefening te doen, maar nu met je broer en zuster. Je 
kunt ook in je broers en zussen enorm teleurgesteld zijn. Het komt ook nogal eens voor dat er 
agressieve broers of zussen zijn, zo heb je nog wel varianten. 
 

7.16. Casus: Door de vader belangrijk gevonden willen worden 
Chris: Hoe is het met S. ondertussen?  
St: Die heeft gewoon koppijn.  
Chris: Daar ben je al mee binnengekomen? 
St: Ja, onder andere.  
Chris: Onder andere met die koppijn. 
St: Het spant heel erg in mijn nek en zo.  
Chris: Mijn suggestie zou zijn, laten we even kijken, zo meteen. Dan gaan we wat lichaamswerk 
doen. En als het er dan steeds nog is, zou ik lekker naar huis gaan. Is het migraineachtig? 
St: Nee, spanning. 
Chris: Als je dat wilt en de groep wil dat, dan kan ik wat werk met je doen.  
St: Dat vind ik wel goed. Ik zeg dat met een beetje aarzeling, want het gebeurde vanmorgen in het 
groepje ook al. Maar eigenlijk wil ik wel aandacht. 
Chris: Zullen we dat even doen? Vertel me eens even. Hoe ben je binnengekomen, wat heeft zich 
afgespeeld? 
St: Toen ik aankwam, was ik misselijk en had ik hoofdpijn. En toen we in het kleine groepje gingen 
bespreken,was ik op een gegeven moment gewoon weg. Ik had er niet meer zo mijn aandacht bij. 
Toen vroeg C2 wat er was. Ik merkte dat ik er wel iets over wilde zeggen hoe het met mij was. En toen 
ging het onder meer over boosheid. Ik merkte dat ik boos ben op mijn vader, dat die ik zo omver zou 
willen knokken. En wat ook even langs kwam, hij was ziek, en dat heeft op één of andere manier bij 
mij de overtuiging gegeven dat ie zwak was. Dat ik rekening met hem moest houden. 
Chris: Je mocht niet boos op hem zijn.  
St: Ik mocht niet boos op hem zijn. 
Chris: Eigenlijk mag je nog steeds niet boos op hem zijn. 
St: Ik geloof het niet, nee. 
St2: Mag ik wat zeggen? Wat je ook zei, is dat je getroost wilde worden. 
St: Ja, ik voelde me ook in de steek gelaten. Getroost willen worden en dan eigenlijk de ervaring van 
troost. Klopt. Want daardoor voelde ik mij heel erg in de steek gelaten. Want ik moest het allemaal 
maar zelf doen. Ik kon geen aanspraak op hem maken.  
Chris: Sluit maar eens even je ogen als je wilt. Kijk maar eens even op dit moment of die hoofdpijn 
het meest dominant is, of dat er ook in andere delen van je lichaam wat gebeurt.  
St: Het is echt die hoofdpijn. Ik heb ook een heel warm, rood hoofd, volgens mij.  
Chris: Beschrijf eens waar je die hoofdpijn precies voelt en hoe die hoofdpijn precies voelt.  
St: Hij zit in mijn voorhoofd, ik voel het hier ongeveer zitten [wijst plek midden op voorhoofd aan], en ik 
voel dat het naar achter trekt, naar mijn nek toe. Dat is meer de spanning. Die spanning zit ook in mijn 
schouders, gaat naar mijn rug. Maar de pijn zit voor in mijn voorhoofd. 
Chris: Laten we eens simpelweg beginnen met je vingertoppen op dat voorhoofd te kloppen en op de 
kassen van je ogen. Precies met die stevigheid die voor jou prettig voelt. OK, voel maar eens wat er 
gebeurt. Wat komt er? Een soort oprisping? 
St: Ja, wat is het. Ik dacht misselijk, maar dat is het niet. En nu komt ook even iets voorbij wat 
gisterenavond is gebeurd. Ik denk dat dat er mee te maken heeft. Ik merk dat hier … alsof er van 
buiten af iets op drukt. En op één of andere manier geeft dit mij ook het idee - ik heb een rood hoofd - 
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dat ik heel zichtbaar ben. En misschien is dit ook gewoon wel wat ik wil. Gewoon het middelpunt zijn. 
Gewoon dat het allemaal om mij draait.  
Chris: Laten we dit dan meteen gebruiken om en demonstratie te geven. Ik zie hoe graag jij in het 
middelpunt wilt staan. 
St: En dat moet ik herhalen? 
Chris: Graag! 
St: Ik zie dat jij graag in het middelpunt wilt staan. 
Chris: Ik zie dat jij ontzettend graag in het middelpunt wilt staan. 
St: Ik zie dat jij ontzettend graag in het middelpunt wilt staan. 
Chris: En gezien wil worden. 
St: En gezien wil worden. En bewonderd wil worden. 
Chris: Ik wil zó graag bewonderd worden. 
St: Ik wil zó graag bewonderd worden.  
Chris: Je mag bewonderd willen worden. 
St: Je mag bewonderd willen worden. 
Chris: Nog eens. 
St: Je mag bewonderd willen worden. Ja, ik ga er nu even weer van af. Want wat ik net merk, is dat 
toen ik zei: ik zie dat je zó graag bewonderd wilt worden, dat daar achteraan komt: ik zie dat je zo 
graag wilt dat jij de enige belangrijke bent voor hem. 
Chris: OK, ga maar door. Ik wil zó graag dat jij de enige belangrijke bent voor hem.  
St: Je wilt zó graag dat jij de enige belangrijke bent voor hem.  
Chris: Papa, ik zou zó graag willen dat ik de enige belangrijke was voor jou. 
St: Papa, dat zei ik nooit tegen hem. 
Chris: Ja, pa of Jan of wat je gewend was. 
St: Papa … wat was ook weer de zin?  
Chris: Ik zou zó graag willen dat ik de enige belangrijke was voor jou. 
St: Papa ik zou zo graag willen dat ik de enige belangrijke was voor jou, ben voor jou. Maakt dat uit? 
Chris: Kijk maar hoe je het wilt zeggen. Het mag allebei. 
St: Papa ik zou zo graag willen dat ik de enige belangrijke ben voor jou. Dat je me gewoon ziet! 
Chris: Dat je belang aan mij hecht. 
St: Ja, en dat je me waardevol vindt. 
Chris: Waardevol vindt, interessant vindt. 
St: Dat je van me houdt 
Chris: Dat je van me houdt, dat ik een factor ben in jouw leven. 
St: Dat ik een factor ben in jouw leven. En dat als er iets met mij is, dat ik het helemaal in de war mag 
schoppen. 
Chris: Dat je dan zijn leven in de war mag schoppen? 
St: Ja. 
Chris: Dat ik jouw belangstelling mag ervaren, jouw steun mag vragen. 
St: Ja, ik wil eigenlijk dat hij dat gewoon ziet. … Dat ik jouw steun mag hebben en dat jij mij serieus 
neemt. 
Chris: Wat gebeurt er als je dat allemaal uitspreekt? 
St: Dan komen er allemaal tranen.  
Chris: Hoe is het nu met je borst? 
St: Er is nog wel wat, er drukt nog wel wat, maar niet zo … net was het meer. De spanning in mijn rug 
zit er ook nog steeds. Ja, er is een klein beetje opluchting misschien, maar een klein beetje maar. 
Chris: Hoe is het om te zeggen: papa ik heb je eigenlijk zo vreselijk gemist? 
St: Ik vind het moeilijk om dat te zeggen 
Chris: Je weet wat je dan altijd kunt zeggen: ik vind het heel moeilijk om te zeggen, maar eigenlijk is 
het zo, dat ik je heel erg gemist heb. Als het jouw waarheid is, natuurlijk. 
St: Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Maar papa ik heb jou heel erg gemist en ik vind dat heel 
moeilijk om te zeggen.  
Ik voel het nog niet echt. Het klopt wel, maar ik voel het niet. 
Chris: Wat heb je gemist, op welke manier hem je hem gemist? 
St: Ja, er komt een beeld boven. Dat ik klein ben en moet leren lopen. Dat hij mij bij de hand neemt en 
mij leert lopen. Mij volgend. 
Chris: Ok, zeg het maar tegen hem. Papa wat ik ontzettend gemist heb … 
St: Papa ik heb je ontzettend gemist bij het leren lopen. 
Chris: Dat je er niet was om mij te leren lopen. 
St: Dat je er niet was om mij te leren lopen.  
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Chris: Ik had zo graag gewild dat jij me had leren lopen. 
St: Ik had zo graag gewild dat jij me had leren lopen. 
Chris: En zie de kleine S. voor je die dat zo graag had gewild. Die zich zo verlaten voelt, zo vaderloos 
voelt. Laten we werken met de ramp. 
Vaderloosheid voelt als … en het hoeft niet logisch te zijn, wat er gewoon is in je lijf. 
St: Vaderloosheid voelt als tranen. 
Chris: Heel goed.  
St: Vaderloosheid voelt als gebrek aan koestering. Vaderloosheid voelt als … ik voel nu hier pijn in 
m’n elleboog. 
Chris: Heel goed, dat is waar het om gaat. 
St: Vaderloosheid voelt als pijn in mijn kop. Vaderloosheid voelt als … ja het zit hier, het drukt hier 
omhoog boven in nek onder achterhoofd en aan mijn schedel. Vaderloosheid voelt als … ik raak het 
contact nu kwijt. Wat er óók in zat en dat mag niet. Als hij mij zou hebben leren lopen, dan was er 
contact en dan was er zorg en dan was er ook die kant. Een zorgzame kant. 
Chris: Dus er is een groot verlangen dat er voor jou gezorgd wordt. 
St: Ik had gewild dat hij sterk was. 
Chris: Voel dat verlangen. Kijk of je de bodem van dat verlangen kunt voelen. Voel of je het verlangen 
zo groot kan laten zijn als het eigenlijk is. Ik had zó graag een krachtige vader gewild.  
St: Ik had zó graag een krachtige vader gewild. 
Chris: Wiens kracht ik letterlijk had kunnen voelen. 
St: Wiens kracht ik letterlijk had kunnen voelen en die daar tegelijkertijd ook heel teder mee om kon 
gaan. 
Chris: Voel wat er gebeurt er als je dat uitspreekt. Wat gebeurt er in je lijf? 
St: Ik kan het niet voelen. 
Chris: Wat gebeurt er in je lijf? 
St: Ja, ik merk dat ik dat kracht vind. Dat hij kracht had en dat hij toch erg liefdevol en teder kon zijn. 
Chris: Dus als het daarover gaat wat vond je dan eigenlijk van je vader?  
St: Hij was niet krachtig in de zin van spieren. Hij was slim in zijn hoofd maar niet fysiek. Hij was niet 
fysiek krachtig. Hij was niet iemand die het lekker vond om buiten te gaan wandelen. 
Chris: Hij was überhaupt niet zo fysiek? 
St: Hij was niet zo fysiek.  
Chris: Voel hoezeer jij naar dat fysieke verlangt. Hoe jij dat sterke lichaam had willen voelen. Dat 
krachtige lichaam.  
St: Het is er en het gaat weer weg, als je dat zo zegt. Ik zie hier even spieren en dan is het weer weg.  
Chris: Laten we het nog eventjes over een andere boeg gooien. Hoe is het als ik zeg: eigenlijk ben je 
misschien wel een beetje boos op je vader. 
St: Oh ja? [ironisch] Wat er nu bij me opkomt, ik voel me dus letterlijk gevangen in mijn hoofd. En dat 
is ook iets wat bij hem vandaan kwam. Dat ik slim moest zijn en dat dat gewaardeerd werd. En op 
heel veel plekken en op heel veel terreinen brengt mijn hoofd mij eigenlijk helemaal niks. 
Chris: Hoofden zijn leuk maar je moet ze af en toe wel aan de kapstok kunnen hangen. 
St: Ja zoiets. 
Chris: En dat komt allemaal op als ik zeg dat het zou kunnen zijn dat je misschien een beetje boos op 
hem bent. 
St: Ja, ik voel ook die spanning in dat hoofd, dat is gewoon niet fijn. 
Chris: Vertel daar eens over. Wat zit daar voor spanning? 
St: Ik voel pijn in mijn voorhoofd. Er loopt hier aan de onderkant een band langs mijn schedel. Het 
voelt alsof er druk op staat. Het is warm. Het voelt onaangenaam. Het lijkt net of ik iets moet, alsof ik 
iets slims moet bedenken. Maar dat kan ik helemaal niet. Er gebeurt nu wel iets met mijn buik, merk 
ik, alsof het hier een beetje inzakt. 
Chris: Ik heb geen zin om slimme dingen voor jou te bedenken.  
St: Ik heb geen zin om voor jou slimme dingen te bedenken. Ik heb geen zin om slimme dingen voor 
jou te bedenken.  
Chris: Ik heb geen zin om voor jou het slimste meisje van de klas te zijn. 
St: Ik heb geen zin om voor jou het slimste meisje van de klas te zijn. Ik heb gewoon geen zin om slim 
te zijn om jouw aandacht te krijgen. Ik heb geen zin om voor jou het slimste meisje van de klas te zijn.  
Chris: Ik heb geen zin om jouw idealen te vervullen. 
St: Ik heb geen zin om jouw idealen te vervullen. 
Chris: Ik kies er voor om dom te zijn. 
St: Ik kies er voor om dom te zijn. 
Chris: Dus laten we daar nog eventjes mee werken. Dom zijn voelt als: … laat je verrassen. 
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St: Dom zijn voelt als: gele boterbloemen in de wei. Dom zijn voelt als … ik merk gewoon dat ik het 
lastig vind … 
Chris: Als ik mezelf toesta om dom te zijn. 
St: Als ik mijzelf toesta om dom te zijn. 
Chris: Om niet meer de slimste te zijn … 
St: Als ik mezelf toesta om dat ten overstaan van een hele groep te zeggen, dan merk ik … Ja ik heb 
het gevoel dat ik nu mijn best moet gaan zitten doen hier. Ik heb het gevoel dat ik hier nu mijn best 
moet doen.  
Chris: Kijk wat er gebeurt als je dat zegt.  
St: Er komt wat ontspanning en ik denk meteen dat ik hem een ongelofelijke rot trap zou willen geven. 
Chris: Dus eigenlijk ben ik ontzettend boos. Herhaal dat eens een paar keer. 
St: Dus eigenlijk ben ik ontzettend boos. Eigenlijk ben ik ontzettend boos. Eigenlijk ben ik ontzettend 
boos en waar ik hem zou willen trappen is in zijn buik. 
Chris: Wat gebeurt er als je dat zegt?St: Dan klapt hij voorover. Ja, wat gebeurt er? 
Chris: Wat gebeurt er dan met jou? 
St: Op één of andere manier wil ik ongelooflijk gemeen zijn.  
Chris: Wat is het gemeenste wat je zou kunnen bedenken?  
St: Het gemeenste wat ik zou kunnen bedenken? Nou ben ik er weer even uit. Het gemeenste wat ik 
zou kunnen bedenken … 
Chris: Mijn voorstel is dat we met z’n allen gewoon wat lichaamswerk gaan doen en dan komen we 
straks er bij jou op terug en ondertussen laat je bestaan wat het gemeenste is wat jij zou kunnen 
bedenken. Ja? dat is jouw mantra voor vandaag.  
 

7.17. Lichaamswerk 
 

Schreeuwen naar elkaar 
Chris: We gaan wat rekken en strekken. 
Zoek een partner met wie je tegenover je gaat staan.  

• Roep luid en duidelijk “Nee” tegen je partner. 
Als je elkaar feedback hebt gegeven, wil je het dan nog eens herhalen. 
Doe het nog eens, maar dan luider…  

• Doe datzelfde nog eens maar met een andere partner 
• Het kan allemaal nog veel harder. 

 

Dans (los) en dans met ruggen tegen elkaar 
Dans een tijdje los en daarna met de ruggen tegen elkaar. Na een tijdje: 

• Draai je om, ga tegenover elkaar staan, eventueel met ogen open. 
• Contact voelt als …. 

 
• Laten we dit afsluiten met een creatieve hug en nog even mediteren. 

 

Nabespreking lichaamswerk 
Chris: Laten we even de ogen sluiten. 
Kijken of we weer kunnen afstemmen op contact, wat contact eigenlijk is. Laten we het dan afsluiten 
met een buiging Is er iemand die iets wil delen of vragen of wat dan ook? 
St: In het begin was het zoeken hoe het zou gaan, met die ruggen. Maar later ging dat een stuk beter, 
dat was een leuke ontwikkeling. En wij liepen steeds voor op de opdrachten.  
Chris: Dat zag ik, ja.  
St: Het was een hele leuke combinatie van vrolijk en ook serieus. Dat was leuk. Teder. 
Chris: Hoe was dit voor de anderen? Hoe heb je de ander ervaren, waarmee je de oefening deed?  
St: Ik vond het heel fijn, er was heel veel ruimte. 
Chris: Jij vond het heel fijn. 
St: Ik vond het fijn, ik vond het mooi, en ik vond het ook komisch, teder en harmonieus. Overgave. Bij 
die rug dacht ik: oh jee, dit is niet mijn sterkste kant. Maar het ging steeds beter. En vooral op het 
laatst, bij het loslaten van elkaar vond ik het heel erg prettig. Het was bijna als in slaap vallen. 
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Chris: Ja, bijzonder is dat hè, als je zo bewust afscheid neemt. Dat je loslaat maar tegelijkertijd ook in 
contact blijft.  
St: Het voelde wel goed om los te laten, maar het was ook een soort nadoezelen. Knuffelen, warm, 
speels. 
Chris: Dus wat jou betreft mogen we dit wel vaker doen. 
St: Ja ... Het was net als Baloe de beer, hoe deed die dat? Zo tegen een boom. 
Chris: Dat is nu een echte zijnskwaliteit. Een berenkwaliteit. 
St: The story of my life. 
St: Vertel! 
Chris: Dat is de harde consequentie van de aantrekkelijkheid. 
St: De ramp van de aantrekkelijkheid  
 

De ramp en de dood 
Chris: Ondertussen is S. nog een paar rampen tegengekomen. 
St: Ja, een paar. 
Chris: Hoe is het ondertussen? 
St: Ja, beter. Het is een beetje opgeklaard hierboven. 
Chris: Noem eens een paar rampen waar je mee geconfronteerd werd in dat vorige leven? 
St: Eenzaamheid. Angst voor eenzaamheid, angst verlaten te worden.  
Chris: Wat heb je ontdekt? 
St: Ik heb ontdekt dat ik het bij mezelf moet zoeken. Dat ik het in ieder geval niet bij een ander moet 
zoeken. Want daar word ik iedere keer in teleurgesteld. Het is niet de eerste keer. Maar het voelt nog 
heel erg kaal en koud en lastig.  
Chris: Wat heel belangrijk om te zien is: daar waar je ramp is, daar is je schat. Daar is je schat 
verborgen. 
St: Dan wacht ik op mijn schat. En dan val ik in de volgende valkuil waarschijnlijk.  
Chris: Het is net zoiets als het sprookje van de kikker die de prins wordt. Dat ken jij ongetwijfeld. 
St: Nou, niet écht, ik weet alleen van die kus en ...   
Chris: Ja, dat is dan ook het belangrijkste. Wat daarvoor en daarna gebeurde? 
Maar wat is het bijzondere van dat sprookje? Waarom is dat zo’n bekend sprookje, denk je?  
St: Dat is wat iedereen wenst, denk ik. 
Chris: Wenst iedereen een kikker? 
St: Wél als je er iets prachtigs van kan maken. 
Chris: Maar het punt is, van tevoren ziet dat er helemaal niet zo prachtig uit. 
St: Nou ja, als je maar wanhopig genoeg bent, desnoods kus je dan de kikker. 
Chris: Nou, ik moet het jou nog zien doen. 
 
Zo is het met de ramp dus ook hè, het laatste wat je kust, het laatste wat je wilt ontmoeten, daar moet 
je nu eigenlijk zijn. 
Het is moeilijk te geloven dat we ongelukkig zijn omdat we van die rampen vandaan blijven. Doordat 
we iets in onszelf als ramp hebben gedefinieerd. Daardoor is het ook lastig, je kunt het een beetje 
vergelijken met een fobie. Dat is ook altijd terug te voeren op een ramp. Zodra je de lift hebt 
gedefinieerd als: dat is een akelig ding, daar moet je niet zijn, die storten naar beneden en zo. Dan 
kan je verstand nog steeds zeggen: dat valt allemaal wel mee, maar je hebt het als ramp gedefinieerd, 
en dus is het moeilijk geworden daar binnen te gaan. Alle verslavingen, alle fobieën, alle depressies, 
zijn terug te voeren op rampen. Ook rampen die misschien echt geweest zijn, en die we niet hebben 
kunnen verwerken. Die zijn door ons systeem als ramp gedefinieerd.  
 
Wat ook wel een mooi moment was (het is maar wat je mooi vindt natuurlijk) is dat S. op een gegeven 
moment in staat was te zeggen: ik ben bereid te sterven. En dat ze tot haar verbazing opeens een 
heleboel ontspanning voelde. Het is handig om te weten dat we met die compensatieprojecten, die 
‘ramp-voorkomingsprojecten’ resp. de oplossingen voor rampen sterk geïdentificeerd zijn. Daar 
ontlenen wij identiteit aan. Dus als projecten wegvallen is dat een soort doodgaan. Zo kan dat voelen. 
Maar goed, als je dan in staat bent te zeggen: ik ben bereid om te sterven, dan valt het wel weer mee. 
Waar je kan voelen dat het nog moeilijk is om dat te zeggen betekent dat dat er nog iets in ons denkt: 
als ik dat nou maar niet zeg, dan kan ik regelen dat ik voorlopig niet doodga. Kan je je dat voorstellen? 
Dus waar het moeilijk is om dat te zeggen leven wij in de illusie dat we daar macht hebben. Vanuit een 
bepaald perspectief is iedere problematiek terug te voeren tot een soort machtsproblematiek.  
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Het is één van de redenen waarom ze in het Boeddhisme veel werken met dood. Zeg maar dat het 
behulpzaam is je sterfelijkheid onder ogen te zien. Je sterfelijkheid onder ogen zien helpt om je 
onsterfelijkheid te ontdekken. Dat wat er van jou onsterfelijk is.  
Dit even om dat soort gevoelens te begrijpen. Om het gevoel te begrijpen dat als je dát loslaat, dat je 
dan doodgaat. In zekere zin gaat er dan ook iets dood, maar het is datgene dat voor jou tot op die dag 
het leven belemmert, wat jouw leven bepaalt. Wat eigenlijk de dood is.  
 

Omgaan met weerstand tegen lichaamswerk 
St: Tja, ik zit eigenlijk de hele tijd te twijfelen of ik het zal zeggen of niet. Ik kwam gigantisch in de 
weerstand, verschillende stukjes gebeurden daarin. Het eerste was een boos stampend kind dat zei: “ 
ik heb toch gezegd dat ik niet wilde dansen”. En we gaan wéér dansen, bleeh. Er was een kleintje dat 
het gevoel had: er wordt niet naar mijn behoeften geluisterd. En toen dacht ik, oké, dat is dan zo. En 
toen kwam ik terug in de ruimte en toen ging het over contact, en wat ik toen merkte was: ik heb 
meegedaan met die vragen (en ik zat niet in het mooie contact zoals de rest van de groep) en ik merk 
dat ik dat doodeng vind, dat er heel veel angst zit op contact. Daar waar ik het op andere momenten 
wel heb en kan zijn hè? Wat ik vermoed dat er nu gebeurde is dat ik moeite heb met overgave. Ik loop 
ook weg van de muziek steeds, want ik merk dat het me niet helpt. Met dansen, dat ik meer in de 
chaos kom.  
Chris: Is het dansen voor jou moeilijk. Of is zo’n oefening die we net deden voor jou moeilijk?  
St: Eerst is het alleen maar het dansen, en ik weet niet of ik het er zelf van maak, misschien is het 
alleen maar de weerstand vanwege de angst voor de overgave. 
Maar wat ik ook merk is dat het óf te hard is, óf er zijn teveel prikkels, óf ik doe wél mee, maar dan ga 
ik alleen maar gek doen. En dan schiet ik er alleen maar uit, en daarna moet ik dan in de rust, dus ik 
maak er ook van alles van. 
Chris: Ja. Goed gezien, dat is denk ik wat er gebeurt, dat er op de een of andere manier een 
weerstand is. 
St: Ja, maar misschien gaat het alleen maar over de angst voor overgave. Maar ik dacht net ook aan 
die grondeloosheid. 
Chris: Dat zou zo maar kunnen. 
St: En dat daarom contact ook eng is.  
Chris: Klopt, en de oefening die we net gedaan hebben is ook best een intieme oefening. Kijk, dansen 
is voor heel veel dingen goed, en een van de dingen waar het heel goed voor is, is voor de criticus. 
Die criticus heeft een enorme invloed op ons. Dus ook onze hele manier van bewegen wordt daardoor 
bepaald. En de meeste mensen die wel eens flink gedanst hebben weten uit ervaring dat dans 
ontzettend bevrijdend kan zijn.  
St: Maar ik heb geen weerstand tegen dansen op zich. Er zijn andere plekken waar ik het heerlijk vind 
om te dansen.  
Chris: Interessant. En hier is het lastig voor je. 
St: Ja. 
Chris: Hm, hm. 
St2: Is dat omdat het dansen op ‘bevel’ is? 
St: Ik weet niet of ik dat ervan maak, maar zo begint het te voelen. De opdracht, we moeten weer 
dansen, maar ik heb toch gezegd: ik wil niet dansen. Maar ik weet niet of ik dat ervan aan het maken 
ben, maar dat het in oorsprong om iets anders gaat.  
Chris: Wat volgens mij wijs is, is om daar wat werk mee te doen. Daar zit nog wel een wereldje 
achter. Vooral als je zegt dat je normaal best kan genieten van dansen. Het dansen vraagt overgave. 
En vooral het dansen in een groep, want je bepaalt niet zelf de muziek. Je moet het doen met wat er 
komt. En dat vraagt op een bepaalde manier om overgave. Er kunnen allerlei mechanismen spelen, je 
kan denken: “goh, die hele groep danst veel beter dan ik”. Er kan van alles spelen, dat is nu net wat 
het zo interessant maakt.  
Ja, dus dansen hoort er standaard bij. En dansen is ook belangrijk voor de hele energie.  
St: Nou, het is wel goed om dat vast te weten. 
 

7.18. Oefening: De ideale mentor/pupil (Oef. 26) 
Oké, dan gaan we naar de volgende oefening, die gaat over het mentorschap.  
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Mijn voorstel is dat we die oefening doen zonder dat je de naam van je pupil of mentor noemt. Met 
mensen dus die niet jouw mentor op pupil zijn. Zodat je je vrij kunt voelen jouw ideaal naar voren te 
brengen. 
St: Maar we weten het toch van elkaar? 
Chris: Ja, sommigen weten het van elkaar. Wat uit de evaluatie komt, is dat het links en rechts niet 
altijd zo gemakkelijk is met de mentor en de pupil. Dat is een van de redenen waarom we deze 
oefening nu ingelast hebben. Is de oefening voor iedereen helder? 
Je gaat een kwartier aan de slag met de strekking van wat hier staat. We vormen nieuwe groepjes van 
drie. 
 
Dit zijn de vragen waar je je op kunt richten, in drietallen met anderen dan je mentor of pupil, 15 
minuten per persoon: 

• Hoe zou voor jou een ideale mentor of ideale pupil er uit zien? Hoe zou je het (nog) beter 
kunnen treffen dan je het nu hebt. Durf je je dat af te vragen? 

• Vervolgens enkele keren werken met het zinnetje: Een ideale mentor, pupil zou …… (blij met 
me zijn, graag door mij begeleidt willen worden enz.) Spreek dit rustig uit en laat het steeds 
zoveel mogelijk waar zijn. 

• Een ander zinnetje wat je daarna enkele keren kunt proberen is: wat ik (heel erg) mis bij mijn 
mentor, pupil is …….Een ander zinnetje is: wat ik heel moeilijk (niet gemakkelijk) vind aan het 
contact met mijn mentor, pupil is …  

• Stel vast wat het uitspreken van je verlangens en gemis op deze manier voor effect op je 
heeft.  

• Lukt het in deze vorm van zelfbegeleiding niet te censureren? Mogen alle soorten van 
gevoelens, positieve en negatieve, naast elkaar bestaan. 

• Helpt het uitspreken van je verlangens je zodanig dat de noodzaak dat ze vervuld worden 
minder wordt? 

 

Nabespreking 
Hoe was het om dit onderzoekje te doen? Hoe was het om dit uit te spreken of anderen te horen 
uitspreken. 
St: Ja, ik heb me toch wel vrij snel uitgesproken over hoe ik erin zat. Ik dacht dat ik de enige was die 
het lastig vindt hoe de relatie met mijn mentor ging. Dat hebben we onderzocht, en we hebben daar 
een modus in gevonden. Het verbaasde me dat dit aan de orde kwam.  
Chris: Ja, we zijn een beetje traag, of jij bent wat snel.  
St: Ja, toen ik dat hoorde dacht ik, daar herken ik me wel in. Ik was heel hard aan het werk om aardig 
te zijn voor mijn mentor. En toen ineens dacht ik, die is er voor mij, dus ik mag bepalen hoe ik het wil.  
Chris: Oké, heel goed. Dus jullie zijn er samen uitgekomen, zeg maar.  
St: En ik dacht ook, als die ander daar dan last van heeft, dan is dat niet meer van mij. Het klinkt 
misschien onaardig maar, daar ben ik niet voor, daar ben jij voor.  
Chris: Dat is ook zo.  
St: Maar door die openheid was het klaar.  
St2: Maar wat even aan de orde kwam was dat het misschien wel handig is als je aan het begin, als je 
de structuren uitlegt, dat je aangeeft dat als mentoren vragen hebben over hun mentorrol, dat jij ook 
een coach bent van de mentoren.  
Chris: Maar dat ben ik ook, in principe. 
St3: Ik had dat gevoel ook al, dus ik vraag me af of dat nu hardop gezegd moet worden. 
Chris: Ik ben voor alle vragen beschikbaar.  
St2: Maar ik bedoel: dat je dat dan ook even vertelt. Dat dat een rol is: je hebt een structuur met een 
mentor en een pupil, en een achtervangstructuur van jou of Chris of Ruud.  
Chris: Ja, dat klopt. Maar dat heb jij niet zo onmiddellijk aangevoeld. 
St2: Nee. 
St: Ik wist niet eens wat het was, een mentor, dus ik zou het wel waardevol gevonden hebben als ...   
Chris: We hebben het de eerste dag vrij uitgebreid besproken, we hebben een oefening gedaan 
tussen mentor en pupil. Dus als pupil heb je uitgesproken wat je van je mentor verwacht.  
St: Dat was de eerste oefening van mentor-pupil. 
Chris: Klopt, en vervolgens heb ik geadviseerd na dat eerste gesprek een afspraak met elkaar te 
maken zodat je de verwachtingen over en weer goed kon bespreken. Dat is eigenlijk het idee 
geweest. 
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St: Maar een mentor is dus gewoon iemand die luistert naar de behoeften van een pupil. Maar het kan 
heel goed zijn dat het bij mij niet klikt, want het wil er bij mij niet in. Ik zou liever een coach zijn dan 
een mentor. Dat is een rol die ken ik, die snap ik.  
Chris: Een pupil waar je helemaal tevreden mee bent, daar is niets mis mee. De mentor-rol kan zich 
in sommige gevallen ontwikkelen tot een coach-rol. Wanneer je daar alle twee blij mee bent is daar 
niets mis mee. Maar basaal is de mentor-rol niets anders dan dit: In het primaire proces is het de 
persoonlijke oefening. En het belangrijkste wat de mentor doet is vragen hoe het gaat. Vervolgens 
vertelt de pupil hoe het gaat. Dat is het. 
St: Met de persoonlijke beoefening? 
Chris: Met vooral de persoonlijke beoefening, dat is het onderwerp. 
St: Dus als de pupil zegt: het gaat. Dan ben je klaar. 
Chris: Ja. 
St: En dat doe je elke twee weken dan. 
C2: Of je gaat naar Chris, en vraagt aan hem: is dit nu echt de bedoeling? 
Chris: We hebben besloten dat er evaluatiegesprekken gehouden gaan worden. Tussen de mentor 
en de pupil en één van de assistenten.  
 

7.19. Meditatie en aandacht (dag 12) 
Chris: Zullen wij even afstemmen? Het grote gebaar! Kijk eens hoe je aankomt in het landschap van 
jezelf. Wat valt daar allemaal te ontdekken? Spreid anders een heel klein beetje je armen, voel je 
handen. Kijk of er een bereidheid in jezelf is om het helemaal met dit moment te doen. Als gebaar 
daarvan maken we dat welkomstgebaar en brengen we de handen naar het borstbeen. We 
verwelkomen dit moment in z’n totaliteit. Dit kunnen we eventueel een paar keer herhalen. Laat je 
verrassen door het effect van het gebaar. Kijk es hoe het bijvoorbeeld voor je is om met een gebaar 
de hele groep te verwelkomen. Hoe het is om met dat gebaar je hele persoonlijke situatie van dit 
moment te verwelkomen. Je weet dat als het gaat om jezelf verwelkomen of überhaupt verwelkomen, 
dan mag dat ook zijn inclusief de strijd met sommige zaken in je persoonlijke situatie. Stel dat het lukt, 
dan kun je misschien de ruimte ervaren waarin alles kan zijn, waarin alles kan bestaan. Dat het 
bestaat, betekent dan op een bepaalde manier dat er ruimte is, dat het kan bestaan.  
 
Chris: En dan zou ik willen vragen of er iemand is die voor iets of iemand de aandacht wil vragen. En 
besef dat je ook altijd de aandacht kunt vragen voor jezelf, omdat je het ergens niet makkelijk mee 
hebt of misschien wel omdat je ergens heel blij mee bent. Beide is mogelijk. Misschien mag ik vragen 
hoe het met de vader van S is op dit moment. 
St: Met mijn vader is het goed, in de zin dat hij weer thuis is en dat hij weer eet en er weer zin in heeft. 
Dus dat is heel fijn. 
Chris: Mooi, dus het heeft geholpen? 
St: Het heeft geholpen, ja. Het was spannend, maar hij heeft het gered. 
 
St: Ik wil graag aandacht vragen voor mijn schoonmoeder, die vorige week met hartklachten is 
opgenomen in het ziekenhuis. 
Chris: Laten we aandacht geven aan de schoonmoeder van S en haar vertrouwen, ontspanning 
gunnen. En goede harten om haar heen. 
 
St: Ik zou graag aandacht vragen voor mezelf. Ik heb erg veel last van een soort innerlijke strijd 
waarin ik zit. En die duurt op dit moment zo lang dat ik het gevoel heb dat ik helemaal geen rust meer 
vind. En dat ik ook van de ene griep in de andere rol, dat ik er gewoon niet uitkom. 
Chris: Kun je dat ook voelen in je lichaam? 
St: Ja, ik voel spanning en tintelingen en ook een beetje hartkloppingen. 
Chris: Oké. Zijn er plaatsen waar die spanning groter is? 
St: Ja, in mijn rechterschouder en rechterarm en in mijn maag. 
Chris: Ik stel voor dat je probeert, en dat doen wij dan met jou, een paar minuten met die arm en met 
die buik te zijn. Door daar rustig naar toe te ademen. Dat doen wij met ons allen met jou. Verder hoop 
ik dat het werk van vandaag je ook zal helpen. Stel je maar voor dat de hele groep jou steunt om 
aanwezig te zijn in je lichaam bij die moeilijke plekken. Dat de groep jou steunt om te ontspannen, los 
te laten, je over te geven. Verandert er iets als je dat doet? 
St: Ik heb het gevoel dat het iets lichter wordt. 
Chris: Heel goed. Dus met onze presentie en onze bereidheid aanwezig te zijn bij wat er is, zijn we 
van betekenis voor onszelf maar ook van betekenis voor elkaar. Op die manier creëren we een veld, 
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een ruimte waarin alles kan zijn, waarin alles kan ontspannen. En daardoor kan transformeren naar 
dat waar het heen wil. Daardoor kan het z’n natuurlijk verloop, z’n natuurlijke ontvouwing krijgen. 
 

Aandacht voor angst voor nietigheid  
Chris: Is er iemand anders die voor iets of iemand of voor zichzelf de aandacht wil vragen? 
St: Ik worstel met een soortgelijk gevoel en vind het heel moeilijk om hulp te vragen. Ik heb ontzettend 
moeite om te zijn met waar ik ben. 
Chris: Oké, ik snap dat dat zo is. Kun je iets vertellen over waar je moeilijk bij kan zijn? En met name 
weer, hoe voelt het in je lichaam? 
St: Ik voel heel veel strijd en chaos in mijn lichaam, veel spanning met hartkloppingen en ik heb een 
dichte keel.  
Chris: En dat is er al een tijdje, als ik het zo hoor. 
St: Ja. 
Chris: En is het in de keel waar de spanning het sterkst is of is het ook nog op andere plekken? 
St: Ook in mijn buik en schouders. 
Chris: Je buik en schouders. Kijk eens wat er gebeurt als jijzelf en wij met z’n allen diep ademhalen. 
En dan vooral diep uitademen. Als je dat een paar keer doet, wat gebeurt er? Verandert er dan iets? 
St: Het wordt ietsje lichter. Het verdriet komt eruit. 
Chris: Eigenlijk ben je verdrietig? 
St: Ik ben angstig. 
Chris: Je bent vooral angstig. Wat roept het op als ik je vraag, als ik je voorstel om te zeggen: “Ik ben 
bereid om los te laten”. Wat merk je dat er gebeurt als ik dat voorstel? 
St: Wat er met mij gebeurt is dat ik bedenk dat het alleen maar een concept is in mijn hoofd. Terwijl 
iets in mijn lichaam schreeuwt van “nee, nee”. Ik voel een grote angst voor nietigheid. 
Chris: Grote angst voor nietigheid. Kijk eens hoe het is om uit te spreken: “Ik ben zo bang voor 
nietigheid”. En dat doen we met ons allen, maar vooral ook met jou. 
Allen: “Ik ben zo bang voor nietigheid”.  
Chris: En dat doen we nog een keer. 
Allen:”Ik ben zo bang voor nietigheid”. 
Chris: En hoe ziet die nietigheid eruit? Is dat een gevoel van uiteenvallen? 
St: Oplossen en verdwijnen. 
Chris: Oplossen en verdwijnen. Dan maken we ervan: “Ik ben zo bang om op te lossen en te 
verdwijnen”. 
Allen: “Ik ben zo bang om op te lossen en te verdwijnen”. “Ik ben zo bang om op te lossen en te 
verdwijnen”. 
Chris: Kijk S, nu is het belangrijk om in contact te blijven met jezelf. Dus kijk eens wat er gebeurt als 
je probeert te voelen, te blijven voelen in je lichaam. Wat er eigenlijk gaande is, is dat je aan het 
bevallen bent van jouw baby. En jij probeert die baby tegen te houden, maar baby’s komen er toch 
vroeg of laat uit. En het beste is dan maar om mee te geven. Hoe klinkt dat? 
St: Dat snap ik. 
Chris: Voel eens, blijf dus voelen wat er gebeurt in je lichaam. Wat is er in je buik bijvoorbeeld?  
Ja, heel goed die zucht. Kijk eens hoe het is, voel hoe het is om wat te horen. We gaan met ons allen 
zeggen: “Ik ben bereid om op te lossen en te verdwijnen”. 
Allen: ”Ik ben bereid om op te lossen en te verdwijnen”. 
Chris: En kijk eens wat er gebeurt als jij het zelf zegt. 
St: ”Ik ben bereid om op te lossen en te verdwijnen”. 
Chris: En als ik dat zeg dan merk ik … 
St: En als ik dat zeg dan merk ik gigantisch veel weerstand, verdriet, angst. 
Chris: Oké, en blijf daar eens goed bij. Ja, heel goed, het is goed om te zuchten. En dan herhalen we 
het nog eens: “Ik ben bereid om op te lossen en te verdwijnen”. Je kunt ook zeggen: “Ik ben niet 
bereid om op te lossen en te verdwijnen”. Beide is even goed. 
St: “Ik ben bereid om op te lossen en te verdwijnen”. 
Chris: En wat gebeurt er als je dat zegt? 
St: Het is wel iets rustiger, omdat ik niet verdwijn als ik dat zeg. 
Chris: Maar er verdwijnt wel iets. 
St: Ja, maar ik niet. Ik sterf niet als ik dat zeg. 
Chris: Maar er sterft iets. En daar was je heel bang voor, denk ik. Het deel dat bang is om te sterven. 
Maar het is goed om te beseffen dat wij helemaal niet gaan over het sterven. Of over in leven blijven. 
Dus daarom kun je ook rustig zeggen:”Ik ben bereid om te sterven”. 
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St: Er gaan alarmbellen af. 
Chris: Ja, maar dan is het maar de vraag of je je door die alarmbellen laat bepalen. Dus kijk maar 
eens wat er gebeurt als je zegt: “Ik ben bereid om te sterven”. 
St: “Ik ben bereid om te sterven”. 
Chris: “Ik ben zelfs bereid om nu, hier ter plekke, te sterven. Ik leg mijn lot in uw handen”. 
St: “Ik ben zelfs bereid om nu, hier ter plekke, te sterven”. 
Chris: Kijk maar wat er gebeurt. Hoe is het met de alarmbellen? 
St: Ik heb nog steeds de neiging om er uit te gaan, dus ik probeer er bij te blijven. 
Chris: Heel goed. Dat is een reflex, een reflex om eruit te gaan. Terwijl als je erbij blijft, dan voel je 
hoe goed dat je het doet. 
St: Ik voel hoe alle energie in beweging aan het komen is. 
Chris: Oké, dus kijk of je er even bij kunt blijven. Dan kom ik er straks misschien nog op terug, oké? 
We sluiten dit stukje af met een buiging. Dan kunnen we in ieder geval allemaal even ontspannen. 
 

7.20. Casus: Idealen, compensatieprojecten en rampen 
Chris: Zijn er andere mensen die graag de aandacht willen vragen? 
St: Ik heb me gisteren ziek gemeld nadat ik bij de huisarts ben geweest. Ik had het idee, als ik nu 
doorloop dan stort ik in. Ik was extreem moe, ik ging ook slapen op mijn werk. Er kwam vooral veel te 
veel op me af. 
Chris: Dat is heel verstandig. 
St: Aan de ene kant voelt het als een enorme opluchting, aan de andere kant is het ‘ja, wat nu’. Dat 
moet nog even zakken, denk ik. Ik voel aan de ene kant opluchting en aan de andere kant ook 
verdriet. Omdat ik niet voor elkaar krijg wat ik voor elkaar wil krijgen. 
Chris: Heb je enig idee wat je bezig bent voor elkaar te krijgen? 
St: Blijven staan, zelfstandig zijn, niet leunen. 
Chris: Dus als je helemaal eerlijk bent voor jezelf, ik ben een beetje suggestief hoor, had je dan niet 
iets eerder moeten stoppen? 
St: Ja. 
 
Chris: Het doel van ons werk is dat onze wijsheid de baas wordt van ons leven. En onze wijsheid 
definiëren we voorlopig maar even als ‘dat te doen wat goed is voor ons’. Want wat goed is voor ons 
is ook goed voor onze omgeving, zo simpel ligt het. Dus in dit geval, en ik zit hier natuurlijk niet om je 
te veroordelen, is het niet gelukt om jouw wijsheid doorslaggevend te laten zijn. En nu je hebt besloten 
te stoppen, kun je zien dat deze periode waar je nu in zit, kansrijk is? 
St: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. 
Chris: Waarvoor? 
St: Om in ieder geval mezelf de ruimte te geven, om eens met mezelf bezig te zijn. En te voelen wat 
voor mij belangrijk is. Dat in hoofdzaak eigenlijk. 
Chris: Als ik iets specifieker ben, dan ben je eigenlijk ook verdrietig dat het niet gelukt is. En het is 
heel behulpzaam om bij dat verdriet te blijven. Het is altijd goed om bij je emoties te blijven, maar er is 
een extra reden om er goed bij te blijven. Waarom denk je dat het zo is? 
St: Om niet in herhaling te vallen? 
Chris: En hoe voorkom je dat je niet in herhaling valt? 
St: Ik denk dat ik het niet meer zo gemakkelijk opzij schuif als ik het verdriet beter voel en er meer bij 
stil sta ...  
Chris: Dat je wat niet meer zo makkelijk opzij schuift? 
St: Mezelf, want het verdrietige van nu vind ik dat vier jaar geleden precies hetzelfde is gebeurd. 
Chris: En toen heb je ook een periode gehad dat je te lang hebt doorgewerkt en vervolgens verdrietig 
was dat het niet lukte? 
St: Vier jaar geleden lag ik echt op mijn gat, ja. 
 

Benoemen wat aan de hand is 
Chris: Ik snap het. Vind je het goed dat ik je even gebruik als didactisch voorbeeld? 
St: Ja, dat is goed. 
Chris: Ik denk namelijk dat ik je een heel goed advies kan geven. Maar het is ook handig om te 
snappen waarom ik denk dat het een goed advies is. Wat is er eigenlijk aan de hand? Als je denkt aan 
het artikel dat ik jullie gegeven heb over Idealen, Compensatieprojecten en Rampen. 
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St: Dat je iets wilt bereiken in jezelf, iets op wilt leggen, iets wilt compenseren door steeds jezelf groot 
te houden en dus weg te gaan van wat er daadwerkelijk onder zit? 
Chris: Ja, ik denk dat je helemaal op het goede spoor zit. Het zou heel erg helpen, als je daarbij de 
woorden ‘ideaal’, ‘compensatieproject’ en ‘ramp’ gebruikt. 
St: Het ideaal moet zijn wat waarschijnlijk voortkomt uit een gemis, of uit de ramp. 
Chris: De ramp, en dus is het ideaal een project om die ramp te vermijden respectievelijk te 
compenseren. 
St: En ik denk hoge eisen stellen aan zichzelf ook. 
Chris: Ja, ook hoge eisen stellen aan zichzelf. Dus waar S in zit zijn afkickverschijnselen. Beetje 
platgezegd, maar kun je er iets bij voorstellen? Laat ik een voorbeeld noemen. Als iemand bij mij komt 
zoals S, en die is moe omdat ze zo ontzettend hard werkt, dan is het voor S een ramp te horen als je 
zegt: “Zou het kunnen dat je overspannen bent?”.  
St: In mijn geval niet, want het is zo. 
Chris: Ja, maar dan heb je al een grote stap gezet. De eerste ramp is al voltrokken. Er is al 
ontspanning in ontstaan. Dan dreigt de volgende ramp, want het schijnt wel eens te gebeuren dat het 
goed is een tijdje te stoppen met werken. Dan moet de gedachte postvatten ‘hoe zou het zijn als ik 
zou stoppen met werken’? Ramp nummer twee. Of ga ik te snel? 
St: Dat kan ook ontspanning geven, denk ik. 
Chris: Ja, maar misschien wordt het duidelijk bij de volgende stap. De ramp is dat iemand zou 
moeten stoppen met werken. Dus dan moet eerst dat gegeven (onverstaanbaar) zijn. De volgende 
ramp is dan: hoe lang moet je stoppen met werken? Mijn antwoord is altijd standaard in die situaties. 
Hoe langer jij bereid bent om te stoppen met werken, hoe eerder je weer aan het werk kunt.  
St: Dat is eigenlijk hoe zeer je bereid bent het beeld van jezelf op te geven?  
Chris: Om het ideaal los te laten. In dit geval gaat het om een beperkt ideaal, het compensatie-ideaal. 
Er zijn ook ideële idealen. Dus als je bereid bent het compensatie-ideaal los te laten, zou je misschien 
de volgende dag al weer aan het werk kunnen. Zo gemakkelijk gaat het meestal niet. Dus er is wel 
een afkicktijd nodig. 
St: En dat is afkicken van het ideaal? 
Chris: Het is afkicken van het ideaal en vooral afkicken van het compensatieproject. En het is 
tegelijkertijd vallen in de ramp. 
St: Vallen in het niets. 
Chris: Vallen in het niets? Vallen in het niets is vallen in de ramp. 
St: Maar als ik nou gewoon werk om geld te verdienen? Het is net alsof het iets fantastisch is voor mij, 
het werk, maar dat is het helemaal niet. Wat is het ideaal, behalve dat ik gewoon geld moet 
verdienen? 
Chris: Dat is dus het interessante om te onderzoeken. 
St: Ik vind het heerlijk om te stoppen met werken, liefst morgen nog. Dat is niet iets nieuws. 
Chris: Het wonderlijke is, als je bijvoorbeeld wilt stoppen met roken is het een stuk moeilijker wanneer 
je een partner hebt die rookt. Ik zeg wel eens, een eetverslaving is de lastigste verslaving. Waarom? 
Je moet namelijk eten. Met alcohol schijn je te kunnen stoppen, en dan ga je niet dood. Met roken kun 
je ook stoppen. Maar met eten kun je bijvoorbeeld niet stoppen. Het punt is, het zijn van die 
compensatieprojecten, die gaan lopen zodra jij gaat eten of werken.  
St: Ik zie het verband niet met mijn werk. 
Chris: Een belangrijke vraag is: “Heb jij te hard gewerkt?” 
St: Ik heb te veel gewerkt. 
Chris: Waarom heb je te veel gewerkt? 
St: Omdat ik van minder niet kan leven, dan wordt het wel erg karig. Dan kan ik hier niet zitten 
bijvoorbeeld, dan is het geld op. 
Chris: En hoeveel uur werk je? 
St: Vier dagen, 32 uur, plus 3 uur reistijd per dag. 
Chris: En heb je het gevoel dat je gedurende die 32 uur relaxed aan het werk bent? 
St: Ja. 
Chris: Mijn idee zou zijn, als jij vier dagen in de week werkt op een relaxte manier, hoe kun je dan 
overspannen raken? 
St: Het heeft ook niets met het werk te maken. Maar met het gebrek aan vrije tijd en met de spanning 
thuis. 
Chris: Dat kan. Maar goed, het is wel zo dat ik je hoor zeggen: ‘Het is verdrietig dat het niet gelukt is’. 
St: Om mezelf overeind te houden. 
Chris: Om jezelf overeind te houden. Maar goed, dat betekent dat je je al een tijd overeind aan het 
houden bent. Dat is dus reden voor onderzoek, snap je. Dus overal waar extra inspanning geleverd 
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wordt, is een compensatieproject aan de gang. Overal waar nadrukkelijkheid is, waar heftigheid is, zit 
een compensatiemechanisme. En het is buitengewoon belangrijk te weten dat ik dat niet fout maak. 
Want zo gaat het, zo werkt het. Het helpt in ieder geval ontzettend als je het herkent en gaat voelen 
wat er eigenlijk speelt. Want het is iets dat je opjaagt, iets dat je uit je centrum brengt, uit je 
ontspanning en uit je plezier van leven. Dus wat belangrijk is in jouw geval is om situaties te 
voorkomen waarin je jezelf overeind moet houden. Er zijn per definitie situaties geweest waarin jij je 
schrap hebt gezet. Het wonderlijke is, en nu ga ik er nog een stapje op door, en voel je niet 
veroordeeld want dat is niet mijn bedoeling, dat mensen buitengewoon veel kunnen verdragen als er 
objectieve druk is. Dus stel er is een kredietcrisis en we moeten vanaf volgend jaar allemaal 60 uur 
werken om onze kinderen te eten te geven, dan is het maar de vraag of iemand om die reden 
overspannen wordt. Dus als er een objectieve reden is voor druk in het leven, dan zijn mensen tot 
heel veel in staat. Het is vanwege de compensatieprojecten, waarbij het systeem eigenlijk weet dat 
het niet klopt, wat ons onderuit haalt.  
 

Ramp als geschenk 
Maar dat onderuit halen is tegelijkertijd ons geschenk. De ramp is ons geschenk. Is dat te volgen? 
St: Ja. 
Chris: Leg eens uit 
St: Dat vind ik dus heel lastig. Ik ben warrig aan het denken, terwijl ik het wel allemaal weet en wil 
vertellen. 
Chris: Doe het gewoon eens een beetje warrig vandaag. 
St: Ik zie bij mij heel goed dat ik compensatieprojecten heb. Compensatie voor dat ik eigenlijk wil 
schitteren, de aandacht wil, erbij wil horen, noem het allemaal maar op. Dat zie ik in grote lijnen. En 
dat ik bezig ben dat min of meer allemaal op te geven. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. 
Chris: Hoe geef je dat op? 
St: Door alleen maar te zijn met wat er is en niet verder te kijken. Van de week was ik dus weer even 
heel erg moe. Ik laat dat gebeuren en ben ook wel bezig met de oplossing daarvoor. Dan ben ik daar 
mee bezig, dan laat ik dat er zijn. Maar er zijn toch wel delen die ik dan moeilijk vind. Bijvoorbeeld in 
onze groep hadden we een emailuitwisseling en daar heb ik niet aan meegedaan. Ik dacht: dat komt 
wel. En gisteravond heb ik dat dus niet gedaan, terwijl ik me wel betrokken voel en ook wel wil 
reageren. Ik voel me dan toch tekort schieten. 
Chris: Dus op dat moment raak je de ramp. 
St: Ja, en wat is dan de ramp? De ramp is dat ik niet aardig gevonden word. Ja, dat is de ramp. 
Chris: Wat zomaar zou kunnen zijn, is dat de mensen van jouw oefengroep, ondanks dat je niet 
deelgenomen hebt aan die emailuitwisseling, je aardig vinden. Wat denk je dat ze nu van jou denken? 
St: Dat ik met andere dingen ben bezig geweest. 
Chris: Hoe denk je dat het met jouw populariteit nu gesteld is? 
St: Nou, ik denk toch ietsje minder. 
Chris: Wat goed is om te weten is dat er per definitie een weeskind is in jou, in mij, in ons allemaal, 
die dat zo voelt, die daar bang voor is. Relatie is niet gegeven in ons weeskinderensysteem. 
St: Je bedoelt, het is niet vanzelfsprekend? 
Chris: Het is niet vanzelfsprekend. Onvoorwaardelijk erbij horen, zelfs als je chagrijnig bent of wat 
dan ook, dat is niet gegeven. Als het een beetje meezit, is er ook nog een deel in jou, jouw wijsheid, 
die weet dat jij best wel wat kunt hebben. Ze zullen je er niet zomaar uit gooien. Maar er is een 
weeskind in jou die daar bang voor is. 
St: En is het dan een ander weeskind dat daar oprecht verdriet van heeft? In het niet kunnen delen? 
Chris: Dat is een ander weeskind, denk ik. Maar ze zitten dicht bij elkaar. Want het weeskind dat het 
jammer vindt dat het niet kan delen, dat is een weeskind dat ook graag de relatie wil vieren. Wat heel 
gezond is. En het is ook een buitengewoon gezond gemis. Het beste wat je daar kunt doen is 
ontspannen. Want ook dat is een lichte ramp. Normaal gesproken komen wij dan onmiddellijk in 
beweging: pakken de telefoon of de email en gaan weer contacten regelen. 
St: Ja, en wat ik nou wantrouw, want ik doe dat nu dus niet, en op zich denk ik ‘ik laat het er zijn’ en 
wacht min of meer tot het vanzelf komt. Dat die actie wel weer komt. Maar dan is er ook iets in mij, die 
dat toch een beetje slap vindt. Die zich afvraagt of ik me er niet al te gemakkelijk van af maak. 
 

Verzoening met de ramp 
Chris: Dus degene die dat slap vindt, die kunnen we bij jou ook makkelijk onderscheiden. In jouw 
geval is het natuurlijk objectief zo dat jij kwetsbaar bent. Mag ik dat zo zeggen? Dat is ook een heel 
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goed teken dat ik dat mag zeggen. Dat ik mag zeggen dat het een objectief gegeven is. Kun je je dat 
voorstellen? Dat betekent namelijk dat er een behoorlijke verzoening is met de ramp. Kun je je 
voorstellen dat dit voor jouw genezingsproces buitengewoon belangrijk is? Dat betekent dat zo’n 
vordering (onverstaanbaar)  
St: Ja, zo zie ik dat ook. 
Chris: Heel goed. Er is dus een deel dat het jammer vindt, maar er is ook een deel dat bang is 
uitgestoten te worden, dat het er niet meer bij hoort, dat mensen je afkeuren. Kun je je voorstellen dat 
het behulpzaam is te ontspannen in die ramp? 
St: Absoluut. 
Chris: Stel, en dat vraag ik nu aan de hele groep, stel dat S dat zou lukken. Wat zou ze dan kunnen 
gaan voelen? Als ze de neiging om van die ramp vandaan te blijven en die ramp op te lossen weg kan 
blijven en in plaats daarvan ontspant, helemaal zou kunnen ontspannen. Wat zou zij dan voelen?  
St: Ik ga vooral verbinding voelen. 
Chris: Dat is wat er gebeurt. Met andere woorden, om verbinding te voelen is het natuurlijk hartstikke 
leuk als er iemand in de buurt is, maar het is vaak helemaal niet nodig. Je kunt buitengewoon veel 
verbinding voelen zonder dat er iemand in de buurt is. En dan komen de zijnskwaliteiten. Dus in 
wezen biedt de ramp de poort naar de vrijheid. De ramp is het geschenk, hoe vreselijk het in eerste 
instantie ook voelt. Het zou niet compassievol zijn om tegen S in een te vroeg stadium te zeggen: dit 
is jouw geschenk. Begrijp je? Dus het allerbelangrijkste is, of je dit nu snapt of niet zo snapt, ergens 
aan te voelen dat in contact blijven met de moeilijkheid in je lichaam lonend is. Dat is het 
allerbelangrijkste om te onthouden. De rest is eigenlijk theorie. Want als S zich afvraagt ‘Wat is het 
nou eigenlijk dat mij steeds drijft, dat mij voorbij mijn grenzen doet gaan’, hoe kom je daar nu achter?  
St: Door in eerste instantie te erkennen dat je jezelf voorbij je grenzen drijft. 
Chris: Dat is inmiddels wat ze weet. Maar dan vervolgens wat drijft haar? Dat kun je achterhalen door 
zelfonderzoek. Bijvoorbeeld door zelfonderzoek kan ze ontdekken dat ze graag erkenning wil, oftewel 
twijfelt of ze wel herkenningswaardig is.  
St: Is het niet het te weten komen van haar diepste verlangens? 
Chris: Dat is een buitengewoon belangrijke ingang. Wat een beetje riskant is bij S, als ik dat mag 
zeggen, is dat het niet makkelijk is om jezelf al die behoefte aan erkenning, bewondering, aandacht 
compleet te gunnen. En dat is wel wat ontzettend helpt. 
 

De weg van het verlangen 
Chris: Dus wat ontzettend helpt zijn in principe twee wegen. Een prachtige weg is de weg van het 
verlangen. Waar moet ze dat verlangen zoeken? 
St: Binnen. 
Chris: En waarbinnen? Waar het moeilijk is in haar. De ramp is niet een soort theoretisch ding, want 
de ramp doet zich ook heel fysiek voor. Gelukkig maar, omdat de ramp daardoor werkbaar is. 
Daardoor kun je er gewoon goed bij blijven. Hij is gewoon tastbaar. Hij drukt zich fysiek uit. 
St: Is dat de uitnodiging van de ramp? 
Chris: Dat is de uitnodiging van de ramp. We hebben dus een situatie dat er een ramp is. Dat is één. 
Het tweede is: alles van ons wil daarvan weg. Wat dan nodig is, is de power om bij de ramp te blijven. 
De kracht om daar bij te blijven. Ook al is er weerstand. Het gaat er niet om om die weerstand 
verdacht te maken, want het is natuurlijk hartstikke logisch dat er weerstand is. Doodgaan is niet leuk. 
En iedere ramp is ook een beetje doodgaan. Waarom is het doodgaan? Omdat we namelijk 
geïdentificeerd zijn met het compensatieproject. Ik wil het beste zijnscentrum van de wereld zijn. Als 
dat niet lukt is dat redelijk rampzalig. Dan zijn er allerlei oplossingen. Ik kan ook gewoon vuilnisman 
worden, dan heb ik dat probleem niet. Hoewel ik het risico loop dat ik de beste vuilnisophaler van de 
wereld wil worden. 
St: Eigenlijk is het dus dat je niets hoeft te doen. Niet dat je dan nooit meer iets hoeft te doen, maar in 
eerste instantie. 
Chris: Een ander principe is dat je niet hard hoeft te werken. Zo gauw het hard werken is, is er 
eigenlijk altijd iets aan de hand. Voor de meeste mensen van deze tijd is niets doen hard werken. Dat 
betekent dus dat hard werken buitengewoon waardevol is. Dat is namelijk zijnsoriëntatie. Dus hard 
werken om niks te doen. 
Chris: Wat is je boodschap, S? 
St: Mijn boodschap is nu vooral gewoon, als je het nu niet kunt volgen of snappen…ontspan daarin. 
Chris: Voor sommige mensen is het buitengewoon belangrijk om daarin te ontspannen. Waar ontspan 
je dan in, wat is dan de ramp? 
St: Dat je je dom voelt, dat je het niet weet. 
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Chris: Niet weten, dom zijn…dat is een buitengewoon grote ramp. 
 

Ontspanning in de ramp 
Chris: De andere manier is de heroïsche manier. Dat is eigenlijk waar we net mee werkten. Dus je 
kunt werken met het verlangen, en je kunt werken met de rampzaligheid zelf, met de pijnlijkheid, de 
moeilijkheid. En daarin ontspannen. Dat is de heroïsche weg. Maar altijd is het zo, dat op de plek van 
de ramp ook een verlangen is. Bijvoorbeeld als je bang bent om op te lossen, dan is er ook een 
verlangen om er helemaal te zijn. Ik ben bang om te sterven, ik wil ontzettend graag in leven blijven. 
Wat wel belangrijk is, is te ontspannen in het verlangen. Er moet stroming kunnen plaatsvinden. Het is 
in die zin een soort bevalling. Het is een soort spijsvertering, stofwisseling. Het is een proces. Dus het 
heeft ook tijd nodig.  
St: Maar ik vind het bijvoorbeeld heel moeilijk om juist te ontspannen in dat verlangen. Ik voel dat ik 
op een drempel sta, dat ik in een soort leegte ben waar ik het heel moeilijk vind om te zijn. En dan kijk 
ik achterom en dan moet ik heel erg mijn best doen om het niet fout te maken wat ik gedaan heb. 
Tegelijkertijd als ik vooruit kijk moet ik me heel erg inhouden om dan niet meer van alles te willen. Het 
is een worsteling. Ik snap wel wat je bedoelt, in mijn hoofd kan ik het wel volgen. Maar in mijn hart 
vind ik het zo moeilijk om te ontspannen juist in die worsteling, maar ook in het zijn en daar niet meer 
van alles mee te willen. 
Chris: Oké, ik snap denk ik heel goed waar je zit. Kijk, het belangrijkste punt daarbij is eigenlijk 
geduld. Het vraagt tijd. De rampen zijn even groot als de rampen die we werkelijk in ons leven hebben 
meegemaakt. En die moet je gewoon niet onderschatten. Dat is gewoon pittig. Dat vraagt gewoon tijd. 
Gelukkig is het zo dat we het niet redden met een jaar zijnsoriëntatie, dan zouden we stapelgek 
worden. Wat zo mooi is in ons werk, ook vanuit mijn positie, is dat je begint met een groep mensen die 
je helemaal niet kent. Als dat maar goed gaat, denk je dan.  
 

Vertrouwen in natuurlijke intelligentie 
Maar het gaat altijd goed. Dat heeft iets met de werkwijze te maken, maar het gaat ook goed omdat er 
zoveel natuurlijke intelligentie is. En in die zin is de vergelijking met de bevalling zo mooi. Er is een 
natuurlijke intelligentie, dat kind weet dat het eruit moet. 
St: Een soort vertrouwen? 
Chris: Nee, er is een wetenschap, een complete intelligentie, die dat proces stuurt. Als jij een 
boterham hebt gegeten is er buitengewoon veel intelligentie nodig om te zorgen dat het allemaal op 
de goede plekken terechtkomt. 
St: Als je het hebt over de jaartraining en over de groep. Aan de ene kant denk je misschien 
‘als het maar goed gaat’, aan de andere kant heb je ook denk ik een gevoel van  
’oké, we gaan beginnen, ik heb de ervaring, ik heb vertrouwen dat het goed gaat’. 
Chris: Ik heb het vertrouwen dat het goed gaat, omdat ik het in de praktijk gezien heb. Hoe langer je 
in het vak zit, hoe meer je onder de indruk bent van die natuurlijke intelligentie. 
St: Je bedoelt niet een hersenintelligentie? 
Chris: Nee, een universeel vertrouwen. Dus in die zin is het wel een heel basaal vertrouwen. Maar 
ook in de processen die er bij ieder mens, in een buitengewoon unieke vorm, plaatsvinden. 99% Wat 
er bij jullie gebeurt, wordt niet gedaan door mij. Dat is het natuurlijke proces dat bij jullie plaatsvindt. 
De boodschap is: de ramp is een ramp en het voelt vreselijk, maar je kunt er toch op vertrouwen. Als 
de hele wereld dit zou weten, zouden er 80% minder psychoses zijn. Dus in die zin is het wel relevant 
wat er gezegd wordt, maar het zijn maar peanuts in vergelijking met de ware intelligentie, de 
schoonheid van het proces. Je kunt het echt vertrouwen. 
St: De grote verandering voor mij is om niet met je aandacht weg te gaan, maar te blijven. Dat wat er 
is in de ogen te kijken. 
Chris: Klopt, en daar vriendelijk te blijven. We zijn begonnen met de welkom-oefening. Dat betekent 
dat we om ons heen een aura creëren van vriendelijkheid. Dat we rond het hele systeem wat 
vriendelijkheid brengen. Dan vervolgens de zelfvergevingsoefening. Daarmee werken we al preciezer 
met specifieke gevoelens. Vandaag gaan we nog specifieker werken. Zodat je jezelf kunt begeleiden. 
Het gaat er helemaal om geconcentreerd te blijven, je aandacht te kunnen houden. De volgende keer 
geef ik een nieuwe meditatie-instructie, waarmee je je concentratievermogen om present te blijven 
kunt trainen. Meditatie is bij uitstek een heel goed middel voor geestkracht en voor innerlijke kracht. 
Zodat je bij moeilijke situaties en gevoelens kunt blijven. En kunt ontspannen in de ramp, waardoor de 
transformatie kan plaatsvinden.  
 



Jaarboek Jaartraining 2009/2010 

Centrum Zijnsoriëntatie 190 

Compassie met verlangen naar zijn 
Chris: We zijn geïdentificeerd met onze compensatieprojecten. Het loslaten van die 
compensatieprojecten is een soort doodgaan. We zijn op weg naar onze nieuwe identiteit, te weten de 
natuurlijke identiteit die we altijd gehad hebben. Maar daar zijn we nog niet helemaal aangeland. En 
dat is waarom het simpelweg moeilijk is. Dus met één been sta je in het oude, met één been in het 
nieuwe. Je staat dus in een soort spagaat. Dat is gewoon een lastige situatie. Wat vooral belangrijk is, 
is om veel compassie te hebben. Vooral jezelf niet fout maken. Dat maakt het alleen maar erger. Dus 
met compassie kijken naar dat weeskind dat vroeger een depressieve moeder gehad heeft. Het 
weeskind dat altijd voor die depressieve moeder gezorgd heeft en nu de wereld ziet als een 
depressieve moeder en dus steeds opnieuw aan het zorgen is. In dat compensatieproject is veel 
liefde. Het is ook een patroon van automatische herhaling. Stel dat iemand dat probleem heeft, ook al 
komt hij een autonoom iemand tegen, hij gaat onmiddellijk zorgen. Dat is de consequentie van dat 
patroon, ondanks dat het op liefde gebaseerd is. 
St: Maar ook vertrouwen hebben, geduld hebben dat het zich oplost en dat je daar dus ook op een 
andere manier in kunt zijn. Ik voel ook dat ik heel erg een verlangen heb om dat al te zijn. 
Chris: Dat is prachtig hoe je dat zegt, een verlangen naar het zijn. God roept ons, de vrijheid roept 
ons, anders zou je hier überhaupt niet zitten. Hoe dichter het paard bij zijn stal komt, hoe meer zin hij 
in zijn stal krijgt. Dus er is liefde voor dat doel, voor waar je wilt zijn, namelijk jezelf. Een groter feest 
bestaat er niet om daar aan te landen. Het leven is op een bepaalde manier bikkelhard. Stel dat je op 
een moment 150 kg weegt en je wilt afvallen. Dat is in vergelijking met een persoon van 80 kg een 
stuk moeilijker. Het leven is gewoon bikkelhard. Dus als je jezelf hebt laten lopen, heb je wel een 
probleem. Tot op zekere hoogte hebben we dat allemaal gedaan. Wat wel heel mooi is, is de leegte 
die je voelt. Leegte is de poort naar volbrenging. Dus daarbij blijven is wat heel erg helpt. Daar 
ontspannen we. Dat is een definitie van de ramp. Die leegte kan allerlei vormen aannemen: kan 
voelen als dorst, saaiheid, droogte, dorheid. Kan eindeloos veel vormen hebben. 
St: Wat ik interessant vind is dat je denkt dat het nieuw is, maar dat ik het idee heb dat ik terugkom bij 
iets ouds, iets dat er eigenlijk al was. 
Chris: Waar denk je dan dat je aanlandt? 
St: Die rust, daarvan merk ik eigenlijk dat ik dat al had. Dan kom ik weer terug bij iets vertrouwds 
eigenlijk. 
Chris: Waar je voorzichtig mee moet zijn is met een conclusie ‘voor mij is het niet meer belangrijk om 
er bij te horen’. Het kan zonde zijn, in de zin van jammer. Wat erg helpt is je verlangen om erbij te 
horen helemaal te voelen. Hoe dieper je naar de bodem gaat, hoe rijker je wordt, hoe meer je er 
eigenlijk al bij hoort. Dat maakt het kansrijk. Anders gaan we als het ware aan een beeld en reken 
maar dat we dat altijd blijven doen en dat is niet het idee. Het grote gemak zijn de kenmerken van de 
vrije status. Kenmerken van de andere statussen zijn onrust, agitatie. 
 

7.21. Casus: Begeleiding in de ramp 
Chris: Oké, hoe is het met S ondertussen? 
St: Iets rustiger, ik heb wat dingen opgeschreven. 
Chris: Misschien zijn je vragen wel leuk voor de hele groep. 
St: Dat zou kunnen. Op mijn werk is de situatie zo dat ik gedwongen terug ben in mijn oude positie 
met werkzaamheden waar ik helemaal geen zin in heb. Ik heb het gevoel dat ik daaraan ‘het klein zijn’ 
koppel. Ik zie het werk als minderwaardig. Ik word in een positie gedrukt waarin ik me klein voel. Ik 
moet nu weer secretariële ondersteuning bieden, waar ik al jaren klaar mee ben. Aan de ene kant 
weet ik dat het werk echt niet meer geschikt voor me is en aan de andere kant kan ik ook denken dat 
ik er voor wegloop omdat het iets is waarin ik me klein voel. Dat is de nietigheid waar ik het over had. 
Ik denk dat het bij mij op de grens is. Aan de ene kant voel ik dat het een les kan zijn om klein en 
nietig te zijn, die overgave. Aan de andere kant denk ik dat ik ook gelijk heb dat het niets voor mij is. 
Wat er bij komt is het woord dienstbaarheid. Het kan ook dienstbaar zijn om het wel te doen. Ik ben 
dienstbaar als het uit mijzelf komt op vrijwillige basis, maar dit voelt opgelegd en als druk.  
Chris: Het is een mooi voorbeeld uit de praktijk. Dat geeft mij de kans aan te geven hoe je hier in de 
praktijk verstandig mee om kunt gaan. Wat we normaal gesproken gewend zijn, als je zoiets 
overkomt, dat je in alle staten raakt. Je raak de kluts kwijt, bent het omgekeerde van blij, je bent er 
kapot en ondersteboven van. Een van de belangrijkste dingen waarom de jaartraining is zoals die is, 
is dat hij hopelijk gaat helpen om jezelf in dit soort situaties te begeleiden. 
St: Ja, ik zit nu letterlijk in een situatie waarin ik niet wil zijn. Ik voel me machteloos. Dat maakt dat ik 
dat kleine meisje word, dat verdrietig is. En vanuit dat kleine meisje vind ik het heel lastig om te 
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ontspannen en om te zijn. Ik merk gelijk dat ik krachtig wil zijn. Daarom vind ik het lastig om klein te 
zijn. En ik vind dat ik ermee moet dealen.  
Chris: De grote kunst is om krachtig te dealen met al die gevoelens. 
St: Dat is zeker een grote kunst, dat lukt niet. 
 

Stoppen met handelen om te ontspannen 
Chris: Ik ga jou een beetje gebruiken voor de groep, is dat oké? Ik denk dat het per definitie helpt om 
te ontspannen in deze situatie. Kunnen jullie dat zien dat dat behulpzaam is? Wat is belangrijk? De 
volgorde van handelen. Wat is wijsheid in een heel concrete zin? Het doel van dit werk is om tot 
wijzere beslissingen te komen. Het belangrijkste is, als het kan, om niet te kiezen, niet te handelen 
voordat je ontspannen bent in jezelf. De vuistregel is: waar emotie is, stoppen met handelen. Als ik in 
deze situatie op de een of andere manier de kluts kwijt raak, kan ik beter iets anders gaan doen, dan 
heeft het geen zin. Als er emotie is, stoppen met handelen. Als er emotie in het gesprek is, stop het 
gesprek. Eventueel heb je het over die emotie of wat dan ook. Maar wat je ook aan het doen bent, 
stoppen en het grote gebaar maken. Gaan voelen, naar binnen gaan en in eerste instantie proberen te 
ontspannen in die situatie. In dat wat er zich bij jou op dat moment voordoet. Kun je zien dat dat 
eigenlijk de enige mogelijkheid is om op een reële manier met elkaar in relatie te zijn? Of het nou een 
werkrelatie is, een zakenrelatie, een collegiale relatie, een partnerrelatie of een relatie met je kinderen. 
Dat we leren ontspannen met wat er op dat moment is. Wat is het goede daarvan? Waarom kan je dat 
helpen? Je wordt er rustiger van. En als je er rustiger van wordt, word je ook wijzer. Dat is één. 
St: Je neemt afstand, je escaleert niet. 
Chris: Je neemt op een bepaalde manier afstand, de situatie escaleert niet. Want een situatie die op 
emotie gebaseerd is, die escaleert.  
St: En het gaat in jezelf niet wringen. 
Chris: Wat bedoel je daarmee? 
St: Als je dat proces die tijd geeft en je komt uiteindelijk in die wijsheid, dan heb je niet achteraf het 
gevoel: ik heb een verkeerde beslissing genomen. 
Chris: Zo is het. Het voelt sowieso heel anders. Stel, het kan nog steeds zijn dat het een 
weloverwogen beslissing is, maar achteraf toch een stomme beslissing. Het is dan toch minder 
moeilijk met jezelf te verdragen, dan wanneer je impulsief gehandeld hebt. 
St: Je ziet alles in de juiste proporties. 
Chris: Klopt. 
St: Maar hoe doe je dat? Stel dat je in een vergadersituatie zit en je raakt geëmotioneerd…hoe stop je 
dan met handelen? Om je heen gaat het gewoon door. 
Chris: Ik zal je meteen vertellen, er zijn situaties waarin dat bijna niet kan. Maar mijn stelling is dat we 
in de meeste situaties op z’n minst 5 seconden kunnen wachten. En dat is meer dan het emotionele 
systeem denkt dat kan. Dat emotionele systeem denkt altijd in onmiddellijk. 
St: Wat ik in mezelf herken, in zo’n situatie, dat ik dan toch anders in zo’n vergadering ben, door in 
mijn geval minder stellig aanwezig te zijn. 
St: Maar trek je je dan even terug of ben je wel present in wat er is? Hoe doe je dat? 
Chris: Het basale is in ieder geval het grote gebaar maken. Wat mij betreft present blijven, maar 
present blijven in die situatie. Dus je kunt je voorstellen, hoe meer je getraind bent, hoe meer je 
innerlijke kracht kan groeien. Helaas is het zo, dat ook je geraaktheid kan groeien. Dus er zijn veel 
redenen om dit te oefenen, het present blijven, de innerlijke kracht trainen. De weg is wat mij betreft 
altijd via het lichaam. Zo gauw er emotie is, vertaalt die zich altijd in een lichamelijke reactie. Daar kun 
je dan bij blijven. In een vergadering kun je bijvoorbeeld even je mond houden.  
St: Je kunt ook zien wat er is. Dat is ook het voordeel van het ontspannen, dat je kunt zien wat er is. 
Want dat weet je dan vaak niet eens precies. 
 

De wijsheid van ontspannen in de ramp 
Chris: Dan zijn er twee dingen belangrijk om in de gaten te houden. Er is een inhoudelijk gegeven, 
namelijk ze krijgt een andere baan. En het andere is dat haar baas iets met haar doet. Dat zijn twee 
verschillende dingen. Want als een inhoudelijk voorstel op een vervelende manier gebracht wordt, 
doet dat iets met je. Je emotionele reactie zou zijn ‘hou het maar, ik hoef het niet’. Terwijl het 
misschien wel een geschenk voor je is. Dus de volgorde is, dat in je in eerste instantie ontspant in het 
gegeven, in de bejegening, in de benadering. Stel je voor dat wij met z’n allen een deal zouden 
kunnen maken. Als ik me door één van jullie gekwetst voel, ben ik in eerste instantie bereid mijn mond 
te houden en te ontspannen in mijzelf. Stel dat heel Nederland dat zou doen, dan hadden we een 
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andere samenleving. Om een groot misverstand op te lossen, als ik ontspannen ben in dat gegeven, 
dan ben ik veel beter in staat om erover te praten dan wanneer ik dat niet ben. Dus ontspannen wil 
niet zeggen dat ik dan ook persé de ander de kans geef om dat te doen wat de ander wil. Dat is een 
groot misverstand. Een reden dat we dat vaak niet willen doen. We willen ter plekke interactie. Dat 
vraagt veel. In die zin is het ook een heroïsche weg waar we mee bezig zijn. Dat vraagt veel power, 
vandaar dat de krachttraining zo’n belangrijk onderdeel is. Je moet jezelf echt bij de lurven grijpen. 
Leren ontspannen op dat punt. Als het kan kun je het in eerste instantie hebben over de bejegening. 
Dus stel even dat S in staat is te ontspannen in haar machteloosheid, waar komt ze dan op uit? Welke 
zijnskwaliteit komt er uiteindelijk tevoorschijn? 
St: Kracht en vrijheid. 
Chris: Kracht en vrijheid. Namelijk waar je machteloosheid voelt, gaat je hele geschiedenis op het 
gebied van invloed meespelen. Dus iedere keer in je leven waarin je overruled bent, je 
invloedsvermogens, je capaciteiten tekort schoten, waar trauma veroorzaakt is, dat speelt altijd mee 
op dat soort momenten. Dus het is een kansrijk moment om te ontspannen in die machteloosheid. 
Want je wilt de macht op heel veel punten, die je eigenlijk niet per se nodig hebt. Bijvoorbeeld ik wil de 
macht dat ik in een vliegtuig niet naar beneden stort, ik wil de macht dat ik op de snelweg nooit een 
ongeluk krijg. We hebben een heleboel irreële machtsbehoeftes. Dus het is erg belangrijk dat we reëel 
worden op het punt van onze invloed. Dus ontspannen is buitengewoon belangrijk, om onze invloed 
adequaat uit te oefenen. 
St: Het zegt omgekeerd dus ook iets over de invloed die een ander over jou heeft. 
Chris: Leg eens uit. 
St: Als de baas zegt: ik wil dat het zo gaat gebeuren. Dan mag je altijd iets terug zeggen. 
Chris: Ik weet niet of die baas dat goed vindt, niet alle bazen vinden dat goed. Maar in ieder geval is 
het zo dat als je ontspannen bent, je effectiever bent om je stem te laten horen dan wanneer je niet 
ontspannen bent. Dat betekent dat je te dealen hebt met je machteloosheid. En kun je ook zien dat 
het altijd belangrijk is te ontspannen? Dat het ontspannen alleen maar in jouw belang is? Terwijl onze 
primitieve geest misschien denkt: ’we gaan hem echt geen gelijk geven’. Maar dat doe je ook niet. 
St: Maar dan heb je een situatie dat iedereen weliswaar heel erg begripvol is voor je situatie, terwijl je 
het toch moet doen. 
Chris: Als je ontspannen bent op dat punt van je invloed, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je 
opnieuw bekijkt: ‘wat is wijsheid in dit geval’? Dan ben je weer in je kracht, in je invloedstaat. Dan heb 
je bijvoorbeeld het gevoel dat je uiteindelijk niet afhankelijk bent van die club. Het hoeft ook niet 
allemaal perfect. Daar is die wijsheid heel behulpzaam in. En om een goede keuze te kunnen maken, 
is het van belang dat je ontspannen bent in die vernedering in dit geval. Ik kan niet beoordelen of de 
nietigheid het gevolg is van de vernedering of dat het de beoordeling is van het feit dat er überhaupt 
geen rekening met je gehouden is.  
 

Loslaten en overgave 
Chris: Ik kan er nog meer over zeggen. Kun je je ook voorstellen dat er een kracht in ons kan zijn, die 
denkt dat wij ons staande moeten houden? Maar we blijven een stuk beter staan als we gewoon 
ontspannen zijn. Dat loslaten, dat voelen we als doodgaan. Denk aan de rampen die er in ons leven 
geweest zijn. Het is heel spannend om daar bij te blijven. Ook als wij onszelf daarin niet begeleiden, 
dat kind komt er vroeg of laat toch uit. Daarom kun je maar het beste jezelf overgeven en jezelf zo 
positief mogelijk begeleiden. Denk je niet? 
St: Nu geef je een soort wilsbeslissing. 
Chris: Wat is de wilsbeslissing? 
St: Dat je je maar beter kunt overgeven. 
Chris: Ik denk dat ik snap wat je wilt zeggen. Wat jij graag zou willen is de perfecte overgave. En wat 
zo fantastisch is, is dat dat niet nodig is. Je kunt jezelf heel berekenend overgeven en dat helpt toch. 
Natuurlijk, hoe groter de bereidheid is tot overgave, hoe beter het werkt. Maar ook een berekende 
overgave werkt en helpt. Wat dat betreft is het leven weer heel gul. 
St: Zelfs als je het fake doet, zal ik maar zeggen? 
Chris: Het mag behoorlijk fake zijn, zeker in het eerste jaar. Misschien is het wel genoeg voor dit 
moment.  
St: Alleen het laatste wat je zei, over berekende overgave, dat voelt voor mij als een nieuw 
compensatieproject. 
Chris: Ja, dat kan een compensatieproject worden. Toch is het vrij verwonderlijk hoe het werkt. Ik heb 
vrij veel in Boeddhistische centra vertoefd. Je begint met prosternaties, languit gaan. Dan moet je 
100.000 prosternaties doen. Boeddhistische studenten doen wedstrijden hoeveel prosternaties ze 
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kunnen doen op een dag. Maar het wonderlijke is dat ze desalniettemin, na 100.000 prosternaties, 
toch veranderd zijn. Dus desnoods maak je er een sportwedstrijd van, het heeft toch effect. Met 
andere woorden, eis niet van jezelf dat je het perfect doet. 
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8. Presentie en contact 
Dag 12 (2e helft) en 13 van de Jaartraining. 
 

8.1. Presentieoefening: een demonstratie 
St: Maar wat voor mij nog steeds speelt is dat ik iets moet doen wat ik niet wil, en andere mensen wel 
willen. Ik weet niet hoe ik daarin moet ontspannen. 
Chris: Zal ik proberen jou nog een beetje daarin te begeleiden? Waar ik benieuwd naar ben: hoe voelt 
het inmiddels in je lichaam? 
St: Wat ik voel is verkramping in mijn middenrif, en in de spieren in mijn schouders. 
Chris: Dus je voelt verkramping in je schouder. 
St: En in mijn middenrif. 
Chris: En in je middenrif.  
 
Chris: Straks zullen we de oefening met z’n tweeën doen. Wat je mij hoort doen is simpelweg 
herhalen wat de ander zegt. 
 
Chris: Dus verkramping in je middenrif. Oké, probeer maar eens zo precies mogelijk te beschrijven 
wat je daar voelt, en ook in je schouder.  
St: Mijn schouders voelen als twee grote dikke zwarte zware kabels. Het voelt dat het trekt aan de 
achterkant van mijn hoofd. En mijn middenrif voelt als iets wat me de adem beneemt, dus ik blijf 
daarboven ademen. Het voelt ook als trekken en steken, het is donker en zwart.  
Chris: Het is daar donker en zwart. Beschrijf dat eens iets preciezer, op wat voor manier is het donker 
en zwart?  
St: Het ziet eruit als een kleffe smurrie, een zwarte kleffe smurrie, die daar op die plek helemaal zit. 
Chris: Wat voor spul is het? Wat is de substantie van dat spul? 
St: Het ziet eruit als een kleffe stroperige smurrie met zandkorreltjes en het is zwart, donker, en een 
beetje stroperig.  
Chris: Wat voor relatie heb je ermee? Is het lastig, is het prettig, hoe verhoud je je ermee?  
St: Ik voel weerstand.  
Chris: Je voelt weerstand.  
St: Ja.  
Chris: Je voelt weerstand. Dus als je weerstand voelt, dan is er dus iets niet leuk aan.  
St: Klopt. Ik wil niet dat het er is.  
Chris: Oké, wat maakt het moeilijk dat het er is, is bijvoorbeeld dat zwarte moeilijk, of het kleffe, het 
stroperige of de zandkorreltjes? Zijn er dingen die prettig zijn, zijn er dingen die onprettig zijn? Zijn er 
dingen die vreselijk zijn en dingen die nog net kunnen?  
St: Wat het moeilijk maakt is dat ik er niet kan bewegen, ik kan er niet ademen. Het beneemt me het 
gevoel van bewegen, de adem. Dat doet het stroperige. Het zanderige maakt het schuren en dat voelt 
als hard en pijnlijk Het stroperige geeft me het gevoel dat ik niet kan bewegen, dat ik steeds ergens 
vast zit.  
Chris: Goed. Nu zou ik je willen vragen, is er ook een plek in je lichaam die prettig of neutraal is?  
St: Mijn hart.  
Chris: Je hart. Oké, hoe voelt je hart?  
St: Licht en ruim.  
Chris: Licht en ruim. Wat gebeurt er met je als je in contact bent met je hart?  
St: Dan voel ik me vrolijker.  
Chris: Dan voel je je vrolijker.  
St: En voel ik dat ik ruimte heb en kan ademen.  
 
Chris: Wat we nu gaan doen wat mij betreft is, we gaan pendelen tussen die twee gebieden. En wat 
ook kan is dat je die ruimte meeneemt als je dat moeilijke gebied bezoekt. Als je probeert daar als het 
ware in af te dalen. Dus je kunt er bij wijze van spreken voor je gevoel een hand in steken of een voet.  
St: geeuwt.  
Chris: En wat ook heel erg helpt is vooral goed blijven ademen. Dus verdiep eens je adem en adem 
naar dat gebied toe.  
St: ademt dieper.  
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Chris: En dan ben ik benieuwd of er iets verandert, wat er gebeurt. En zo gauw het te zwaar wordt, ga 
je weer terug naar je hart.  
St: Het lukt me in ieder geval met die ruimte om tot het gebied te komen. Terwijl ik eerst alleen maar 
daar weg wilde. Het lukt me nu om met die ruimte dat gebied in te gaan. Het lukt in ieder geval om er 
te zijn.  
Chris: Het lukt om er te zijn.  
St: Vanuit de ruimte van mijn hart.  
Chris: Oké. 
St: Het maakt zeg maar plaats, het is er nog wel gewoon.  
Chris: Oké. Het klinkt ook alsof je er nu vrij ontspannen in bent.  
St: Omdat ik vanuit de ruimte van mijn hart daar ben. Ik ben niet in die ruimte, niet in de smurrie.  
Chris: Oké, maar kijk eens wat er gebeurt als je er ín zou gaan.  
St: Ja, dan krijg ik gelijk weer een gevoel van onbehagen. 
Chris: Ja dat is dan de reactie, onbehagen. Het is heel goed om die reflex te observeren, maar er is 
iets wat groter is dan die reflex. Die reflex doet zich automatisch voor. Snap je, als iemand me nu op 
mijn schouder tikt, dan kijk ik automatisch die kant uit, dat is mijn reflex. Maar tegelijkertijd kan ik er 
ook nog wel bij blijven. Of in ieder geval proberen. Dat is de kunst.  
St: Snap ik.  
Chris: Dus kijk eens of het lukt om dat spul binnen te gaan. Dus met je aandacht dat helemaal af te 
tasten. En ik hoor graag wat daar zo akelig is. Dus het voelt als…  
St: Ik merk, als ik bijvoorbeeld mijn hand erin steek dat ik het ontzettend smerig vind om die smurrie 
om me heen te hebben.  
Chris: Ja, heel goed. En nou zou ik graag willen weten, hoe voelt het aan je hand?  
St: Koud, plakkerig, nat, iets wat er gewoon niet afgaat. Smerig, ook omdat het zwart is.  
Chris: Omdat het zwart is. En wat bevalt je niet aan het zwarte?  
St: Dat het donker is. Als het donker is, zie ik niks en het woord ‘niet weten’ komt in me op.  
Chris: Oké, heel goed.  
St: Het niet weten.  
Chris: Oké, kijk wat beter is: ‘ik ben bereid om niet te weten’ of ‘ik ben niet bereid om niet te weten’? 
St: Op dit moment, ik ben niet bereid om niet te weten.  
Chris: Oké, en blijf er wel goed bij.  
St: Ja…. Ik ben niet bereid om niet te weten…. Ik ben bereid om niet te weten…. 
Ik ben het er nog niet helemaal mee eens, maar ik ben bereid om niet te weten, die klopt beter.  
Chris: Oké, dus kijk eens of je dat vanuit je hart kunt zeggen.  
St: Ik ben bereid om niet te weten.  
Chris: Ik vind het heel moeilijk om niet te weten.  
St: Ja, ik vind het heel moeilijk om niet te weten.  
Chris: En nog eens.  
St: Ik vind het heel moeilijk om niet te weten.  
Chris: Ik vind het zó moeilijk om niet te weten.  
St: Ik vind het ontzettend moeilijk, ik vind het heel erg moeilijk om niet te weten.  
Chris: Ik wil zo graag greep hebben op de situatie.  
St: Ik wil zo graag greep hebben op de situatie.  
Chris: Kijk wat er gebeurt met het zwarte, met het kleverige… 
St: Het trekt zich wat terug, het wordt meer een bal.  
Chris: Het wordt meer een bal.  
St: Ik wil zo graag greep hebben op de situatie, dat ik hem kan vasthouden.  
Chris: Oké, hou ‘m eens vast en kijk eens hoe het is om te zeggen ‘ik wil zo graag greep hebben op 
de situatie’.  
St: Ik wil zo graag greep hebben op deze situatie.  
Chris: Ik zou het zo moeilijk vinden om de greep op deze situatie los te laten.  
St: Ik zou het heel erg moeilijk vinden om de greep op deze situatie los te laten.  
Chris: Toch ben ik bereid om de greep op deze situatie los te laten.  
St: Toch ben ik bereid om de greep op deze situatie los te laten. 
Chris: En als ik dat zeg… 
St: En als ik dat zeg dan voel ik dat ik echt bereid ben en dat het ontspanning geeft in mijn lichaam.  
Chris: Oké, en onderzoek dan weer die zwarte bol en de inhoud van die bol. Dat spul, wat is het? Nog 
steeds kleverig? 
St: Ja, het heeft de neiging om terug te gaan naar mijn buik, terwijl ik het hierin mijn handen houd.  



Jaarboek Jaartraining 2009/2010 

Centrum Zijnsoriëntatie 196 

Chris: Oké, laat het zijn natuurlijk gang gaan, net als bij een bevalling. Dus probeer het zo min 
mogelijk te beïnvloeden. Dit is de intelligentie waarover ik sprak, die doet precíes wat goed is.  
St: Ik ben bereid om los te laten.  
Chris: En als ik dat écht doe, dan merk ik … en laat je maar verrassen. Het gaat steeds om die 
bereidheid.  
St: Ik ben bereid om los te laten, en als ik dat echt doe ... het heeft allemaal tentakels, overal en het 
blijft steeds naar mij grijpen. 
Chris: Ja, laat dat gebeuren, laat dat gebeuren. Ik ben bereid me te laten grijpen door de tentakels, 
hoe moeilijk ik dat ook vind.  
St: Ik ben bereid me te laten grijpen door de tentakels, hoe moeilijk ik dat ook vind.  
Chris: Ik vind het zó moeilijk me te laten grijpen door die tentakels.  
St: Ik vind het zo moeilijk om me te laten grijpen door die tentakels. Het voelt vreselijk, afschuwelijk.  
Chris: Ja, het is zo moeilijk om dat zwarte kleverige spul te zijn.  
St: Ik vind het zo moeilijk om dat zwarte kleverige spul te zijn. 
Chris: Dat schurende, zanderige, klevende zwarte ...  
St: Ik vind het heel moeilijk om dat schurende zwarte klevende smurrie spul te zijn.  
Chris: Ja precies, gebruik helemaal jouw woorden. Jij ziet het voor je. En als ik dat tóch doe… 
St: En als ik dat toch doe… 
Chris: Dan merk ik… 
St: Dan merk ik dat ik de neiging voel om het te veroordelen.  
Chris: Wat ben je geneigd te veroordelen?  
St: Dat het vervelend is, het moet weg.  
Chris: Maar wat is er slecht aan?  
St: Het is zwart en het moet licht zijn. Wat is er slecht aan zwart? 
Chris: Ja, heel goed, heel goed. Kun je zien dat het eigenlijk allemaal vragen richting de ramp zijn?  
St: Zwart is oordelen, agressie, boosheid, geslotenheid.  
Chris: Oké. Voor mij is het heel moeilijk om agressief te zijn.  
St: Voor mij is het heel moeilijk om agressief en boos en oordelend te zijn.  
Chris: En ik heb het idee als ik dat zwarte ben, dat ik dan agressief, boos en oordelend ben.  
St: Ja, ik heb het idee, als ik dat zwarte ben, dat ik agressief en boos en oordelend en afgesloten ben.  
Chris: Desalniettemin ben ik toch bereid om het zwarte te zijn en ik wil het risico nemen dat ik dan 
boos overkom. Als dat klopt, hè?  
St: Desalniettemin ben ik bereid om deze zwarte smurrie te zijn en wil ik het risico nemen om boos en 
afgesloten over te komen.  
Chris: En als ik mezelf gun zo boos en afgesloten te zijn als ik wil, dan merk ik….  
St: En als ik mezelf gun om boos en afgesloten te zijn, dan merk ik dat ik bij mijn kracht kom.  
Chris: Hoe voel je die kracht?  
St: Mijn eerste neiging was, ik werd er verdrietig van omdat ik het afkeur, dat ik niet boos en 
afgesloten mag zijn, maar ik voel kracht opkomen als ik het mezelf toesta.  
Chris: Ja, fantastisch. Dus kijk eens wat er gebeurt als je jezelf dat gewoon helemaal toestaat, en dat 
ook dat eigenlijk een geschenk is.  
 
Chris: Dat wat we in eerste instantie als een ramp zien, zou wel eens een geschenk kunnen zijn. Dus 
hoe is het als we ons dat zelf helemaal toestaan?  
St: Mijn eigen wilsbeschikking komt naar voren. Onder druk van anderen mocht ik niet boos zijn, 
moest ik altijd geven, en als ik me toesta om boos en afgesloten en lelijk te zijn… 
Chris: Ja, lelijk ja, flink lelijk.  
St: Dan komt mijn kracht naar voren.  
Chris: Zo is het.  
St: En als ik dus schijt heb aan anderen, als ik schijt heb aan wat mensen daarvan vinden, dan kom ik 
in mijn rust en mijn kracht.  
Chris: Dat klinkt alsof je dat eigenlijk al wist. Of is dat wat je op dit moment ervaart?  
St: Ja, ik voel rust komen en mijn kracht komt op. Ik vind het wel moeilijk om schijt te hebben aan 
anderen overigens.  
Chris: Oké. Laten we eens werken met ‘Ik ben bereid om schijt te hebben aan jullie allemaal.  
Hoe moeilijk ik dat ook vind’.  
St: Dat voelt ook als een stukje dood gaan. Ik ben bereid om schijt te hebben aan jullie allemaal.  
Chris: Jullie kunnen allemaal de pot op.  
Chris: Zeg het maar eens wat luider: ‘Ik ben bereid om schijt te hebben aan jullie allemaal’, zodat ze 
het allemaal goed horen.  
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St: Ik ben bereid om schijt te hebben aan jullie allemaal.  
Chris: En als ik mezelf dat helemaal gun en me niks aantrek van al die stemmen die vinden dat dat 
niet mag en niet kan, dan merk ik… 
St: En als ik mezelf dat helemaal gun en me niks aantrek van al die stemmen die….  
Chris: En mijn hele ideaal van braaf, lief, aangepast meisje aan diggelen laat gaan… 
St: En het ideale van het brave, aangepaste, afgestompte meisje aan diggelen laat gaan… 
Chris: Dan merk ik ...  
St: Dan merk ik dat ik veel dichter bij mezelf kom.  
Chris: En voel eens hoe dat voelt. Wat is dat eigenlijk? 
St: Dat ik in mijn kracht kom.  
Chris: Hoe voel je die kracht?  
St: Ja, die zit hier (onderbuik), die komt heel zacht naar boven.  
Chris: Oké, voel eens waar die vandaan komt?  
St: Uit mijn bekken.  
Chris: Uit je bekken. Oké, voel eens heel diep in dat bekken, waar komt dat vandaan?  
St: Uit mijn Zijn, uit mijn Wezen. Uit mijn perineum. Het komt nog dieper, uit mijn perineum.  
Chris: Ja blijf nog maar even zoeken, je zit er dichtbij. Fysiek komt het uit je perineum.  
St: Ja fysiek, en… 
Chris: Maar eigenlijk… 
St: Uit mijn Wezen. 
Chris: Ja, of uit Het Wezen. Ja, wie je Echt bent.  
St: Ja. 
Chris: Vul ik even in. Kijk maar hoe het voor jou is hè? Blijf eigenwijs.  
St: Ja, uit mij Zelf.  
Chris: Oké, als ik mij realiseer dat ik die kracht ben. 
St: Als ik mij realiseer dat ik die kracht ben, dan, ja, is het allemaal goed.  
Chris: Als ik mij realiseer dat ik die kracht ben en ik herinner mij de situatie op mijn werk weer… 
St: Als ik mij realiseer dat ik die kracht ben en ik herinner mij de situatie op het werk weer, dan (lacht) 
heb ik schijt aan mijn werk. Ik vind het nog steeds niet leuk, maar ik voel dat ik er niet klein door word. 
Ik voel me er niet klein bij.  
Chris: Oké, en hoe is het met de zwartheid?  
St: Volgens mij is die er wel, maar ik zie hem niet. Ik ben er niet van onder de indruk in ieder geval.  
Chris: Hoe is het met de kleverigheid.  
St: Weg. Die is weg.  
Chris: Oké.  
 

Nabespreking demonstratie Presentieoefening  
Chris: Belangrijkste om nu te snappen, is dat het helpt om dit werk met jezelf te doen. Dus dat S 
vermoedelijk nu tot wijzere beslissingen komt, dan wanneer ze dit werk niet gedaan zou hebben. Wat 
je ook ziet, is dat S in dit geval geconfronteerd wordt met haar machteloosheid. Wat is de zijnskwaliteit 
die uiteindelijk komt?  
St-en: Kracht.  
Chris: Maar een soort vanzelfsprekende kracht. Niet een kracht van ‘Ik zal er eens even langsgaan 
en ze eens even…’. Het is een zijnskracht, een ontspannen kracht. Zoals ieder mens heeft S haar 
geschiedenis op het gebied van de wilsbeschikking. Dus ze werkt niet alleen met de situatie van nu, 
ze werkt met haar hele geschiedenis. En dat helpt om invloed uit te oefenen op een goede manier. 
Om op een ontspannen manier te zeggen ‘ik heb niet zo veel zin om te gaan wandelen’ of ‘ik heb niet 
zo veel zin om dit te doen’ of ‘ik zou het wel leuk vinden om dat te doen’. Voor haar systeem heeft ze 
dan ‘schijt’ aan die persoon. Dat is zeg maar het tegenovergestelde van altijd doen wat anderen 
willen. Als ze ontspannen is in dat ‘schijt hebben, als ze dat ontspannen doet, dan gaat het goed. Hoe 
meer ruimte daarvoor is, bijvoorbeeld voor boosheid, als je daarin ontspant en niet handelt vanuit de 
boosheid, maar vanuit ontspanning in de boosheid, dan komt precies datgene wat je nodig hebt in die 
situatie. Dus het Zijn zorgt zo precies voor je, het is onvoorstelbaar. De middelen die aangereikt 
worden, zijn allemaal energetische middelen. Er komt energie die voor die situatie nodig is, dus krijg je 
precíes wat nodig is. Het is zo perfect, dat kunnen wij nooit verzinnen.  
 
Chris: Oké, het ging in deze oefening vrij vlot. Soms ben je langer bezig, afhankelijk van hoe heftig 
het is en hoe het doorwerkt. Zo gaat het in het leven.  
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St: En waar sluit je iets dan af, als je denkt ‘dat duurt lang’? Als je met iemand bezig bent, heb je dan 
op een gegeven moment zoiets van ‘ik stop nu op een bepaald punt, want daar ga ik dan de volgende 
keer mee verder’? 
Chris: Nou, meestal heb je een beperkte tijd. Dan stop je als het tijd is, zo simpel is het. Het is ook 
vaak niet af, maar ik neem de sessies op zodat je thuis de oefening kunt herhalen. Sommige mensen 
doen bijvoorbeeld in veertien dagen drie of vier keer een sessie over via het apparaatje. Dat is 
buitengewoon zinvol. En vooral als je een punt bereikt hebt van Zijnskwaliteit, zoals in dit geval 
‘kracht’ en de ‘invloed van de wilsbeschikking’. Dat gebeurt niet altijd en dat moet je ook niet al te veel 
willen, want dan krijg je dat ook niet meer terug. Je hebt het te doen met wat er komt. Dat is onze rol, 
die is vrij beperkt.  
 
St: Maar het idee is dat je het blijft herhalen. Je blijft die oefening herhalen totdat je het gevoel hebt 
dat het wat brengt? 
Chris: Ja, je blijft herhalen. Kijk, stel nou dat we het even heel praktisch houden. Je bent ergens 
helemaal ondersteboven van. Dan zijn daar natuurlijk de klassieke methodes, zoals wat afleiding 
zoeken, een stukje gaan fietsen, bij een vriend op bezoek gaan en het er eigenlijk niet over hebben, of 
je kunt het een paar keer per dag combineren– als dat lukt, als daar de tijd voor is – met precies te 
voelen wat er gebeurt. Wat ook helpt is erover schrijven. Maar niet schrijven vanuit je hoofd over wat 
er allemaal gebeurd is, maar gewoon over wat er in je lijf zich afspeelt. En nu was het zo’n mooi 
voorbeeld omdat het heel tastbaar spul was. Dus je kunt dat spul ingaan, en uiteindelijk dat spul Zijn. 
En dan blijkt dat ze dat vreselijk vindt.  
Zoals ik dat begrijp is dat het een gevoelsmatige weergave van aversie tegen boosheid is. Het is een 
soort allergie die ze misschien óf zelf in haar leven ontwikkeld heeft, of misschien wel gewoon 
overgenomen heeft van haar ouders of voorouders. Dat is hoe dat zich uitdrukt, maar door dat het 
zich zo uitdrukt, kun je er gelukkig mee werken. Dat is het prettige ervan. Het is niet altijd zo 
substantieel, kan ik je vertellen. Maar het kan zo zijn. Het kan allerlei vormen hebben, een groot gat 
zijn, het kan in principe van alles zijn. 
Ik probeer in ieder geval dat jullie dit jaar zoveel mogelijk een overzicht krijgen van de mogelijkheden, 
van de instrumenten die er zijn om jezelf te begeleiden. 
 

De zelfvergevingsoefening met idealen en verlangens 
St: De opdracht was, neem je ideaal en doe de zelfvergevingsoefening. Voor mij is dat heel erg kort 
door de bocht. Dan weet ik nog steeds niet hoe ik dat kan doen. Ik merk dat ik ook als begeleider 
eigenlijk niet goed wist wat ik moest doen.  
Chris: En wat weet je dan niet precies wat je moest doen?  
St: Nou, ten eerste ‘neem een ideaal’, dat vind ik al lastig, en dan de zelfvergevingsoefening doen. 
Daar zit nog iets tussen volgens mij. Dat je eerst dat ideaal exploreert en dat je dan aan de ander 
vraagt: wat voor ideaal is dat en hoe is dat voor je? 
Chris: Dus je zou de oefening in meer uitgewerkte stappen willen hebben?  
St: Ik zou dat in veel meer uitgewerkte stappen willen zien.  
Chris: Ik snap het. Met de zelfvergevingsoefening kun je bijvoorbeeld heel goed werken met de 
rampen en met alles trouwens hè, dus ook met idealen en verlangens. 
St: Maar dan moet je toch een emotie hebben bij een ideaal, waar je mee kunt werken?  
Chris: De beste vraag die je de persoon kunt stellen, is ‘wat vind jij op dit moment heel moeilijk in je 
leven?’ Of, en dat is de andere kant van de medaille ‘wat zou jij heel graag willen op dit moment in je 
leven?’. Dus als ik S als voorbeeld mag nemen: ‘Wat ik heel vreselijk vind op dit moment in mijn leven 
is dat ik me zo machteloos voel’ en ‘Mijn ideaal zou zijn dat ik die baas precies zou kunnen vertellen 
dat hij die klus zelf kan gaan doen’.  
St: Maar dat is toch iets anders dan dat je het hebt over een ideaal? Neem een ideaal en ga ermee 
werken… 
Chris: Het kan ook met een ideaal, maar wel met een ideaal dat jouw ideaal is, want anders slaat het 
nergens op. Iets wat jou raakt, wat jij echt graag wil.  
 
St: Het is terminologie, we hebben het hier al eerder over gehad. Het is een lastig woord voor een 
heleboel van ons. Bij een ideaal denken we dat het iets héél groots en moois moet zijn. 
Chris: Nou dat mag ook. Een fantastische baan of de prins op het witte paard. Een ideale situatie, 
ideaal werk, een ideale geldsituatie. 
St: Maar als je het woord ‘ideale’ met iets erachter koppelt, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Voor 
mij is het heel anders om te horen ‘wat is voor jou een ideale situatie qua werk of partner’.  
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Chris: Maar voor de duidelijkheid, het kan dus met iedere vorm van ideaal. Met iedere vorm van 
verlangen. Misschien is dat makkelijker.  
St: Dat is een mooi woord, heeft een zachtere klank ook.  
Chris: We hebben het verschil gehad tussen verlangen en ideaal. Van verlangen zou je kunnen 
zeggen dat is nog iets wat nog een beetje op een afstand is. En een ideaal daar heb je al een beter 
beeld bij. Naarmate je je verlangen beter uitgewerkt hebt, zou je kunnen zeggen, gaat het naar een 
ideaal plaatje, een ideaal beeld, een ideale situatie.  
 

Het vergeven van verlangen/idealen  
St: Maar wat doe je als je je verlangen (of ideaal) vergeeft? Dat snap ik niet zo goed.  
Chris: Neem dit voorbeeld, het was bijvoorbeeld voor S heel moeilijk om zich dat verlangen te 
gunnen. Toen ik de optie noemde, verbeelde ik me dat S meteen ontroerd was. Alleen al dat Zelf is 
dan zo blij, dat iets is wat er eigenlijk is, dat het er ook mag Zijn. Daar wordt dat Zelf heel erg blij van. 
Dus op dat moment ben je als begeleider ook supporter van dat Zelf. Nou, dan springt dat Zelf een gat 
in de lucht.  
Als je iemand vraagt ‘wat is jouw ideaal?’, dan zou in dit geval S niet meteen gezegd hebben ‘dat ik 
een keer zo boos mag zijn en dat ik aan de hele wereld schijt mag hebben’.  
Maar je kunt je voorstellen dat als je de zelfvergevingsoefening doet met je verlangens, dat je dan 
uiteindelijk uitkomt op ‘wat ik nu eigenlijk zou willen is dat ik iedereen eens ik weet niet wat zou willen 
doen’. Begrijp je? Daar is ook een hele weg in te gaan.  
 
Met verlangens werken we ook iedere keer weer terug. Vaak kom je ook helemaal niet aan het einde. 
Maar het gaat eigenlijk altijd dus om verlangens waar je tot op heden moeite mee had om ze helemaal 
te laten bestaan. Een voorbeeld. ‘Ik zou zo vreselijk graag vreemd gaan met mijn buurvrouw’. Stel je 
voor. En stel je voor dat ik mijzelf dat helemaal gun dat ik dat wil. En daarin ontspan. Dus ‘hoeveel je 
het ook verlangt, ik laat je niet in de steek’. En ‘het spijt me dat het tot vandaag geduurd heeft dat ik 
mezelf kon toestaan dat ik met drie buurvrouwen tegelijk wat zou willen’.  
St: Het moet dus iets zijn wat niet mag. 
Chris: Nou, het is in het algemeen moeilijk je verlangen zo groot te laten zijn als het eigenlijk is.  
St: Dat is het ja.  
Chris: We hebben ons allemaal afgeknepen in onze verlangens. We hebben ons allemaal 
afgeknepen. Eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen ‘als ik mijn verlangen naar kracht, bijvoorbeeld, 
helemaal laat bestaan waar kom ik dan terecht’. Dat drukt zich dan uit. Stel even dat ik de sterkste 
man van de wereld wil zijn. Als ik mijn verlangen helemaal laat bestaan, waar kom ik dan op uit denk 
je? Op kracht! Dat is namelijk wat er gebeurt. Dus via dat werk met jezelf krijg je precies datgene wat 
je verlangt. Neem maar even ‘eenzaamheid’ als voorbeeld. Als ik me ontspan in die eenzaamheid, 
dan ga ik heel veel verbinding voelen. Dus door bijvoorbeeld mijn verlangen naar relatie of naar 
contact te laten bestaan, doet het zich gewoon voor. We kunnen ons dat niet voorstellen, maar ik zou 
zeggen, probeer het uit voor jezelf en je gaat het merken. We hebben het compleet in onze macht als 
we deze wetten kennen. Dus als iets er niet is, is het tot op zekere hoogte omdat we er bang voor 
geweest zijn. Ons dat moeilijk konden toestaan. Daarom is een zelfvergevingsoefening waardevol. En 
daarom is het ook heel waardevol dat jullie deze vragen stellen, voor alle duidelijkheid.  
 

8.2. Proces: Het tempo van de training – Het is jouw proces 
Chris: Hoe zitten we qua tempo in de training? Hebben jullie het gevoel dat je het bij kunt benen, dat 
het tempo gewoon prettig is, ook met de oefengroepen en het oefenen thuis, of dat je er gejaagd 
achteraan holt?  
St: Ik vind het een pittig tempo. En dat komt omdat ik het gevoel heb dat ik veel dingen laat liggen. Ik 
maak vind ik zelf waardevolle aantekeningen. Ik wil dat uitwerken voor mezelf, maar ik kan dat niet 
bijhouden. Dus het vraagt veel meer tijd dan ik vooraf had ingeschat. Ook omdat het procesmatig 
dingen met je doet. Je hebt je trainingen, en je pupil, en je mentor, en je oefengroep. Ik dacht, één 
keer in de twee weken een dag, dat pas ik wel in. 
Chris: Ik doe altijd mijn best om in het intakegesprek uit te leggen dat het niet zo maar even een 
dagje is. Dus je gewone systeem kun je niet compleet volhouden, als je deze training doet. Dat is wat 
ik altijd probeer uit te leggen, want het is de barre realiteit. Maar ik sluit niet uit dat diverse mensen 
toch denken ‘dat regel ik wel even’.  
St: Je hebt ons een waardevol artikel gestuurd. En dat maakt dat ik dan weer extra zin krijg om 
hiernaar toe te komen. Maar ik heb het gisteravond pas om twaalf uur kunnen lezen. En ik heb wel 
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vier dagen dat ik weet dat het artikel er ligt en dat ik er ook naar verlang om het te lezen, maar dat ik 
er geen plek voor heb. En zo is het eigenlijk ook weer niet erg Zíjn.  
Chris: Ja, maar het punt is, het Zijn is sowieso het belangrijkste. Jouw persoonlijk proces is het 
belangrijkste. Dus laat je nooit opjagen door iets uit de training. Maar doe onderzoek naar de 
prioriteitstelling in jouw leven. Snap je? Dus wat klopt voor jou? Wat ik ook terug kan geven is, wees 
niet te ambitieus. Ik heb niet de ambitie met zo’n artikel om dat compleet met jullie te behandelen. 
Maar ik heb het idee dat het zinvol is dat je er minstens een beetje kennis van neemt. Als je ooit idee 
van die ramp en het compensatieproject hebt, en dat je jezelf daarin kunt begeleiden en dat je daarin 
kunt ontspannen, als je dat ongeveer meeneemt, dan ben ik al heel tevreden. Er zit natuurlijk een hele 
wereld achter, maar dat krijgen we dit jaar niet voor elkaar en dat moet je vooral ook zelf niet voor 
elkaar proberen te krijgen. Dat gaat niet lukken. Het is belangrijk daar realistisch in te zijn. Hoofdzaak 
is de zelfbegeleiding. Dus als het lukt om jezelf te begeleiden ondanks de drukte met allerlei andere 
dingen, dan is dat al fantastisch als dat kan. Al lees je geen enkel artikel, maar je begeleidt jezelf…het 
is heel mooi als dat wel lukt. En tien minuten per dag is beter dan niks. Vijf minuten per dag is beter 
dan niks. Ieder gebaar dat je eventjes naar binnen gaat en zegt ‘hoe zit het met mij op dit moment’ is 
meegenomen. Begrijp je? De grote kunst is dat je vanuit je wijsheid de tering naar de nering zet. Als 
het gaat over tempo dan gaat het vooral of het inhoudelijk redelijk is bij te benen Maar goed, het is vrij 
pittig. 
St: Ja, en het is meer dat ik er meer mee zou willen doen, dat trekt ook, en dat is het. Ik kan het wel 
volgen. 
Chris: Ja, heel goed, en dat is wat mij betreft gewoon voldoende. De kunst van de dingen is soms ook 
om ze gewoon maar te laten. Straks aan het eind van het jaar komt er nog een boek uit, je kunt het 
nog nalezen. En ga je door, het is net een Perzisch tapijt, we borduren er zo doorheen, het komt op 
een bepaalde manier weer terug als je doorgaat. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. En het 
tempo ligt in het eerste jaar het hoogst is de ervaring. Dat kan ook bijna niet anders. Naarmate we 
verder komen wordt het rustiger, omdat het makkelijker wordt als het jargon wat meer gezakt is.  
St: Het is voor mij niet de stof, dat tempo is goed voor mij. Maar ik zou het al een ontspanning vinden 
als de mentorpupil afspraken en het oefengroepje eens per maand waren. Ik vind dat daar een hele 
hoge druk ligt. En bijvoorbeeld het doorlezen van de verslagen wat voor mij zo waardevol is, ik lig daar 
echt een stuk of vier trainingsdagen achter.  
Chris: Ja, ik denk ook dat het zinvol is om de stof van vier trainingsdagen terug nog door te lezen, 
maar ik durf je vooral niet meer aan te moedigen. Ik denk dat het wel zo is dat je in je persoonlijke 
leven voor jezelf prioriteiten moet stellen. En wat mij betreft, natuurlijk ben je vrij om een keer niet bij je 
oefengroep te zijn. Als dat voor jou klopt, dat je er niet bent, dan moet je dat mogen zeggen tegen je 
oefengroep. Tegelijkertijd zou het grote invloed hebben op de training als we niet zouden werken met 
oefengroepen. Dat betekent namelijk dat we ook tijdens de trainingsdagen het tempo behoorlijk terug 
moeten brengen.  
St: Ik vind het juist een stimulans, ondanks de moeite die ik er voor moet doen. Het samen oefenen 
levert mij meer op dan alleen, ook omdat je dan meer gespiegeld wordt. En als je voelt dat het werkt 
...  
Chris: Ja het helpt ontzettend als je dat gaat voelen, dat een oefengroep net zo goed kan werken als 
een trainingsdag. En vervolgens als je dat in een oefengroep gaat voelen, dat je gaat voelen dat je 
ook jezelf kunt begeleiden. Dan begint het te werken. Mijn doelstelling is vrij concreet: dat is dat je aan 
het eind van het jaar jezelf behoorlijk goed kunt begeleiden. Of respectievelijk iemand uit de groep 
kunt bellen en zeggen ‘zou je mij even willen begeleiden?’. Het grote doel is dat je dat redt.  
 

8.3. Lichaamswerk: Kiki Soso 
Chris: In tweetallen gaan we werken met het zinnetje:  

• Wat is er goed aan om je te laten horen? Wat is er prettig aan? Voel vooral je lijf. Wat is er 
goed aan?  
Je mag ook zeggen: Wat is er goed aan om je niet te laten horen? 

 
• We vervolgen dit met een fysieke oefening en dat gaat het beste als we in een kring gaan 

staan. Het is een Tibetaanse yogaoefening. Een belangrijk ding in ons werk is het ontwikkelen 
van krijgerschap. We hadden het vanmorgen over heroïek. Je innerlijke angsten en 
boosheden overwinnen is geen kattenpis. Dat vraagt veel toewijding, veel hart, veel inzet. Dit 
soort oefeningen helpen daarbij.  
 
Je handen houd je als volgt: je middel- en ringvinger houd je met je duim vast. We maken een 
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betrekkelijk bescheiden spreidstand en we zakken door de knieën. Alsof je op een paard zit. 
Je spreidt je armen. Het is handig als je naar iemand kunt kijken, het liefst aan twee kanten 
naast je. Dit is de basispositie.  
 

• We werken met twee Tibetaanse kreten, de ene is Ki Ki en de andere is So So. Ki Ki So So Ki 
Ki So So. Je kijkt degene die naast je staat diep in de ogen. Ki Ki So So Ki Ki So So.  
 

• Ga nu weer tegenover iemand staan. Sluit weer even je ogen. Het is een soort oorlogskreet 
maar dan voor de vrede. Kijk maar eens of er al adem is voor meer woorden. Wat doet zich 
voor? En dan weer: Wat is er goed aan om je stem te laten horen? Wat is er goed aan om 
niet je stem te laten horen? 
 

• We gaan weer dezelfde oefening doen terwijl je de handen op je buik legt, je duim ter hoogte 
van je navel, dus maak contact met het onderste deel van je buik. Doe nu je ogen maar open 
en kijk of er toch een beetje aandacht onder je handen kan blijven, zodat je als het ware 
antwoord blijft geven vanuit je onderbuik. We gaan naar het volgende zinnetje: Presentie voelt 
als…Je benoemt simpelweg wat er is, het hoeft niet logisch te zijn. Presentie of aanwezigheid 
voelt als…  
 

• Als alles wat er nu is een uitdrukking is van het Zijn, dus als alles wat je daar ziet, waarneemt 
of voelt een manier is waarop het Zijn zich kenbaar maakt, voor sommige mensen hoe God 
zich kenbaar maakt, hoe is het dan?  
We gaan werken met het zinnetje: “Het Zijn toont zich als…”. Het kan zijn in dat bijzondere 
paarse truitje tegenover mij, of wat dan ook. Het hoeft niet spectaculair te zijn. Noem 
simpelweg wat er is, wat je op de een of andere manier bezighoudt. Dat je dat ziet als een 
manifestatie van het Zijn, hoe het Zijn zich kenbaar maakt. Voel wat voor invloed dat op de 
rest heeft. 
 

• Als Zijn altijd alleen maar zichzelf ziet. Het Zijn maakt iets kenbaar aan zichzelf. “Zijn maakt 
zich kenbaar als…”. Kijk wat de verandering is in je perceptie.  
 

• Ga eens met je groepje rondom iets staan en kijk met zijn allen hoe je het ziet, wat voor 
invloed het op je perceptie heeft. Alsof het Zijn zich op die manier manifesteert. Of je er nog 
op dezelfde manier naar kijkt of dat het iets anders wordt. Gebruik hetzelfde zinnetje: “Zijn 
toont zich als…” Alsof er een mannetje achter staat die bijvoorbeeld zegt: ik ben het groene 
gras. Het heeft invloed op je waarneming. We gaan dit geleidelijk afronden. Als we het 
afronden dan kun je dat perspectief meenemen. 

 

8.4. Presentieoefening (Oef. 27) 
Wat vinden jullie ervan als we meteen overgaan naar de presentieoefening? We gaan werken in 
drietallen, met twee begeleiders. Dat heeft als voordeel dat je steeds makkelijk de zinnetjes kunt 
lezen. Het enige wat ik hier nog aan wil toevoegen is dat degene die de vraag gesteld heeft ook 
herhaalt wat hij de cliënt hoort zeggen. Dat is een heel krachtig middel. In de coachopleiding zal dat 
waarschijnlijk een van de eerste oefeningen zijn die we gaan doen, waarbij we alleen maar herhalen 
wat de ander zegt. Dan zul je tot je verbazing ontdekken wat dat oplevert, hoe simpel ons vak eigenlijk 
is. 
St: Zeg je dan: ik hoor jou zeggen? 
Chris: Ja, dat kan. 
S: Kan je iets helderder, specifieker zijn? Bijvoorbeeld, ik zeg dat ik pijn heb in mijn hoofd, wat zeg jij 
dan terug? 
Chris: Bijvoorbeeld: ik hoor dat je pijn hebt in je hoofd of je hebt pijn in je hoofd.  
St: Maar niet hmm, hmmm. 
Chris: Het loopt eigenlijk vanzelf wat je moet zeggen. Ik kan het niet allemaal precies van tevoren 
zeggen.  
St: En de serie vragen, is het de bedoeling dat je die helemaal doorloopt? 
Chris: Je moet een beetje kijken of iemand toe is aan de volgende vraag of niet. Maar in principe kun 
je de vragen redelijk goed volgen. Gebruik ook je creativiteit daarin. Het is een soort leidraad waarmee 
je aan de slag kunt . 
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In drietal, een cliënt en twee begeleiders die elk op de beurt een vraag behandelen; degene die de 
vraag stelt herhaalt ook het antwoord, alvorens de tweede begeleider de volgende vraag stelt; 45 
minuten per persoon; je kunt opnemen op eigen opnameapparaat of vragen de ander te schrijven in 
jouw schrift; op krukje. 

• Vraag de cliënt (met de ogen open) iets te vertellen over wat hem of haar de afgelopen tijd in 
het leven heeft bezig te houden. 

• Vraag door naar wat de persoon geraakt heeft. 
 

• Vraag dan de persoon de ogen te sluiten en te beschrijven wat er globaal in het lichaam 
voelbaar is. 

• Vraag: Kun je een onderscheid maken tussen neutraal, prettig of lastig voelende delen van je 
lichaam? 
 

• Is het OK om door te gaan met een lastig deel? Welk deel heeft je voorkeur? 
• Zou je zo precies mogelijk willen beschrijven wat je in dat deel voelt? 
• Vraag door naar kleur, materiaal, waar lijkt het op, hoort er een emotie bij? 
• Zou je (hoewel het misschien onmiskenbaar is) willen vertellen wat hier voor jou precies lastig 

aan is? 
• Eventueel het zinnetje dat komt laten herhalen: Wat ik hier lastig aan vind is ...  
• Als het erg lastig is om er bij te blijven dan slechts kort aanwezig blijven bij het lastige deel en 

dan de aandacht laten gaan naar een neutraal of prettig deel en daar ontspannen (het touch 
and go principe). Eventueel kan ook de herinnering aan een zijnslandschap of huis van zijn 
rust brengen. 
 

• Vraag dan om het lastige en het prettige beide aanwezig te laten zijn en vraag hoe dat is. 
• Hoe zou het er uit zien als het lastige deel nog erger zou zijn? 
• Hoe is het om je die rampzaligheid voor te stellen? 
• Vraag dan een buiging te maken voor het lastige deel. 
• Vraag hoe het na de buiging voelt. Vraag eventueel nog een keer te buigen. 
• Als er een zijnskwaliteit is, vraag om daarmee te identificeren. Hoe is het als je je realiseert 

dat je bijvoorbeeld rust of vrede bent. En daarbij ook in contact blijven met het lastige als dat 
er nog is. 
 

• Vraag om de ogen te openen. 
• Vraag hoe het nu is met de ogen open. 
• Dan: Hoe is het om zo in contact te zijn met mij, ons?  
• Hoe is het om zo begeleid te worden door mij, ons? 

 

Nabespreking 
 

Blij stuiterballetje 
Chris: Laten we eerst naar de ‘slachtoffers’ luisteren. Wie was er slachtoffer? Kun je kort in een paar 
woorden zeggen waar het over ging?  
St: Ik begon eerst vanuit iets abstracts; hier heb ik last van en dat speelt bij mij. Ik had niet echt het 
gevoel dat ik ergens last van had. Maar op een gegeven moment kon ik wel zien dat er iets in mijn 
buik zat en dat kon ik niet echt beschrijven. Het was als een soort foetus, een soort zwangerschap. Ik 
had geen zin om het negen maanden te laten zitten, zo voelde dat. Ik kan het niet zo goed terughalen, 
maar op een gegeven moment ging dat voor mij over in iets van een balletje. En dat balletje was op 
een gegeven moment wel iets prettigs. Dat veranderde ook van kleur, van grijs-wit naar een gekleurd 
balletje. Een blij stuiterballetje.  
Chris: En heb je je daar ook mee geïdentificeerd?  
St: Ja, op een gegeven moment werd de foetus kleiner toen ik me daarmee ging identificeren. En toen 
werd het een balletje.  
Chris: Oké. Wat dan interessant is, is als jij het balletje zou zijn. De kleur, het spul zou zijn. Er zou 
zomaar een kwaliteit van speelsheid of zo uit te voorschijn kunnen komen. Vaak is overigens het 
resultaat gerelateerd aan het probleem waarmee je begint. Met wat voor probleem ben jij begonnen?  
S:Iets ongrijpbaars of iets niet vast kunnen grijpen.  
Chris: Oké, en wat er dan aan het einde lijkt te zijn, is dat je het ongrijpbare geworden bent.  
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St: Ja, het stuiterballetje.  
Chris: En dan ben je dus automatisch vrij van de behoefte. 
 
Chris: Hoe was het om S te begeleiden op grond van deze zinnetjes?  
St: Ik vond het wel lastig om bij de zinnen te blijven. Dan stel je een vraag, ‘hoe voelt dat, is het prettig 
of neutraal of lastig?, en dan kom je bij een lastige gevoel en dan zegt S ‘ja, dat is eigenlijk niet zo 
lastig’. Toen wist ik niet zo goed hoe ik verder moest. Op dat moment was A (assistent) er en die 
kwam met goeie vragen, dus daar kon ik wel een beetje bij aansluiten. Met die vragen snap ik dat je 
een bepaald soort oefening of schema moet doorlopen om tot iets te komen. Maar door de vragen 
voel ik niet de vrijheid om iets anders te doen, en bleef me juist vast houden aan die vragen. En dan 
vind ik het wel lastig om daarbij te blijven.  
Chris: De kunst is om de vragen te zien als een leidraad. Om daar zeg maar creatief mee om te gaan. 
We gaan in de beschrijving, in de oefening, in het werk altijd uit van de moeilijkste situaties. Maar de 
oefeningen werken ook buitengewoon goed bij hele positieve situaties. Het hoeft niet perse moeilijk te 
zijn, maar houdt vooral rekening met de opzet als het lastig is.  
 

Het afleggen van een masker 
Chris: Het volgende slachtoffer.  
St: Het enige waar ik echt iets voelde was in mijn gezicht.  
Chris: Oké, en de rest was niks te voelen?  
St: Nou ja, wel te voelen, maar dat was of prettig of neutraal.  
Chris: Er was niets te klagen?  
St: Nee, maar mijn gezicht… we kwamen er op een gegeven moment op dat ik in feite al heel lang 
een masker draag. Daar walg ik inmiddels zo van dat het op de een of andere manier iets met mijn 
hele gezicht doet. Het masker moet eraf.  
Chris: Ja, het is wel belangrijk, als ik dat mag zeggen, dat in de geestelijke wereld je alleen maar 
ergens vanaf komt door het te omhelzen. De kikker moet gekust. Dat is het belangrijkste principe. Dat 
is ook waarom we werken met de rampen. Je kunt de kikker niet uit het raam donderen. 
St: Het was op zich wel duidelijk dat het heel erg aan de oppervlakte aan het komen is. 
Chris: Dat is fantastisch, gefeliciteerd, dat is fantastisch. Je kunt hier ook werken met verlangen. 
Bijvoorbeeld een goede vraag aan jou is ‘Hoe is het om je ware gezicht te laten zien?’  
St: Ja, dat is het verlangen.  
Chris: En helemaal dat verlangen voelen, dan transformeert dat gezicht. Wonderlijk hè, maar dat 
transformeert. Zo kun je ook zien, in het gezicht zitten allemaal spiertjes, het hele systeem doet mee 
in ons psychologisch gebeuren.  
 
Chris: En hoe was het om deze dame te begeleiden?  
St: Dat wisselde. We kwamen wel bij dit soort stukjes, ook door haar eigen zelfbegeleiding. Op een 
gegeven moment waren we bij het stuk van de buiging, en die werkte niet. Dus ik dacht, oh wat nu? 
Chris: Weet je waarom het niet werkte?  
St: Ja, daar heb ik wel een idee van, ik vroeg me af of S werkelijk in contact was met de hele ramp? 
Omdat ze zei, ik vind het heerlijk om te buigen en dat doe je makkelijk. Was je helemaal in contact 
met de ramp toen je boog, voor jouw gevoel? 
St: Het zou kunnen van niet… 
Chris: Heel belangrijk is dat dat wel zo is. Dat snap je, gelukkig. Ja, dat is waar het om gaat. En soms 
kan een millimeter voor millimeter buiging met het hoofd ook al heel erg helpen. De traagheid van de 
buiging is dan heel belangrijk. En het bewustzijn. En altijd buigen ínclusief de weerstand. Dus niet de 
weerstand naast je zetten en dan buigen, maar met de weerstand erbij. Dan wordt buigen pas buigen. 
Dan gaat het werken.  
St: En als S zegt dat het masker af moet, dan roept dat meteen bij mij op dat ik wil helpen. Dat zit mij 
dan soms in de weg.  
Chris: Dit soort onderwerpen zullen we uitgebreid in de coachopleiding bespreken, het grote 
hulpverlenersyndroom.  
 

Het loslaten van een stapel stenen op de schouders  
Chris: Oké, volgend slachtoffer.  
St: Dat was ik. Bij mij ging het erg over mijn schouders, waar ik last van heb. Als ik dat ging vertalen in 
mijn gevoel voelt het als een stapel stenen op mijn schouders. Toen kwam de vraag ‘stel dat die nog 
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groter en hoger wordt? 
Chris: Heel goed.  
St: Toen dacht ik, goh nog meer? Maar dan is er geen keus meer en toen kreeg ik een symbool van 
een hond die op zijn rug gaat liggen. En dat is dan de overgave, omdat je dan eigenlijk niet verder 
kunt. En dat vond ik een mooi inzicht.  
Chris: Ja. Dat vond je een mooi inzicht? 
St: Nou ja, laat ik het zo zeggen, daar is nog een beetje vervolg huiswerk te doen. 
 
Chris: Hield S zich een beetje aan de oefening?  
St: Hij was wel behulpzaam, hij deed wel zijn best.  
Chris: Zal ik eens een vraag stellen? Waar zou die stapel stenen op die schouders voor staan? Wat 
voor vermoeden hebben jullie? Wat voor vermoeden heb je zelf?  
St: Nou, we hebben wel benoemd waar het voor staat. Het heeft heel erg te maken met prestatie, met 
projecten, met verwachtingen. En met daarin op een bepaalde manier wel of niet jezelf zijn.  
Chris: Ja, heel goed. Bij schouders gaat het in de regel om het zinnetje: ‘ik ben bereid om los te 
laten’. Bij spanning in de schouders: ‘ik ben bereid om los te laten’. Het betekent eigenlijk altijd dat we 
ergens de schouders onder hebben gezet als er iets met de schouders is.  
Veel mensen gaan dan de schouders voelen. Het is zo’n fysiek gebeuren. Ook als je mentaal weet dat 
je los te laten hebt, willen die schouders daar blijven. Je hebt dat eigenlijk niet helemaal zelf voor het 
zeggen. Dus het helpt ook helemaal niet om te zeggen ‘en nu laat ik los!!’. Dat werkt niet.  
Je kunt hier ook weer heel mooi met je verlangen werken, door bijvoorbeeld te onderzoeken waar het 
voor staat. ‘Ik heb zo’n verlangen om van betekenis te zijn’ bijvoorbeeld. Dan is de ramp de 
betekenisloosheid. Het ideaal is om helemaal jezelf ter beschikking te stellen.  
Maar belangrijk is voor jou, het woord contemplatie is nog niet gevallen. Contemplatie is een variant 
op meditatie. Contemplatie is een soort zijnsdenken, zijnsmijmeren over ‘wat is dat toch wat ik wil 
bereiken, waar ben ik naar op zoek?’. En weet je, het is altijd de liefde in jou. Het is altijd de liefde in 
jou die de pijn in je schouders geeft. Alleen die liefde heeft het idee dat die vooral moet dóen, moet 
werken, moet buffelen. Dus dat is, met alle respect, een primitieve versie van liefde. Maar ik noem het 
vooral ook liefde, omdat het belangrijk is daar positief te zijn, begrip te hebben. En dat brengt de 
transformatie tot stand. De kunst is ook om met begrip met je zelf om te gaan. En daar te 
contempleren, daar geïnteresseerd te zijn.  
En bijvoorbeeld de schouders te laten spreken. Die schouders kunnen jou precies vertellen waar ze 
mee bezig zijn. Dus hoe dieper je dat gevoel ingaat, hoe meer die schouders vertellen waar het over 
gaat. Die schouders moeten dus de ‘mind’ informeren en niet andersom. En het zinnetje ‘ik ben bereid 
om los te laten’ om het nog te versterken, je bereidheid om los te laten.  
St: Als ik nog één ding mag aanvullen, het was heel mooi om te zien, als je de buiging deed, dat er 
dan ook echt wat minder druk kwam op de schouders. Dat was heel mooi om te zien. 
Chris: Ja fantastisch. Je kunt ook denken aan Sisyfus met die steen. Het zou ook kunnen zijn dat je 
op één of andere manier het lot van de wereld op je schouders neemt.  
St: Sisyfus was bijna boven (heuvel op, als straf, zie ook voetnoot1) en dan rolde de steen weer naar 
beneden en dan moest hij weer opnieuw beginnen. 
 

Van gevoel tekort te schieten naar warmte 
Chris: Het volgende slachtoffer.  
St: Ik voelde een spanning in mijn buik. En dat borrelde. Hoe het bij mij werkt, is dat ik het voel in mijn 
lichaam als ik een probleem heb of iets waar ik mee zit. En vooraf had ik iets, ik zat met een probleem 
op mijn werk en dat voelde ik dus in mijn buik. En van daaruit hebben we eerst mijn buik gevoeld. Het 
borrelde, wat nog meer, weet ik niet precies. Toen zijn we overgegaan naar het probleem op mijn 
werk. Wat speelt daar? Ik heb het gevoel dat ik eigenlijk beter zou moeten functioneren. Ik leg de lat 
waarschijnlijk te hoog. Daar hebben we het over gehad. En ik vind dat moeilijk om los te laten. En te 
accepteren dat ik te kort schiet.  
Chris: Als ik daar even bij mag stilstaan, wat voor zin zou hier goed werken?  
St: Ik ben bereid om los te laten?  
Chris: Nou, als het erom gaat om te erkennen dat wat er speelt?  
St: Ik ben bereid om te zien dat ik tekort schiet? 

                                                        
1 ‘Sisyfisme’: ‘het op hoge prijs stellen van de arbeid om de arbeid zelf, zonder op de resultaten te 
letten’ en ‘sisyfusarbeid’, een zwaar karwei dat steeds wordt herhaald, maar tot niets leidt. 
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Chris: Ja, bijvoorbeeld. En dan daar verder onderzoek naar te doen, bijvoorbeeld ‘ik ben zo bang om 
tekort te schieten’. Dan geef je dus precies woorden aan waar je zit. Dan hoef je er dus geen enkele 
draai aan te geven.  
St: Ja, dat hebben we ook gedaan.  
Chris: Oké. En wat gebeurde er toen?  
St: Nou, ik heb het wel een paar keer goed stevig moeten zeggen. En naarmate dat vorderde, dus ik 
dat vaker had gezegd, voelde ik wel een soort warmte in me opkomen.  
Chris: En hoe was het om die warmte te voelen?  
St: Dat voelde goed, dat voelde vertrouwd. Het was fijn.  
Chris: Oké. Het is belangrijk als er iets van warmte komt, een zijnskwaliteit, dan is een belangrijke 
vraag: ‘hoe is het om die warmte te zijn?’. Hebben jullie dat toevallig gedaan?  
St: Ja, dan is er rust en kracht, rust en ontspanning. 
Chris: Oké, dat klinkt goed. Ik zal proberen te zeggen wat er misschien aan de hand is. Als ik die 
zijnskwaliteit warmte hoor, wat zou dat over de ramp kunnen zeggen van S? Nu gaan we het 
omgekeerd beredeneren.  
St: Dat er een hoop energie in omgaat? 
Chris: Er komt in ieder geval energie vrij, maar dat is eigenlijk standaard. Eén of andere vorm van 
energie komt vrij. Maar in dit geval komt er ook warmte vrij. Wat zegt dat over de ramp? 
St: Een gebrek aan…? 
St: Dat er in warmte naar gekeken mag worden?  
Chris: Even kijken, hoe denk je dat het voelt om warmte te zijn? Dat is wel belangrijk.  
St: Kwetsbaar. Open. Of gewoon prettig. Plezierig.  
Chris: In ieder geval plezierig. Maar wat is daar plezierig aan?  
St: Koestering. Harmonie. Geborgenheid ...  
Chris: Heel vaak gaat het ook over verbinding. Ik weet niet of je dat ook gevoeld hebt?  
St: Harmonie heb ik gevoeld. 
Chris: Harmonie. Stel even dat het gaat over harmonie, wat is dan de ramp?  
St: Disharmonie.  
Chris: Disharmonie. Zo simpel is het. Het zou dus kunnen betekenen dat de ramp bij S erover gaat 
dat mensen bijvoorbeeld boos op haar worden.  
St: Het was ook ‘de eisen die anderen aan me stellen’. Er kwam uit, vooral het gevoel dat anderen 
iets van mij eisen waar ik niet aan kan voldoen. Het is een beetje ingewikkeld. Ik denk dat ik mezelf 
wel eisen opleg, maar ik weet ook dat je aan bepaalde eisen moet voldoen. En dat wil ik ook.  
Chris: Dat hoofdstuk, al die eisen en al dat moeten, zullen we nog vaker op terug komen. Dat is een 
belangrijk onderwerp.  
 
Chris: Hoe was het om S te begeleiden?  
St: Ik vond het wel een uitdaging om te doen. ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen dat ik een andere 
oefening heb gedaan, dus die buiging bijvoorbeeld heb ik niet gedaan. Daar kom ik net eigenlijk pas 
achter. Maar volgens mij ging het goed. Het mooiste wat er gebeurde – en dat is nog niet verteld – 
was de kracht! 
Chris: Er gebeurde dus iets wat jij heel mooi vond.  
St: Ja, dat heeft indruk gemaakt inderdaad. Op het laatst voelde ik een soort van energie naar boven 
gaan en ik voelde me steeds krachtiger worden, en ik voelde ook weer een kracht naar beneden… 
Chris: Fantastisch. Zal ik jullie nog een tip meegeven? Wat heel erg helpt is in de eindsituatie de 
cliënt te vragen een beeld te laten opkomen. Waarom? Een beeld, je kunt die eventueel ook tekenen, 
kun je gemakkelijk onthouden, dus die kun je gewoon weer opnieuw herinneren. Tenminste, dat is 
natuurlijk zo gauw die in het zijn is. Ook midden in de ramp kan het handig zijn om een beeld te 
hebben.  
 

Parel in de ramp 
Chris: We hebben nog één slachtoffer. Vertel eens S. 
St: Er is bij mij veel gebeurd. Ik ben begonnen met ‘wat houd je bezig?’. Dat is bij mij de leegte. Wat ik 
al eerder vertelde, dat ik op een drempel sta zonder te weten. Dat voelde ik heel erg in mijn lijf, in mijn 
schouders. Maar vooral in mijn maagstreek, als een rode bal. En daar zijn we mee aan het werk 
gegaan. En daarmee kwam ik eigenlijk bijna meteen in mijn ramp. Dus ik ben mijn ramp in gegaan.  
Chris: Hoe zag jouw ramp eruit? 
St: Die ramp, ik vond het heel eng, voelde alsof er iets zat wat alle energie naar zich toetrok en alle 
leven met zich meenam. En ik vond dat heel eng, ik begon helemaal te trillen, al mijn spieren 
begonnen te trillen. Dus ik raakte eigenlijk in paniek door in die ramp te zijn. Maar goed, door de 
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begeleiding kon ik kijken waar het wel goed voelde in mijn lijf. Dus ik kon op een gegeven moment 
pendelen tussen daar waar het rustig was en daar waar de ramp zich voltrok. Dat was wel heel 
bijzonder om te voelen. Dat je met een zekere afstand naar die ramp kunt kijken, als je maar in dat 
deel van je lijf blijft waar het wel rustig is. 
Chris: Ik kan een aantal punten noemen, die je in de gaten kunt houden. In ieder geval dat pendelen, 
dus naar een prettige of neutrale plek. Meestal zijn de benen, de voeten of de armen een positieve 
plek. En zoals ik dat vanmorgen ook deed, met de energie van die neutrale plek ga je naar de plek 
waar het lastig is te zijn. Zo’n soort formulering helpt. Dan voelt iemand zich gesteund. Een ander 
hulpmiddel is de herinnering aan het Huis van Zijn of de Gestalte. Er zijn allerlei mogelijkheden om 
iemand voldoende kalm te houden. Wat ook belangrijk is, is de lichaamshouding. Een rechte rug, een 
soort stevigheid in de lichaamshouding, die hoort bij de presentie en bij de meditatie. Dus het helpt in 
die situatie ook om iemand te vragen om gewoon goed rechtop te gaan zitten. Of gewoon hier of daar 
een hand neer te leggen zodat die persoon stevig gaat zitten. Want als het moeilijk wordt, doe je 
automatisch zo, dan krimp je in. Wat helpt is de rechtop positie.  
En dan is er iets wonderlijks. Wat ik bijvoorbeeld bij S deed, die zat vrij rechtop en het was ontzettend 
heftig, wat ik in ieder geval deed was waarderen. Aangeven hoe dapper ze was, waardoor ze kon 
voelen dat ze er niet in haar eentje voor stond, dat ik er ook nog was. Uiteindelijk doet ze het alleen, 
maar desalniettemin helpt het als er iemand bij is. Toch?  
St: Ja, het was een bevalling.  
Chris: Het was een bevalling. We hebben overigens ook nog met geluid gewerkt. Dat was heel 
duidelijk. Daar wilde iets te voorschijn komen. Op een bepaalde manier is het beeld van bevallen echt, 
lieve mensen, want je bevalt van jezelf. Van je ware authentieke zelf. Dat is wat er eigenlijk gaande is. 
Daarom lijken die geluiden soms heel erg op bevallingsgeluiden. En ook die peristaltische bewegingen 
horen daarbij. Wat ook helpt is er van een afstand naar te kijken. Maar daar wel mee in contact zijn, 
gewoon van afstand. Het grappige is dat het helpt.  
St: Plaats je het buiten jezelf dan?  
Chris: Nee. Op een bepaalde manier zou je het wel zo kunnen noemen, het is een beetje 
ingewikkeld, maar je kijkt er naar, het is een object. Maar als iemand in de buik een heuse vuurbal 
heeft, dan is dat ook een object, per definitie. Door er gewoon zo naar te kijken en ermee in contact te 
zijn, kan er langzamerhand openheid ontstaan. Wat natuurlijk belangrijk is, is dat we een soort idee 
hebben waarom het zo moeilijk is om te zeggen ‘ik ben bereid om nu te sterven’? Waarom is dat 
moeilijk? Dat is moeilijk, omdat er iets in mij het idee heeft dat moet zeggen ‘ik moet mezelf wel in 
leven houden, ik moet mezelf wel in leven houden, ik moet mezelf wel in leven houden’. Dat is toch 
wel heel wonderlijk. Maar omdat dat systeem er is, moet je wel af en toe zeggen ‘ik ben bereid om nu 
te sterven’. Er is dus een primitief niveau in ons die denkt dat wij onszelf in leven houden. En dat 
systeem is buitengewoon primitief, maar heeft wel heel veel invloed op ons. En door te zeggen ‘ik ben 
bereid om nu te sterven’, sterft dat systeem. En je zou kunnen zeggen, je wordt volwassen. Je wordt 
een vrij mens. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Basaal is er niets aan de hand, het is net als bij een 
fobie. Iemand denkt, zo gauw hij het vliegtuig in stapt, stort dat naar beneden. Maar ja, die kans is vrij 
klein. Maar hij is wel echt angstig. Het hart klopt sneller. Dat is wat er gebeurt.  
En wat kreeg je cadeau?  
St: Ja, in die ramp zat een geschenk opgeborgen. In wezen mezelf, denk ik. Er kwam ook het beeld 
op van een mooie transparante parel die er gewoon mag zijn. Die licht ontvangt en licht uitzendt. En 
daarvoor kwam nog iets van die rode substantie, die in de basis heel solide is maar overal naartoe 
kan vloeien. En het maakt ook niet meer uit waar het naartoe gaat. En dat laatste vond ik heel mooi, 
om dat zo te voelen, het maakt gewoon niet uit waar het naar toe gaat. Maar ik ben het wel.  
Chris: Complete vrijheid.  
St: Complete vrijheid, openheid, ja. En die parel die ontving licht en die zond het in kleuren weer uit. 
Dat was het beeld dat kwam.  
Chris: Wat belangrijk is, ooit is die parel geboren, maar die parel heeft zich bedreigd gevoeld.  
St: Ja, ik had er een schelpje omheen gebouwd.  
Chris: Daar heb je een flink schelpje omheen gebouwd. Dus je hebt het in zo’n klein mogelijk holletje 
diep verstopt in je lichaam en het daar bewaart, zoals we dat allemaal doen. Jouw individualiteit, jouw 
oorspronkelijke zelf is daar bewaard gebleven. Dus de buitenkant heeft zich aangepast aan de 
omgeving, simpelweg om te overleven, omdat die parel ook tegelijkertijd afhankelijk is van jou, van 
jouw leven. Alleen het probleem is dat het verstoppen zo’n gewoonte is geworden, dat ook al is het 
vandaag de dag helemaal niet meer nodig, je het toch nog doet. En de bevrijding van die parel is als 
het ware opnieuw de trauma’s, de bedreigingen doorvoelen – want daar kom je niet omheen – en dan 
is het vrij. Kun je voorstellen als dat gebeurt, dat ook dat schijnsel een enorme power heeft? Met 
andere woorden, er is een grote overeenkomst tussen de nieuwe vrije S die nu aan het ontstaan is en 
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de S zoals die was als baby. Er is een grote overeenkomst, maar er is ook een heel groot verschil. 
Kun je dat zien? Er is een heel groot verschil. Namelijk, het is de S die door het lijden, door de 
bedreigingen heen is gegaan. En die daardoor behoorlijk onvernietigbaar wordt. Kun je dat 
voorstellen? Dat is wat er geleidelijk ontstaat. Die straling, als die er op een gegeven moment echt 
helemaal is, die krijg je bijna niet meer weg hoor, daar moet je wel erg je best voor doen. En dat is 
natuurlijk anders dan bij een baby. Daar hoeft niet al te veel te gebeuren of die straling is ook weg. In 
het begin is die ook weer snel terug, maar goed, we weten hoe dat gaat. 
 

8.5. Casus: Lust en stuiterende energie 
St: Ik ben boos. Er is een combinatie van boosheid, frustratie en verdriet over het onrecht dat er op 
mijn werk is. De mengeling daarvan is erg naar. Wat ik lastig vind is dat er binnenkort een heidag 
aankomt en er dus nu één iemand is die haar steun heeft getoond. Ik ben bang dat er nu de pleuris 
gaat uitbreken. 
Chris: Waarom is er een probleem met die heidag? Waardoor voel je je bedreigd? 
St: Ik voel me niet veilig. Het probleem gaat over het secretariaat dat meent dat ik een verschrikkelijk 
mens ben en daar hebben ze gewoon heel erg geen gelijk in. 
Chris: Sluit maar eens je ogen, hoe is het in je lichaam? 
St: Raar is dat het verandert. Er zit hier onrust die met die angst te maken heeft. En ik voel wel iets in 
mijn rug, maar dat is meer door de dag op het kussentje. 
Chris: Probeer dicht bij dat gevoel in je buik te zijn en dan ben ik benieuwd hoe het precies voelt en 
eventueel ook hoe het er uit ziet.  
St: Het is een soort ovaal ter hoogte van mijn maag. Het is een soort van branderig, scherp. Het is 
een soort flikkerend rood/geel of zo. 
Chris: Hoe is het om daarmee in contact te zijn? 
St: Nu niet zo erg. Eerder was er de angst voor een vulkaan uitbarsting. Nu er een soort 
schijnwerpertje op staat is dat anders. 
Chris: Kijk eens hoe het is om daar met meer aandacht naar toe te gaan, om geïnteresseerd te zijn in 
wat zich daar precies voordoet. 
St: Het woord onrecht komt bij me op, en onrecht roept de reactie bij mij op om heel sterk te zijn.  
Chris: Wat voor zinnetje zou daarbij passen? Bijvoorbeeld: Er wordt mij zoveel onrecht gedaan. Wat 
is het zinnetje dat daarbij past? 
St: Er wordt mij onrecht gedaan, er wordt mij zeker onrecht gedaan. 
Chris: Kijk eens hoe dat is om dat heel rustig en duidelijk uit te spreken. 
St: Er wordt mij onrecht gedaan – het wordt minder rustig. Ik krijg nu meer vechtneigingen 
(boksbewegingen). 
Chris: Voel die energie, voel die energie. 
St: Ik heb het rustig gebracht bij mijn leidinggevende, maar die ziet het niet, die wil het niet zien. 
Chris: Houd het eens bij: jullie doen mij onrecht aan. 
St: Jullie doen mij onrecht aan. Jullie doen mij onrecht aan. 
Chris: Jan, Piet, Klaas, jullie doen mij onrecht aan. Wie het ook zijn, noem maar de namen. 
St: M, J en D jullie doen mij onrecht aan. 
Chris: Ik vind jullie zo onrechtvaardig, bijvoorbeeld. Geef dat meer woorden. Wat gebeurt er precies? 
St: Ik vind het zo onrechtvaardig wat jullie doen. 
Chris: De kunst is om dat toch rustig te blijven uitspreken en voel wel die energie, dus niet die energie 
dimmen. Probeer maar. 
St: Het is gewoon zo onrechtvaardig wat jullie doen. Hoe moeten wij daar nou in godsnaam mee 
omgaan, als het zo onrechtvaardig is?  
Chris: Ik voel mij zo belazerd door jullie, bijvoorbeeld. 
St: Ik voel me gewoon belazerd door jullie. 
Chris: Ik voel me verraden door jullie, als dat klopt hè, om de tuin geleid, wat er ook precies gebeurd 
is. Genegeerd, niet serieus genomen, wat het ook is. Zo precies mogelijk. 
St: Geminacht 
Chris: Geminacht? Ik voel me zo door jullie geminacht. 
St: Ik voel me zo door jullie geminacht. 
Chris: Wat gebeurt er in je lichaam?  
St: Een hard soort bal ter hoogte van mijn maag.  
Chris: Een harde bal is dat wat je voelt? 
St: Het zou rubber kunnen zijn. 
Chris: Een harde rubberen bal, zoiets. Heeft hij ook een kleur? 
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St: Hij wordt blauw. 
Chris: Hij wordt blauw, is het donker blauw, licht blauw, groenblauw, zee blauw? 
St: Lastig, lastig. 
Chris: Als je het niet kan zien dan is dat geen probleem hoor. 
St: Nee, ik zie het wel, maar heb er geen woorden voor. 
Chris: Het maakt ook niet zo veel uit, het belangrijkste is dat jij het blauw gewoon ziet. Het is dus een 
soort leerachtige substantie?  
St: Nee het is een rubberen substantie. 
Chris: Oh sorry, een rubberen substantie. Is het ook kneedbaar? 
St: Nee, het zou stuiteren. 
Chris: Het zou stuiteren. 
St: En het heeft kerfjes. 
Chris: Er zit een soort tekening op. Wat gebeurt er met je als je zo in contact bent met die bal?  
St: Ik zou op die bal willen boksen. 
Chris: Oké dan gaan we een kleine variant doen. Wat gebeurt er als je je realiseert dat jij eigenlijk die 
bal bent?  
St: Dan stuiter ik van woede. 
Chris: Wat gebeurt er als je dat uitspreekt?  
St: Dat klopt wel, dat geeft een soort energie als van stuiteren, en die heb ik veel de afgelopen tijd. 
Chris: Eigenlijk ben ik zo ontzettend boos. 
St: Eigenlijk ben ik zo ontzettend boos. 
Chris: Voel wat er gebeurt als je dat zegt. 
St: Het maakt het niet minder. 
Chris: Het hoeft niet minder, het hoeft vooral niet minder. Wat mij betreft mag het meer worden. 
Eigenlijk ben ik zo ontzettend boos. Wat gebeurt er? 
St: Dan wil het al kleiner worden. 
Chris: Sorry? 
St: Dan wil het al kleiner worden, alsof het te eng is om dat te zeggen. 
Chris: Ik vind het zo eng om te zeggen, maar eigenlijk ben ik ontzettend boos. Hoe is dat? 
St: Ik krijg het gevoel dat het hier dicht wil (handen om keel). 
Chris: Oké, oftewel het is heel eng om het uit te spreken. 
St: Het uit te spreken is eng, ja. 
Chris: Eigenlijk ben ik heel erg boos, maar vind ik het heel moeilijk om te zeggen.  
St: Eigenlijk ben ik heel erg boos, maar vind het heel erg moeilijk om dat tegen de betrokkenen te 
zeggen. 
Chris: Ja. Wat ontzettend helpt is dat je toch het hier zegt, alsof je het tegen hen zegt. En het zou zo 
maar kunnen betekenen dat je het later niet meer op die manier tegen hen hoeft te zeggen. Snap je, 
het gaat er om dat je nu hier in de zelfbegeleiding het helemaal waar laat zijn.  
St: Stel agressieve trutten die jullie zijn. 
Chris: Oké, heel goed. Ik ben zo laaiend op jullie. Kijk eens of je dat kan zeggen. 
St: Ik ben echt laaiend. 
Chris: Ik zou je wel wat kunnen doen. Kijk of je jezelf dat kan toestaan. Niet laten beperken door het 
superego, want dat is wat er dan komt. 
St: Waar halen jullie godverdomme het recht vandaan om te doen alsof ik jullie wat dan ook voor 
kwaad zou doen. Waar halen jullie godverdomme het recht vandaan. 
Chris: Heel goed, ga door, ga door, voel de energie die er komt. 
St: Waar halen jullie godverdomme het recht vandaan om mij zo klein te maken. 
Chris: Ik zou jullie zo graag eens flink door elkaar willen schudden.  
St: Ik zou jullie echt graag door elkaar willen schudden. 
Chris: Stel je eens voor dat je dat doet met je handen. Steek je handen eens uit en schudt ze door 
elkaar heen (geeft kussentje aan). 
St: Ha, dat is M, dit lijkt toch het meest op M. Ga toch voor je kleinkinderen zorgen mens. Val ons niet 
lastig met al je frustraties. 
Chris: Voel wat er gebeurt in je lijf als je dat zegt.  
St: Het is nog eng en het is heel erg waar. 
Chris: Sodemieter een eind op. 
St: Dat stomme heksje, dat stomme heksje, vlieg op stomme trut. 
Chris: Kom eens even staan. Voel de energie, pak mijn arm vast, ik kan heel wat hebben, met twee 
handen. Sluit je ogen, wie heb je precies vast? 
St: Wie ik van hen vast heb? D, mijn leidinggevende. 
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Chris: Grijp eens even flink! Ga door met geluid! HAAA! 
St: Haaa! TRUT! 
Chris: Ga door, voel het. Ik kan heel wat hebben hoor. 
St: Ja, dat zal wel, maar toch. Dat trut was goed. 
Chris: Ga nog even door, TRUT! 
St: DOMME TRUT! 
Chris: GODVERDOMMESE TRUT! 
St: STOM DOM BLONDJE! 
Chris: Voel wat er gebeurt. Voel wat er gebeurt. 
St: Lekker! 
Chris: Wat is er zo lekker? 
St: Ze is zo stom. Ze is zo dom, echt dom. 
Chris: Wat zou je met haar willen doen? 
St: Zie wat er te zien is, zie wat we zeggen, luister naar ons. 
Chris: Maar wat heel belangrijk is, jij voelt je geminacht. Er is een niveau in ons, en dat is er gewoon, 
dat wil oog om oog, tand om tand. Ik weet dat het niet braaf is. Maar jij wilt haar minachten. Hoe is dat 
als je jezelf zou toestaan om haar te minachten?  
St: Dat doe ik. 
Chris: ik minacht jou zo ontzettend. 
St: Zucht, domme mode pop. 
Chris: Ik zou je zo graag vernederen. 
St: Wow!. 
 
Chris: Kijk maar wat er gebeurt als je de gok neemt. Het helpt ontzettend om in de zelfbegeleiding, ik 
zeg niet dat je haar morgen voor rotte vis uit moet maken, om helemaal te zeggen waar het op staat. 
Het is zo belangrijk dat we vroeg of laat bijvoorbeeld onze moordlust kunnen voelen. Het is heel 
bijzonder dat onze liefde en onze moordlust zich zo dicht bij elkaar bevinden. Er zou honderd keer 
meer liefde in deze wereld zijn als wij in staat waren onze moordlust te voelen en onze seksuele lust. 
Ik zeg niet dat we het met iedereen moeten gaan doen, zoals in de zestiger jaren. Het gaat er om dat 
we het wel voelen. We gaan daar nog mee oefenen. Het werken met het superego geeft veel power 
aan twee kanten en heel veel vrijheid. Want wat er in het gewone leven nodig is, is dat je niet alles 
gaat roepen wat je denkt. We zijn volwassenen, en niet asociaal in de zin dat je alles maar roept wat 
je denkt. Maar de vergissing is dat je het niet mag voelen en dan drukken we dat allemaal weg in 
onszelf. Met als gevolg al die knopen. Als dat gewoon de ruimte mag hebben in onszelf worden we 
gewoon vrij en komt er ontzettend veel energie vrij. Het moet ergens heen. Wat wij als ramp voelen is 
eigenlijk een verbeelding van dat verbod. Dus dat is net zo akelig als dat het verboden is.  
 
Als we met seks werken, komen ook al dat soort gevoelens aan bod. Het is niet voor niks dat we 
praten over vieze spelletjes. Daarmee voelen we eigenlijk dat seks in onze maatschappij als vies 
wordt gezien. Maar zo gauw je die viezigheid laat bestaan, je gaat in die viezigheid naar binnen, wat 
komt er dan tevoorschijn? Veel mensen krijgen dan rioolachtige associaties. Dus als je heel keurig 
bent opgevoed en je gaat in die viezigheid naar binnen dan voel je je een ontzettende gore smeerlap. 
Dus dat doe je in eerste instantie niet, want dat was generaties lang iets wat echt niet kon. Misschien 
omdat er ooit eentje, misschien wel zeven generaties geleden, een vrijzinnig leven geleid heeft. Zo 
moest het dus in ieder geval niet, misschien is hij wel vermoord, of god weet hoe dat vroeger ging. 
Dus het is wel te snappen. Het heeft wel zijn reden dat dat zo is, maar als je daar doorheen kijkt is het 
dus net zo vies, ingewikkeld, lastig of heftig als het verboden is. En boosheid is meestal verboden, dus 
als doe boosheid komt dan toont die zich veel heftiger dan die in feite is. Je zou kunnen zeggen dat 
boosheid ongeveer altijd even heftig is als dat hij verboden is. In dezelfde mate dat ie verboden is, als 
dat er angst voor is. Want op een gegeven moment wil hij er toch uit. Dus hij moet wel zo heftig 
worden, wil hij tevoorschijn komen. Het is heel behulpzaam dit te gaan snappen. Het is niet zo 
makkelijk uit te leggen. Het is het beste nog aan de hand van voorbeelden uit te leggen. Als je het in 
een boek wilt uitleggen is dat bijna niet te doen. Aan de hand van voorbeelden kun je werken aan je 
eigen ervaringen. 
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8.6. Werken in oefengroep en in zelfbegeleiding 
 

Corrigerende ervaring 
Chris: Is er nog een vraag, heb je het gevoel dat je hiermee aan de slag kunt in je oefengroepje? Het 
kan eigenlijk niet fout. Je moet erg je best doen om het fout te doen. 
St: Hoe doe je deze oefeningen als je je zeg maar in “oorlogsgebied” bevindt? Dus als je midden in 
iets zit wat van buiten komt en waar je angst voor hebt, bijvoorbeeld voor lawaai. Ik heb zelf jaren in 
een huis gewoond met overlast gevende buren, dat was traumatisch. Daar ben ik nu dus weg, maar 
laatst werd ik weer geconfronteerd met geluidsoverlast in de nieuwe woonsituatie. Dan merk ik dat het 
direct fysiek in mijn lijf zit. Dus ik heb geprobeerd mezelf te begeleiden door met mijn aandacht naar 
de onrust te gaan. Dat ging goed. Maar toen ik uit de oefening was toen hoorde ik het geluid weer en 
begon het overnieuw. Ben je dan permanent met jezelf in oefening of wat? 
Chris: Wat er vermoedelijk aan de hand is, is trauma. Overal waar rampen zijn is trauma. Dat wil in de 
psychologie zeggen dat de coping strategieën falen. Dus stel even dat je wordt aangerand. 
Kenmerkend voor trauma is dat er iets gebeurt waarbij schoppen en krijsen niet helpen. Dus al je 
middelen, zelfs je meest extreme middelen, helpen niet meer en dat geeft een bepaalde reactie. Een 
baby heeft al harde geluiden, een pas geboren baby reageert met een opschrikreflex. Het is 
woordeloos, een reflex van je ruggenmerg. Dus wat belangrijk is, is dat je dat soort situaties in eerste 
instantie probeert te vermijden. En wat helpt is zoals een therapeut werkt: met kleine beetjes. Touch 
and go, touch and go. Met kleine beetjes pendelen tussen positief ervaren en moeilijk ervaren. 
Geluiden werken rechtstreeks op het zenuwstelsel, en dat is toch nog iets anders dan dat iemand 
tegen je zegt ‘wat ben je toch een lul’. Dat laatste werkt in op je hart, en daarna ook wel op je 
zenuwstelsel, maar daar zit een buffer tussen. Dus je moet zorgvuldig zijn, dat is niet anders. Dus 
zelfs als het niet eens zo bedreigend is, moet je je ertegen wapenen. Er is schade, maar dat wil niet 
zeggen dat er geen herstel mogelijk is. Wat wel interessant is, is dat jij het woord oorlog gebruikt. Dat 
woord komt niet voor niets. Dus naast een pure fysieke component is er ook een echte 
psychologische component. Die voelt dramatischer, maar is wel goed werkbaar. Dus dat zou bij jou 
heel goed helpen. Je zou simpelweg kunnen werken thuis met überhaupt de gedachte aan oorlog en 
wat er dan gebeurt in jouw lichaam. 
St: Ik wil er nu niet te lang op doorgaan, maar ik merk dat het hier heel mooi is om je oefeningen te 
doen, ik vind het ook mooi om ze thuis te doen maar waar het op aankomt natuurlijk is het werkelijke 
leven als je het moeilijk hebt. Hoe deal je daar dan mee? 
Chris: Voorlopig is de beste strategie dat je vertrekt uit de situatie die veel emotie oproept. Beëindig 
die situatie als je dat zelf kunt. Probeer met de emotie te dealen en kijk dan of het mogelijk is om 
eventueel weer terug te gaan in die situatie. In jouw geval gaat het om geluid en dan is het belangrijk 
dat het tot een beperkt niveau is. Kijk wat voor jou net goed of net haalbaar is. Het prachtige is dat 
iedere keer waar dat lukt je een corrigerende ervaring hebt. En dat versterkt de draagkracht. 
Corrective experiences zijn ontzettend belangrijk. Sommige dingen zijn alleen maar te helen door 
corrective experiences. Dat we hier gewoon vriendelijk en open naar elkaar zijn is een corrective 
experience op allerlei rare situaties waar we allemaal in vertoefd hebben. Vooral als de rampzaligheid 
van vroeger in contact komt met de positieve ervaring van dit moment dan is dat een hele nuttige en 
corrigerende ervaring. 
 
Chris: Hebben jullie het gevoel dat jullie met deze oefening in de oefengroep en thuis aan de slag 
kunnen of zijn er nog grote vragen? 
Mijn gevoel is dat we een hele goede dag gehad hebben en dat deze oefening iedereen veel gebracht 
heeft. Kunnen jullie voelen dat dit buitengewoon waardevol is als instrument in je zelfbegeleiding? Het 
is bijna een noodzakelijk instrument wil je met de rampen en compensatieprojecten kunnen werken. In 
zekere zin hebben we de hele dag met de ramp gewerkt. Je zou bijna kunnen zeggen met de 
organische ramp. Dus niet de bedachte ramp maar gewoon de ramp zoals die bij ons voortdurend 
plaatsvindt. Want dat compensatieproject vindt eigenlijk voortdurend plaats. 
 

Afsluiting 
Chris: Ik stel voor dat we nog even gaan zitten.  
Velen van jullie zijn vandaag in contact geweest met de heilige dimensie. De heilige dimensie die er 
altijd is, die ons altijd draagt, die zich eigenlijk voortdurend manifesteert, zich voortdurend toont. Alles 
wat er verschijnt is een uitdrukking van dat grote, van dat heilige, van dat liefdevolle, van dat 
krachtige, van dat vuur, van dat rustige, van dat vredige. Dat is wat in al onze cellen aanwezig is. 
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Mogen deze oefeningen van vandaag ertoe bijdragen dat jullie dat meer gaan voelen en dat als 
vanzelf gaan uitstralen naar je partner, kinderen, buren of collega’s.  
 
Laten we dus buigen. Vanuit dankbaarheid voor wat we gekregen hebben. En om weg te geven zodat 
het aan de hele wereld ten goede kan komen. 
Ik wens jullie hele fijne paasdagen en een goede tijd. 
 

8.7. Theorie: Contact/Detached/Attached posities. Authenticiteit en 
het strategisch/teruggetrokken zelf (dag 13) 

Zoals al eerder gesteld is het zo dat wij als mensen ergens kunnen zijn, maar er tegelijkertijd ook niet 
kunnen zijn. We zijn er dan niet écht. De ander kan ons wel zien, maar niet echt ontmoeten. Op een of 
andere manier laten we ons niet kennen en niet ontmoeten. We gaan uit contact, zoals dat genoemd 
wordt.  
Dit gegeven is vooral in relaties erg belangrijk, maar is ook belangrijk voor de hele manier waarop wij 
de wereld ervaren. Voor sommige mensen is het bijvoorbeeld buitengewoon moeilijk wanneer hun 
partner op een of andere manier, ook kortere momenten, niet bereikbaar is. 
We zullen hier twee modellen bespreken die ieder op hun eigen manier laten zien hoe we presentie 
kunnen vermijden en daar een gewoonte van kunnen maken. Het eerste model, wat we hier zullen 
beschrijven, gebruikt de begrippen contactpositie, detached positie en attached positie. 
 

Contact Positie 
Ieder mens kun je zien als een zeer sensitieve, unieke expressie van leven. Het is dat wat een mens 
persoonlijk maakt en wat ieder mens anders maakt. Dat heel persoonlijke is wat ieder mens bijzonder 
en aantrekkelijk maakt. Het vraagt nogal wat moed om dat persoonlijke, je individualiteit, te leven.  
Wanneer iemand zijn of haar individualiteit naar jou toe leeft en zichzelf in zijn of haar kwetsbare vorm 
laat zien, raakt dat je hart. Als je dat in trainingen meemaakt ontroert je dat. Iemand geeft zich dan en 
je weet dat dat iets van hem of haar vraagt. Het is dat gevende, gecombineerd met het persoonlijke 
wat gegeven wordt, dat je ontroert. Iemand geeft je dan vertrouwen ondanks de tendens om het 
zichzelf te beschermen. Je ervaart dat als bijzonder als iemand dat naar jou of de groep waar je deel 
van uit maakt, aandurft. Degene die het aandurft, geeft zichzelf op zo’n moment natuurlijk ook.  
Onze individualiteit kun je op grond daarvan definiëren als dat heel persoonlijke in ons wat wacht op 
onze bereidheid zich er mee te identificeren en om dan als onszelf aan de wereld te tonen. Het is ons 
ware zelf, onze ware identiteit. Het is onze geheel persoonlijke, unieke vorm. Dat in ons waarvan we 
vaak het moeilijkste kunnen geloven dat het welkom is in de wereld. Het is dat waarvan we geneigd 
zijn om juist niet te laten zien en wat we voor de wereld willen beschermen. Almaas noemt dat the 
Pearl beyond Price. Het kostbaarste waarover we beschikken of beter wat we eigenlijk zijn, wat we 
vanwege onze slechte ervaringen geneigd zijn de wereld of de ander te onthouden. 
 
Waar het lukt je individualiteit te leven, hoe kwetsbaar en bloot dat ook kan voelen, geeft dat heel veel 
levensvreugde en heel veel energie. Die energie is het gevolg van het feit dat we bereid zijn te 
geloven in onszelf en ons niet volledig laten bepalen door onze ideeën over de mate waarin onze 
eigenheid welkom is bij de ander. Waar we ons van onze eigenheid distantiëren kost dat veel 
levensvreugde en veel energie. 
 
Dat wat we onze persoonlijkheid noemen wordt tegenwoordig in de alternatieve literatuur meestal als 
onze heel persoonlijke manier gezien waarop we onze individualiteit niet leven. Het is de manier 
waarop we ons niet kenbaar maken aan de ander en anoniem blijven. Daardoor kunnen we ook de 
ander en de wereld niet zien en ontmoeten zoals die werkelijk is.  
De persoonlijkheid is in dit jargon de manier waarop we overleefd hebben en onszelf beschermd 
hebben tegen de buitenwereld. Het is onze geconditioneerde op ervaring gebaseerde vorm die steeds 
terug te voeren is op onze geschiedenis. (Dat bijvoorbeeld onze fietsvaardigheid gelukkig evenzeer 
geconditioneerd is, wordt in dit paradigma buiten beschouwing gelaten.) Deze geconditioneerde vorm 
staat in tegenstelling tot onze vrije of creatieve vorm die vrij is van projecties van verleden op heden.  
Het zijnsgeoriënteerde werk verzwakt de macht van de persoonlijkheid en helpt om in toenemende 
mate onze vrije vorm te leven. We kunnen daardoor meer in-het-nu-zijn en minder bepaald worden 
door onze projecties van ons verleden op het heden.  
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In de reguliere psychologie heeft de term persoonlijkheid een veel neutralere betekenis. Daar gaat het 
om de persoonlijke manier die iemand ontwikkeld heeft om te dealen met de wereld. In dat paradigma 
is er pas een probleem als iemand een persoonlijkheidsstoornis opgelopen heeft. Een type 
persoonlijkheidsstoornis is gekoppeld aan specifieke problematiek en daarop gebaseerd onvermogen 
om met het leven te dealen. 
Daarnaast kunnen we nog spreken van persoonlijkheid in de betekenis van de geheel unieke 
constellatie van zijnskwaliteiten die via een bepaalde persoon bij uitstek en regelmatig gemanifesteerd 
worden. Als in het boeddhisme gezegd wordt dat de Dalai Lama de manifestatie van compassie is dan 
is het dat wat ze daarmee bedoelen. Almaas noemt dat persoonlijke essentie. Je zou het ook als 
Persoonlijkheid met een hoofdletter kunnen schrijven. Het is wat wij individualiteit noemen. 
In de contactpositie laten we onszelf zien. We zijn ontvankelijk en raakbaar en bereid ons ware zelf, 
ondanks een instinctieve terughoudendheid, kenbaar te maken aan de ander of anderen. Het is 
duidelijk dat dit vaak veel moed vraagt en daarmee kans biedt om werkelijk mens te zijn. 
 

Detached 
Er is een diep verlangen in ons om onze individualiteit te leven. Onze ziel, de poort naar het Zijn, roept 
ons en wil buitengewoon graag getoond en gezien worden. Niet gezien worden, doet pijn. Vooral als 
we zelf degene zijn die ons onzichtbaar maken. 
Zoals we weten is er nog een ander fundamenteel verlangen en dat is toebehoren, samen zijn, wij 
zijn. Het dilemma tussen deze twee fundamentele verlangens vormt, zoals bekend, de basis voor het 
fundamentele loyaliteitsconflict.  
Vrede en compleetheid is er pas als we zowel onze individualiteit als onze socialiteit volledig leven. 
 
De detached stijl van leven kun je zien als een teruggetrokken stijl van leven, die we minstens bij 
momenten allemaal kennen. Detached, wat letterlijk onthecht betekent, is een manier van uit contact 
gaan, waarbij we ons minder of meer onzichtbaar maken.  
Het gaat meestal gepaard met een ineengedrongen of ingezakte houding. Als we al contact maken 
doen we dat op een afstandelijke, meer of minder onverschillige of onkwetsbare manier.  
 
In de detached positie onderdrukken we onze behoefte aan verbinding en leven we onze socialiteit 
niet. Het kan betekenen dat we ons letterlijk isoleren om daarmee onze individualiteit te beschermen. 
Helaas betekent dat dat we ook zelf onze verbinding met ons wezen verliezen en vervreemd raken 
van onszelf. 
 
Vooral liefdesmensen kunnen slecht uit de voeten met de detachedheid van een ander. 
Liefdesmensen zijn sterk afhankelijk van verbinding voelen. Detachedheid kan een ramp betekenen 
voor liefdesmensen. Vooral depressie gaat vaak gepaard met detachedheid.  
 

Attached 
Attached betekent gehecht. Het attached begrip zoals we dat in de zijnsoriëntatie gebruiken verwijst 
naar de gehechte levensstijl of naar de momenten waar we van uit die stijl leven. Attachment is 
gebaseerd op wantrouwen naar of onbekendheid met natuurlijke verbinding. Vanuit een attached 
positie proberen we of met grote nadruk iets in de wacht te slepen of we willen met grote nadruk iets 
buiten ons houden. Zoals detachment richting depressie gaat, zo gaat attachment meer richting 
agressie. Attached zijn we als het ware over-aanwezig. Het is allemaal erg belangrijk en krijgt heel 
veel nadruk. 
Iemand in de attached positie zit meestal op het puntje van zijn stoel. Is zo aanwezig en druk met 
zichzelf overbrengen dat hij of zij daardoor onbereikbaar is en dus uit contact gaat. In de attached 
positie is iemand in dezelfde mate uit contact als in de detached positie. 
 
Er was een tijd in de psychologie dat men dacht dat het bij kinderen vooral ging om separatie. Vooral 
voor de vroegere psychoanalytici was het afstand nemen van het kind van de ouders en omgekeerd 
het afstand nemen van de ouders van het kind een centraal thema. Het ging hen dus om onthechting. 
Latere psychoanalytici stelden dat vooral de manier waarop kinderen en ouders aan elkaar gehecht 
waren van cruciaal belang was. Je kunt als kind al dan niet veilig gehecht zijn en dat is behoorlijk 
cruciaal voor hoe je ook als volwassene relatie beleeft en in relatie kunt zijn. 
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Wat nog maar weinig gezien wordt is dat beide belangrijk zijn: separatie én hechting. Separatie of 
onthechting en hechting lijken paradoxaal, maar hebben elkaar nodig. Als er geen verbinding is, kan 
er eigenlijk ook geen sprake van separatie zijn. Dan is er sprake van verwaarlozing.  
Separatie of differentiatie vraagt dat ouder en kind elkaar loslaten. Dan moet er wel in de eerste plaats 
iets los te laten zijn. Er moet verbinding zijn. Loslaten wil echter niet zeggen dat de verbinding wordt 
beëindigd. Het tegendeel is eerder het geval.  
Onze definitie van loslaten is: het transformeren van hechting in liefde. Er is in relaties een 
ontwikkeling denkbaar waarbij het onderlinge emotionele belang afneemt, waardoor er meer ruimte is 
voor belangeloze liefde. Een relatie gebaseerd op hechting is meer een emotionele gebruiksrelatie in 
plaats van een liefdesrelatie. In een liefdesrelatie is er dus een gezonde separatie, waarbij zowel de 
autonomie van de deelhebbers als hun gezamenlijkheid gelijktijdig floreren. 
 
Wat de attachment theoretici goed gezien hebben is dat het voor een kind van levensbelang is dat er 
een mens is die zich echt met een kind verbindt. Voeding en dergelijke, hoe goed ook, is niet 
voldoende. Deze theorieën maken echter geen onderscheid tussen liefde en hechting. (Het begrip 
liefde is überhaupt nogal taboe in de psychologie.) Toch is het karakter van de verbinding erg 
belangrijk. Hoe meer de verbinding van een ouder met een kind immers de vorm van liefde heeft, en 
hoe minder die van emotionele noodzaak en emotioneel belang, des te beter zal het kind tot bloei 
komen en zich op zijn gemak voelen in de wereld. Wanneer er sprake is van liefde communiceert een 
ouder vertrouwen en plezier naar het kind zowel in autonomie of persoonlijk vermogen als in samen 
zijn. 
 

Fysieke manifestatie van de drie posities en onderlinge wisselwerking 
In de typische attached positie zit, zoals gezegd, iemand op het puntje van haar of zijn stoel en heeft 
het hoofd zover mogelijk naar voren, gericht op de ander.  
In de typische detached positie neemt iemand zoveel mogelijk afstand en is het hoofd juist het 
lichaamsdeel dat het verst verwijderd is van de ander.  
De contactpositie als derde positie wordt daarom ook wel de middenpositie genoemd.  
 
Door deze fysieke posities te kennen, kun je voor jezelf speelruimte creëren. Het is niet eenvoudig om 
emotioneel attached te zijn in een detached, fysieke positie en omgekeerd. Met onze lichaamshouding 
hebben we dus invloed op onze emotionele staat. We kunnen beter met onszelf om gaan en met ieder 
ander van uit de contactpositie dan van uit de andere twee posities . 
 
Posities van deelnemers aan gesprekken hebben invloed op elkaar. Een contactpositie van de een 
nodigt uit tot een contactpositie van de ander. Een detached positie van de een kan gemakkelijk 
leiden tot een attached positie van de ander. Een attached positie van je gesprekspartner nodigt uit 
om ook een attached positie in te nemen. 
 
Het is ook om deze reden zeer behulpzaam om deze posities te herkennen. 
Verder is het goed om te weten wat je voorkeursstijl is wanneer je niet in de contactpositie bent en wat 
gemakkelijk aanleiding is om of in de detached of attached positie terechtkomen. Bij veel mensen 
wisselen langere periodes van detachement zich af met korte periodes van attachment. 
 
Interessant is ook wat er moet gebeuren om ons uit de contactpositie te halen en minder of meer in 
een detached of attached positie terecht te komen. 
 

Strategisch en Teruggetrokken Zelf 
Er zijn in toenemende mate aanwijzingen dat de manier waarop wij bejegend en ontmoet worden al 
direct vanaf onze geboorte van invloed is op onze staat van zijn.  
Direct vanaf onze geboorte zijn we expressieve wezens en lijken we een receptieve omgeving te 
veronderstellen die in staat is onze expressie te begrijpen en te beantwoorden. Al heel jong zijn we 
daarbij gevoelig voor wat bij onze omgeving welkom is en wat niet. Het schijnt zo te zijn dat heel jonge 
baby’s zich al kunnen schamen, wat zoveel wil zeggen als, ondanks jezelf, gedrag vertonen waarvan 
je het gevoel hebt dat de ander daar afwijzend tegenover staat. 
 
Wat er aan gedrag en expressie welkom is, wordt bekrachtigd en blijft daardoor in stand. Wat niet 
welkom lijkt, verdwijnt of trekt zich terug. Vanaf heel jong vermoedelijk boeten wij in aan authenticiteit. 
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Onze gevoeligheid voor de manier waarop onze omgeving ons al dan niet verwelkomt, leidt er toe dat 
we de omgeving dat laten zien wat de omgeving op prijs stelt. Dat aan de omgeving aangepaste of 
naar de omgeving gemodelleerde in ons noemen we het strategisch zelf. 
 
In dezelfde mate waarin er een strategisch zelf is, is er ook een teruggetrokken zelf. Dat is het deel 
van het authentieke zelf dat verondersteld wordt niet welkom te zijn, zich terugtrekt uit de wereld en 
onttrekt aan onszelf. In dit model wordt er dus van uit gegaan dat er bij geen enkel mens sprake meer 
is van een compleet authentiek, vrij, creatief zelf. Bij ieder men is er een zekere mate van splitsing 
tussen een strategisch en een teruggetrokken zelf.  
 
De splitsing in het teruggetrokken en strategisch zelf kun je zien als een manier om het 
loyaliteitsconflict tussen het sociale en individuele zelf op te lossen. De strategische vorm is een 
schijnaanpassing aan de omgeving, onze poging om de ideale ander te zijn en om daarmee de 
verbinding veilig te stellen. We kunnen echter niet om ons individuele zelf heen. Het enige wat kan, is 
dat individuele zelf terugtrekken.  
 
De splitsing in het strategisch en teruggetrokken zelf doet zich ook fysiek voor. Meestal is het deel van 
ons lichaam boven het middenrif geïdentificeerd met het strategisch zelf. Het deel onder het middenrif 
is geïdentificeerd met het teruggetrokken zelf. 
 
Een van de manieren om de doelstelling van het werk te formuleren is dat het er om gaat om de 
innerlijke splitsing tussen ons strategisch zelf en ons teruggetrokken zelf ongedaan te maken. Het 
gaat om het afleggen van onze maskers en het werkelijk laten zien of geven van ons ware zelf. Dan 
vindt de transformatie naar een authentiek zelf plaats, dat volledig waarachtig aanwezig is, zelfs in 
situaties waarbij de omgeving daar niet direct blij mee is. Belangrijk is dat we gaan zien dat we onze 
omgeving vaak meer dienen met onze waarachtigheid dan met onze braafheid en aangepastheid, al 
zal dat niet altijd helemaal mogelijk zijn. Belangrijk is dat in ieder geval onze waarheid in onszelf mag 
bestaan. 
 

8.8. Welkomoefening in contact (dag 13) 
Chris: We beginnen met een welkomoefening.  
 

• Verwelkoming van jezelf en de ander. Het welkom zijn bij anderen precies zoals je bent. Het 
welkom heten van de ander precies zoals hij is. Het laten zien van jezelf aan de ander zoals 
je bent. Het zien van de ander zoals hij is. 
 
Is er verschil tussen hoe je hier binnenkwam en hoe het nu is nadat we elkaar zo verwelkomd 
hebben? Hoe sta je er bij? Het werkelijk contact maken vraagt om presentie, vraagt erom dat 
we bereid zijn uit ons holletje te stappen, waar we ons vaak met onszelf in opsluiten. Dus 
laten we weer beginnen met het welkom gebaar naar onszelf. De werkelijke professional is in 
staat om ieder moment weer een complete beginner te zijn. Doe dit gebaar helemaal op jouw 
manier, voel je handen, voel je armen en maak dat gebaar alsof je het voor het eerst van je 
leven doet. En wees compleet open voor het effect dat het op je heeft. Speel er een beetje 
mee door het de ene keer wat langzamer te doen en de andere keer wat sneller. Hoe 
langzaam kan het zijn en dat je toch je aandacht erbij weet te houden.  
 
Wat vraagt het van je om vriendelijk te zijn voor dat wat er nu bij je is. Als dat iets vraagt wees 
je dan bewust van datgene wat het van je vraagt. Wees je bewust van je weerstand. Er is dan 
een deel in jou dat helemaal geen zin heeft om dit met jou te doen. Een deel dat zich 
opgescheept voelt met jou. Dus passeer die weerstand niet, want die weerstand is kansrijk. 
Zoals jullie weten richt ik mij vaak op het moeilijke. Stel je zit in de positie van ouder met een 
kind. Op sommige momenten komt het voor dat ouders dat kind een serpent vinden, of 
rampzalig kunnen vinden. Dan is het niet zo gemakkelijk om je te openen voor dat kind, om 
vriendelijk te zijn voor dat kind. Dat is de weerstand waar ik op doel. Misschien overdrijf ik een 
beetje. Dus voel wat het vraagt om je hart compleet te openen voor jezelf. Voor het huwelijk 
met jezelf, voor het huwelijk met je innerlijke partner.  

 
• Open je voor jezelf eens met de woorden: 

“Welkom, S, je bent helemaal welkom met al je ingewikkeldheden”.  
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• En doe dat eens met de ogen open. Voel het effect daarvan, probeer helemaal bij jezelf te 

blijven en tegelijk in contact te zijn met de ander. Vervolgens gaan de anderen in je groepje 
jouw tekst herhalen. Het onderwerp van vandaag is contact, dus kijk naar de invloed die dat 
heeft op het contact in je groepje en op jezelf. 

 
• En dan gaan we nu een volgende stap maken. Het zinnetje waar we mee werken is: 

 “Als ik ervan uit ga dat ik helemaal welkom ben bij jullie, precies zoals ik ben, dan voel ik dat 
…”.  
Wat voel je bij jezelf? Het hoeft niet logisch te zijn. De anderen in je groepje reageren met het 
zinnetje: 
“Als jij ervan uitgaat dat je helemaal welkom bent bij mij, dan merk ik dat …”. 
Dus wat gebeurt er dan bij jou als de ander ervan uitgaat dat hij helemaal welkom is bij jou. 

 
• We gaan naar een volgend zinnetje. Het volgende zinnetje is: 

“Als is ervoor kies, hier tegenover jullie, mijzelf helemaal te laten zien en niets achter te 
houden, dan merk ik dat …”. 
En dan herhalen de anderen weer: “Als jij ervoor kiest, hier tegenover ons, helemaal jezelf te 
laten zien en niets achter te houden, dan merk ik dat…”. 

 
• Dan gaan we zo meteen de volgende stap maken. In hoeverre beleef je in je groepje een 

“wij”? Zijn jullie een clubje? Daar kun je gewoon iets over zeggen, ieder om de beurt. En in 
hoeverre beleef je je individualiteit, hoe zit dat met dat iemand die zich blootgeeft? Voel eens 
wat de samenhang is. Misschien dat je een soort veld kunt voelen en daar kun je dan ook iets 
over zeggen.  

 

Nabespreking 
 

Elk gevoel mag er zijn 
Chris: Heeft iemand nog vragen naar aanleiding van deze oefening? 
St: Het kostte me veel moeite. Ik heb twee weken in een soort communicatief mijnenveld verkeerd op 
mijn werk en ik heb ongelooflijk veel zin niet te veel te communiceren. Het zou kunnen zijn dat ik 
eerder naar huis ga. 
Chris: Hoe zit je er precies bij? 
St: Met ontzettende behoefte aan ontspanning en verder heb ik helemaal geen zin me weer onder 
druk te voelen staan. 
Chris: Ja, wat ik je zou gunnen is dat je je wat we hier doen volstrekt zou kunnen meebeleven. 
St: Dan moet ik de grenzen wel een beetje kunnen bespelen. 
Chris: Heel goed. Wat interessant kan zijn is te onderzoeken waar jij iets als druk ervaart. Waar jij iets 
interpreteert als moeten, als eisen, als gevaarlijk. Want daar wordt het meteen interessant. 
St: Wat ik wil benadrukken is dat het niets met hier te maken heeft, het is een overgevoeligheid die 
niet hier is ontstaan. 
Chris: Ik snap het. Het zou kunnen helpen als je terughoudendheid of wat er ook is helemaal mag 
bestaan. Bijvoorbeeld door erin geïnteresseerd te zijn. Als je bijvoorbeeld woede hebt gevoeld dat 
deel ook reëel mag bestaan. In zekere zin is iedere menselijke situatie een mijnenveld. Al zijn er wel 
verschillen. En het helpt als dat er mag zijn. Als je dat niet hoeft te passeren of te negeren. Jean Paul 
Sartre deed ooit de uitspraak “l’enfer c’est les autres”, de ander is de hel. De ander is natuurlijk ook de 
hemel, “le ciel”, “le paradis”. Dat is een dilemma waar we mee zitten.  
 
Autonomie door los te laten 
Chris: Zijn er nog andere ervaringen? 
St: Wat de oefening heel erg bij mij bewerkstelligt is dat ik mijn individualiteit veel sterker ga voelen. 
En dat sluit aan op wat ik de vorige keer heb ervaren in de presentieoefening. Dat ging over het 
teruggeven van mijn moeder aan zichzelf. Toen had ik een vergelijkbare ervaring van dat ik me veel 
autonomer voel. De banden met de mensen om me heen zijn er wel, maar de verwevenheid laat ik 
los. Dat heeft een enorm effect op hoe ik mij voel. Dat is een wereld van verschil. 
Chris: Fantastisch. In relatie met mensen gebeurt er heel veel. Er ontstaan patronen, bijvoorbeeld 
zorgpatronen of juist niet-zorgpatronen. Dus je laat de ander zo veel mogelijk daar waar hij is en je 
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gaat aan de slag. Wat ontzettend helpt is als je die patronen kunt zien en herkennen. De patronen die 
onze ouders als kind hebben ontwikkeld met hun ouders geven ze automatisch aan ons door. 
Vervolgens projecteren wij weer onderdelen van die vader of moeder op ieder ander mens die we 
tegenkomen. Het helpt ontzettend als je dit herkent en los kunt laten. 
St: Door deze oefening heb ik niet alleen een idee hoe het zit, maar ervaar ik ook hoe het voelt als ik 
het loslaat. Het is voor het eerst dat ik het ook voel, en dat is heel iets anders dan begrijpen.  
Chris: Ja, dat klopt. In partnerrelaties bijvoorbeeld zie je dat er vaak combinaties zijn van gevers en 
nemers. Vanuit mijn perspectief zeg ik: het maakt geen verschil, het zijn het in principe gewoon twee 
patronen. Hoewel onze cultuur het geven meer waardeert dan het nemen. Deze patronen zijn goed te 
herkennen in een partnerrelatie. Bij de ‘gevers’ helpt een zinnetje dat je de ander aan zichzelf 
teruggeeft. Bij de ‘nemers’ is het belangrijk dat deze zichzelf meer geven. Zij gebruiken de ander. 
Tegelijkertijd doen de ‘gevers’ dat ook. Zo is de realiteit. Aan zowel een geefproject als een 
compensatieproject hangt vreselijk veel vast. Het kan je partnerkeuze of je werkkeuze bepalen, het 
werkt overal in door. Vaak is de basis die daar onder ligt dat we in het krijt staan. Bij de ‘gevers’ is het 
meestal zo dat iets in hen vindt dat ze tegenover de omgeving in het krijt staan. Er is een heel basaal 
schuldgevoel of gevoel van schaamte. Bij de ‘nemers’ is het idee dat de omgeving in het krijt staat, dat 
de omgeving iets goed te maken heeft.  
 

Weerstand mag bestaan 
St: Wat ik mooi vind is om te merken dat de zinnetjes gevoelsmatig niet zo aansloegen, maar toen ik 
dat vertelde en aangaf dat ik niet zo open stond en wat achterhield, en dat ik dat eigenlijk van mezelf 
wel prima vond, toen merkte ik dat er veel meer contact ontstond met de andere twee. 
Chris: Fantastisch. Laten we allemaal even stilstaan bij dit verschijnsel. Wat wordt beschreven? 
St: Dat ze zich heel erg laat zien, ook in het feit dat ze zich afgesloten voelt. 
St: En het laten bestaan daarvan. 
Chris: Wat zo belangrijk is, is dat de weerstand mag bestaan. Wat fantastisch is, wat mij betreft, is dat 
je niet hebt geprobeerd om braaf de oefening te doen en de weerstand te negeren. Het is een hoge 
vorm van zelfbegeleiding als de weerstand mag bestaan. Achter die weerstand zit je individualiteit. 
St: Dat was ook heel goed te voelen. Het werkte ook goed naar de anderen toe, die vonden het prettig 
te weten wat er speelde. Dat voelde heel veilig. 
Chris: Dat voelt ook voor de omgeving veel veiliger, het is heel eerlijk. Het is jouw waarheid. Het 
enige wat daarbij belangrijk is, is te ontspannen in die waarheid. Je kunt in de oefening het gevoel 
krijgen dat je door mij in een hoek wordt gedreven met die zinnetjes. Dat moet je dan weer op een 
bepaalde manier doen, en daar wil je tegen in en verdom je het om het te doen. 
St: Ja dat is weer een andere beweging. Die ken ik ook, maar dat was er nu niet. 
 

Uit het contact door te denken 
St: Ik merkte dat het heel makkelijk was aan de oefening te beginnen, me open te stellen en alles 
goed te benoemen. Toen je vertelde over het wij-gevoel en de individualiteit, dan ga ik reflecteren en 
verdwijnt het wij-gevoel. Het wij-gevoel werd minder. En ik merkte dat die reflectie niet helemaal 
welkom was voor mij. Omdat ik helemaal terug ging om te voelen en te bedenken hoe het was, ging ik 
uit het contact. Ik was niet meer echt bij mezelf en ook niet bij het wij-gevoel. En dat is ook iets wat ik 
wel herken. 
Chris: De grote vraag is of het klopt wat jij nu zegt.  
St: Jawel hoor. 
Chris: We weten inmiddels: we hebben wij-mensen en we hebben ik-mensen. Dus kenmerkend voor 
de wij-mensen is dat het ‘dik aan’ moet zijn, dat er een vrij dikke band me de ander moet zijn. Er moet 
datgene zijn wat, als het aan de ik-mensen ligt, er juist niet moet zijn. Dus bij wij-mensen wordt het 
veilig als het wij-gevoel er behoorlijk dik bovenop ligt. Bij ik-mensen is het veilig als ‘er ruimte is voor 
mij’, dat er ruimte is om te vertellen wat voor jou speelt of van belang is. Het is belangrijk om dit te 
gaan herkennen. Het zou zo kunnen zijn dat er iets minder ’wij’ was dan jij normaalgesproken gewend 
bent.  
 
Chris: Ik zie een heleboel glimlachen. Hebben jullie het verhaaltje kunnen lezen wat ik rond heb 
gestuurd over detached-attached en de contactpositie? Zijn daar op dit moment vragen over? Of was 
het helder voor iedereen? 
St: Ik vond het niet zo makkelijk. 
Chris: Wat vond je er moeilijk aan? Was het confronterend? 
St: Nee. Het was zo’n kennis stuk. 
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St: Ik vind het wel een beetje veel materiaal. Dat vooral. 
Chris: Dat kan ik me voorstellen. Ik check dit ook even omdat het op een vandaag als vandaag helpt 
als je het hebt kunnen lezen.  
St: Ik vond het leuk, het lijkt op waar we het laatst over hadden, dat de fysieke houding die je inneemt 
(achterover leunen, rechtop present of voorover actief) uitmaakt voor het contact. Als basis is dat heel 
makkelijk, los van alle tekst erom heen. 
Chris: Voor degenen die dat nog niet zo voelen, dat komt straks wel, we gaan er nog een heel 
praktische oefening mee doen. 
St: Ja, je voelt ook echt het effect. Je gaat met de beweging (van achteren naar voren en weer terug) 
in het contact en uit het contact, met de beweging mee. 
 

Ervaringen met de presentie-oefening thuis en in de oefengroepen 
Chris: Voor de zekerheid nog een vraag. We hebben de vorige keer gewerkt met de presentie-
oefening. Je bent daarmee verder gegaan in de oefengroepjes en thuis. Hoe ging dat? Heeft dat nog 
vragen opgeroepen? Lukte het een beetje? 
St: In het oefengroepje ging het goed. Maar thuis is het niet zo eenvoudig om erbij te blijven. En ook 
om verder te komen.  
Chris: Een tip is om verder te standaardiseren, zodat je met een aantal vaste zinnen een aantal 
stappen doorloopt. Het is goed dat met elkaar te oefenen.  
St: Ik sluit me erbij aan, ik vraag me af of ik deze oefening alleen kan doen. Dat iemand anders de 
vragen stelt helpt me om verder te komen. In mijn eentje is dat lastig. 
Chris: Dat maakt ook een groot verschil. Als je een vraag hoort werkt het goed. Ook omdat een deel 
van ons in een kramp zit en een ander deel van ons daar naar kan kijken. Als iemand meekijkt dan 
wordt dat kijkdeel vergroot. Dat is essentieel. 
St: Het is wel een heel prettige oefening. 
Chris: Goed om dat te horen. En het is ook een spannende oefening, niet waar? 
St: Ja, het is ook een spannende oefening om te begeleiden. Je bent samen op weg en ik merk dat ik 
me heel bewust ben van het feit dat ik iemand begeleid en de vragen stel ...  
Chris: Probeer eens te vertellen wat dat met jou doet. 
St: Ik vind het spannend omdat ik het goed wil doen. Ik ben bang dat ik iets fout doe.  
Chris: Dus voor jou is het niet zo makkelijk om te vertrouwen op de structuur van de oefening, de 
stappen in de oefening. Mijn stelling is dat wanneer je de stappen volgt het niet fout kan gaan.  
St: Maar misschien is het niet vanwege een gebrek aan vertrouwen in de structuur, maar in mezelf, of 
ik die stappen wel goed doorloop. 
Chris: Ingewikkeld is dat wij aan de ene kant begeleiders zijn en dat is belangrijk, terwijl aan de 
andere kant wij er niet toe doen. Het is een vorm van zelfoverschatting als je te veel denkt dat je het 
fout doet. Zelfoverschatting en zelfonderschatting liggen heel dicht bij elkaar. Maar tegelijkertijd snap 
ik je twijfels.  
 
Chris: Het zou mooi zijn als de mentor en pupil eens via de telefoon een presentie-oefening of een 
variant daarop zouden doen. Hoe klinkt dat? Is dat denkbaar? Is het denkbaar dat jouw mentor jou 
begeleidt in een presentie-oefening, door de telefoon? 
St: Ik heb er laatst wel aan gedacht toen ik mijn pupil belde, maar ik heb het niet gevraagd. Mij leek 
het wel wat, ook omdat je elkaar niet ziet. Het leek me wel apart, intenser. Niet nabij en toch heel 
nabij. 
Chris: Zou het helpen als je als mentor af en toe zou vragen: hoe voelt dat nu in jouw lijf? Misschien 
gebeurt dat al, maar misschien ook niet. 
St: Het lijkt me lastig om deze oefening te doen als je elkaar niet ziet. Je ziet namelijk allerlei dingen 
die mensen aan het doen zijn als ze niet praten. Via de telefoon heb je dat niet en als je dan niets 
hoort, weet je niet wat zich aan de andere kant afspeelt. Je pupil kan nog aan het voelen zijn, dus je 
loopt het risico om niet genoeg afgestemd te zijn.  
Chris: Kijk eens hoe het is als je je mentor daarin wat speelruimte geeft. Je bent er zelf bij, het gaat 
uiteindelijk om jou. 
St: Ja, het gaat wel om mij, en niet om wat de mentor er aan heeft. 
Chris: Inderdaad, het helpt dan wel als je jouw mentor wat ruimte geeft, en vraagt je te begeleiden op 
een bepaald iets. Bijvoorbeeld als je al drie dagen met een knoop in je buik rondloopt. 
St: Wat ik wil zeggen is dat, zodra ik het losliet en zag dat om mij ging, er meer ruimte ontstond. 
Daarvoor moest er wel eerst contact ontstaan. 
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Chris: Het is ook kwestie van ervaring en vertrouwen. Het helpt echt als je je laat begeleiden. Als 
iemand je door een ramp heen kan helpen is dat buitengewoon behulpzaam. 
 

8.9. Oefening: Repeterende vraag: Wat je in je lichaam voelt (Oef. 
28) 

Chris: In de voorbereiding op deze dag heb ik het zinnetje geschreven: “Iets in ons wacht op onze 
toestemming om zichzelf te laten zien aan de wereld”. We kunnen even aandacht hebben voor deze 
zin. 
St: Zijn er ook mensen die niet op toestemming wachten? 
Chris: Ja, en die heb jij de laatste tijd geloof ik veel meegemaakt. Dat idee heb ik zomaar. Het heeft 
veel te maken met de contactpositie: detached en attached. Mijn indruk is dat jij veel mensen hebt 
meegemaakt die behoorlijk attached waren.  
St: Als je daar agressief mee bedoelt, ja dan is dat zo. 
Chris: Ja, dat is een mogelijkheid. Het is ook een manier om er niet te zijn, en vanuit je sensitiviteit te 
handelen. Wij denken altijd dat er iets in ons wacht op toestemming van de omgeving om onszelf te 
laten zien. Wat is veilig om hier te laten zien. Maar wat de meesten van jullie zopas hebben gevoeld, 
is dat we eigenlijk wachten op onze eigen toestemming. Dat wij onszelf goed genoeg vinden om aan 
de wereld te laten zien.  
 
En dat is waar de eerste vraag over gaat van de volgende oefening, die van de repeterende vraag, 
over gaat. We doen die in tweetallen: 

• Wat is er moeilijk aan om jouw wezen, jouw waarheid, jouw wensen werkelijk te laten zien aan 
een ander? 

• Wat voel je nu in je lichaam? 
• Wat mocht je als kind vooral niet laten zien? 
• Wat voel je nu in je lichaam? 
• Wat was of is jouw manier om je onbereikbaar en onzichtbaar te maken? 
• Contactoefening: vertel om beurten wat je bij de ander ziet waarop de ander zegt hoe het is 

om gezien te worden en vervolgens weer wat hij/zij bij de ander ziet. Benoem je eventuele 
terughoudendheid, de blootheid en hoe die zich manifesteert in je lichaam. 

 

Nabespreking  
Chris: Wie wil er iets vertellen naar aanleiding van de oefening? 
St: Het was heerlijk om te zien. 
Chris: Hoe voelt het als je gezien wordt? 
St: Als een warm bad. 
Chris: Wie herkent dat niet? 
 

Angst om gezien te worden 
St: Er gebeurde bij mij iets traumatisch, waar ik me volkomen onbewust van ben. 
Chris: Maar tegelijkertijd spreek je er wel over, dus kennelijk weet je er wel iets van. 
St: Ja, want ik voel ook al wel meer ontspanning, maar ik weet absoluut niet wat er in mij aanwezig 
was. Alle alarmbellen gingen af toen we bij de contactoefening kwamen. Ik ging helemaal in de 
verstijving, en we hebben allebei geen flauw idee wat daar gebeurde, maar het gebeurde wel. Ik ben 
me niet bewust wat daar zit. Iets in mij vindt het blijkbaar doodeng om gezien te worden. Of de 
gevolgen te ervaren van gezien te worden.  
Chris: Het is ook spannend om je zelf helemaal te laten zien. Dat kan een verrassing zijn.  
St1: De verrassing was ook een beetje dat het opeens voor haar heel spannend werd. Bij de 
repeterende vragen was het gemakkelijk om bij elkaar naar binnen te kijken. En bij de contactoefening 
was het alsof datgene, wat daarvoor heel vanzelfsprekend was, opeens anders werd. Dat er een soort 
van reflectie of bewustzijn kwam dat maakte dat het spannender werd.  
Chris: Kijk, het verschil kan misschien zijn dat de laatste vraag (vertel elkaar wat je bij de ander ziet) 
heel erg open was. Daar was ook geen zinnetje bij en is dus heel erg open gelaten. Dat zou het 
verschil kunnen maken. En het was natuurlijk echt een contactoefening. En bij de repeterende vragen 
ben je een keer aan de beurt en vertel je iets over jezelf. 
St: Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik ging in de paniek en in de verkramping.  
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St2: En gebeurde dat toen jij iets ging zeggen over St1 of toen St1 iets terug gaf aan jou? Of maakte 
dat niet uit? 
St: We hebben dat wel onderzocht, maar volgens mij ging het om het gezien worden. Dat er iets over 
mij gevonden zou worden. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. 
St1: Er zat wel meteen spanning op je ogen. 
St: Ja, ik was één en al alertheid. We waren de hele tijd in contact, niets aan de hand en toen we het 
er over gingen hebben toen poef! 
Chris: Je hebt die twee perspectieven van detached en attached, strategisch en teruggetrokken, die 
invalshoeken heb je in het contact. Je zou kunnen zeggen dat wij per definitie allemaal strategisch 
zijn. Met ander woorden, wij hebben geleerd rekening te houden met de ander. We hebben geleerd 
opmerkzaam te zijn voor wat de ander prettig vindt en wat de ander niet prettig vindt. Dus een 
belangrijk deel van onze zogenaamde sociale vaardigheid is dat we binnen ongeveer een seconde in 
kunnen schatten wat er bij de persoon aan de overkant past en wat niet. Maar in de mate dat we 
strategisch zijn, in die mate zijn we niet helemaal onszelf. En is er ook reden onszelf te verstoppen. En 
datgene wat we verstoppen is vaak het meest kwetsbare en meest gevoelige van onszelf. Dus zodra 
dat in beeld dreigt te komen, ja, dat kan dan heel spannend zijn.  
St3: Maar het is toch ook anders om zelf te vertellen waarom je iets deed of niet deed dan dat iemand 
anders zegt ´ik zie bij jou dat en dat en dat´? Dat is veel bedreigender of kan veel bedreigender zijn. 
Wanneer ik het zelf vertel dan heb ik de touwtjes in handen. 
Chris: Klopt, dit is een hele directe manier van communiceren. Na vandaag zou ik je mee kunnen 
geven erop te letten hoe mensen communiceren om contact te vermijden.  
 
Gevoeligheid van de ziel 
St: Ik wil graag ook iets zeggen. Er gebeurde iets in ons contact en dat was voor mij heel pijnlijk. De 
reactie, ik weet niet precies hoe die binnen kwam, maar ik voelde dat het pijn deed. Ik voelde me 
terugtrekken en helemaal klein worden. In reactie op wat er aan de andere kant gebeurde. 
Chris: Dat wat zich terugtrekt zouden we je ziel kunnen noemen, jouw individualiteit of jouw 
sensitiviteit. In de christelijke traditie gaan we ervan uit dat de ziel niet waarneembaar is, maar het 
interessante is dat jij hem heel goed gevoeld hebt. Dus in die zin is de ziel heel goed waarneembaar, 
weliswaar niet met de ogen, maar dit is wat er kan gebeuren. Dat is onze gevoeligheid. Dan zie je dus 
dat het een puur reflexmatige gebeuren is wat er gebeurt. Dat zie je bijvoorbeeld bij een eencellig 
wezen of bij een pier: als je die aanraakt dan trekt ie zich terug of wordt ie agressief, afhankelijk van 
het soort contact.  
St: Maar het is nog meer de schrik van de pijn en dan paf! 
Chris: Ja, klopt, goed gezien. Er bestaan mensen, en daar verschillen we allemaal in, daar vergelijk ik 
de ziel wel eens met een schaafwond. Alles wat daar op komt is heel gevoelig. De ziel kan zich 
ontwikkelen in hoeverre hij als het ware dingen kan innemen en ontvangen. Respectievelijk er kan 
zoveel gebeurt zijn met de ziel dat het heel moeilijk is om überhaupt nog iets binnen te laten. Het kan 
zo zijn dat bepaalde punten als die schaafwond zijn. Jullie kennen het begrip hoog sensitief en dit is 
wat er in feite aan de hand is bij hoog sensitieve mensen. Sommige mensen zijn erg gevoelig voor 
geluid bijvoorbeeld, en op dat punt is je ziel zo´n schaafwond.  
 

Over wij - socialiteit en ik - individualiteit 
Chris: Er is nog één ding dat ik wil doen voordat we aan het lichaamswerk gaan beginnen. Hebben 
jullie gezien dat we in de oefening van vanochtend en ook in het laatste stukje van deze oefening een 
WIJ kunnen ervaren? Het is interessant om eens na te denken over de volgende stelling: “Er zal des 
te meer WIJ zijn als er vermogen en bereidheid is om IK te zijn”. En over deze stelling: “Er zal des te 
meer socialiteit zijn als er vermogen en bereidheid is om individualiteit te zijn”. Het geeft eigenlijk zo 
mooi weer hoe die twee elkaar nodig hebben. Wat ook belangrijk is om te zien is het volgende. We 
komen uit een traditie waar bijvoorbeeld bescheidenheid hoog in het vaandel stond. Dus in feite stond 
de detached-heid hoog in het vaandel. Waarom? Attachedheid was foute boel. Maar er was helemaal 
geen zich op nog een andere mogelijkheid, namelijk dat je gewoon aanwezig kunt zijn. Present kunt 
zijn. Jezelf kunt zijn precies zoals je dat op dat moment bent. En het helpt ontzettend als je ook 
werkelijk die drie posities gaat onderscheiden. Er is natuurlijk nog een heel continuüm tussen de 
uitersten, maar gemakshalve spreken we over drie posities. 
St: Heb je tijd om daar nog iets meer over te zeggen, want de literatuur in het stencil vind ik nogal 
abstract. Het staat er wel duidelijk in, maar ik vind het lastig … 
Chris: We gaan er nog mee oefenen, waardoor het veel praktischer gaat worden. Dus misschien is 
dat het beste. Ik wil er best wat over vertellen, maar het werkt zo mooi als je het eerst zelf gaat 
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ervaren en vanuit die ervaring je vragen kunt stellen. Ik denk dat dat didactisch gewoon beter werkt 
dan nu er al van alles over te vertellen.  
 
Het is wel handig als helder is wat ik zopas zei over individualiteit. Wat goed is om te begrijpen is dat 
jezelf inbrengen in onze traditie verdacht gemaakt is. Dus je waarheid leven is in onze traditie 
verdacht gemaakt. Maar in principe zit er natuurlijk buitengewoon veel liefde in jouw waarheid leven. 
Kunnen jullie dat volgen? Vanuit dat perspectief is het bijna onvoorstelbaar dat jouw individualiteit er 
toe doet, fantastisch is. Precies jouw unieke vorm is fantastisch en wacht erop om geleefd te worden. 
Jij doet er toe als persoon.  
St: Wat bedoel je met verdacht gemaakt? 
Chris: Verdacht gemaakt is dat er verwarring is ontstaan. Jezelf inbrengen werd per definitie gezien 
als egoïsme, narcisme, attached zijn, brutaal zijn. Natuurlijk is het vaak zo dat bij de detached mensen 
de weg naar presentie verloopt van detached naar af en toe es attached en uiteindelijk naar presentie. 
En als je het vanuit dat perspectief bekijkt dan is attached zijn weer een buitengewoon grote vordering 
en is het zonde als je dat meteen fout maakt.  
St: En andersom waarschijnlijk ook. 
Chris: Ja, andersom is ook vaak zo. Je ziet dat mensen, die een training als deze gaan doen en 
vanuit een attached stijl komen, soms een paar jaar nodig hebben om iets meer detached te worden, 
voordat er echt presentie kan zijn. Dus voordat het midden weer wordt gevonden. Wat eigenlijk geen 
midden is, maar iets anders. Er werd eigenlijk altijd gedacht dat spiritualiteit iets is van jezelf 
terugtrekken uit de wereld, weg van de verleidingen. Het is vrij uniek als ook die andere kant als heilig, 
als spiritueel wordt gezien. Dat ook het vinden van je plek in de wereld van enorm belang is. In plaats 
van het vinden van je plek buiten de wereld. We gaan er dan ook van uit dat mensen een plek in de 
wereld hebben en dat er een diep, innig verlangen bij mensen is die plek in de wereld in te nemen. En 
dat werkelijk geluk betekent dat je die plek kunt innemen. Kunnen jullie je hier iets bij voorstellen? 
Oké.  
 

8.10. Lichaamswerk en Meditatie  
• Voel hoe je lichaam contact maakt met de grond, met je kussen of je bankje. 

Wees je bewust van je ademhaling. 
• En kijk of je je aandacht kunt focussen op je uitademing. 
• Neem de geluiden van buiten erbij, probeer ze niet buiten te sluiten. 
• En als we er van uitgaan dat je nu in de middenpositie zit, kijk es hoe het is als je een klein 

beetje naar voren gaat, een paar centimeter en hoe je er dan bij zit, hoe dat voelt. 
• Als je als het ware wat meer op het puntje van je kussen of stoel zit. 
• En vergelijk dat dan weer met die middenpositie. 
• Speel daar een beetje mee. 
• Zoals je ook een paar centimeter achterover kunt gaan en een beetje in elkaar kunt zakken. 
• Voel hoe het dan is.  
• Kijk vooral hoe het is om in het hart van het leven te zijn.  
• De contactpositie. 
• En sluiten we dit af met een buiging. 

 

8.11. Oefening: Open onderzoek naar attached, detached, 
contactpositie (Oef. 29) 

Chris: Voorstel is om verder te gaan met de volgende oefening: onderzoek relatie fysieke houding en 
geesteshouding. Onderzoek je spontane fysieke houding op je meditatiekussen en ervaar de drie 
posities en de invloed daarvan op je staat van zijn. Dit komt erop neer dat je feedback geeft aan de 
persoon die je begeleidt over zijn fysieke houding. Speel daarbij een beetje met de attached- en 
detached positie. De volgende stappen zijn dat je vanuit de drie posities de invloed onderzoekt op de 
waarneming van een willekeurig voorwerp, een willekeurig gevoel, een voor jou belangrijk persoon, je 
dagelijkse beoefening en je begeleider. Neem gewoon even de tijd om de verschillende posities door 
te nemen.  
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Open onderzoek naar de relatie tussen fysieke houding en geesteshouding, in tweetallen, afwisselend 
per onderdeel de een na de ander 

• Onderzoek je spontane fysieke houding op meditatiekussen of bankje en ervaar met behulp 
van je begeleider de drie posities en de invloed daarvan op je staat van zijn. 

• Onderzoek dan vanuit de drie posities 
• Invloed van de positie op de waarneming van een willekeurig voorwerp 
• Invloed van de positie op de ervaring van een willekeurig gevoel van binnen (ogen dicht) 
• Invloed van de positie op het innerlijk beeld van een persoon die in positieve of negatieve zin 

in jouw leven erg belangrijk is (ogen dicht) 
• Invloed van de positie op het beeld dat je hebt van je dagelijkse beoefening 
• Invloed van de positie op het beeld dat je hebt van de persoon met wie je de oefening doet 

 

8.12. Doorwerking van de oefeningen in de praktijk van het leven 
Chris: Hebben jullie het gevoel dat jullie hier iets mee kunnen de komende tijd, in de praktijk van het 
dagelijks leven? 
St: Ja, het is opvallend dat er soms aan je getrokken wordt om in de attached positie te gaan. Als je 
dat bewust bent kun je ook besluiten om gas terug te nemen. Dat is zeer waardevol om mee te 
oefenen. Ik zie nu ook tot welke houding ik geneigd ben en dat is goed om te weten en te ervaren.  
Chris: Ja, de houding wanneer we present zijn of niet present zijn is ook van invloed op hoe we 
waarnemen en hoe we ons bijvoorbeeld met een emotie verhouden. Dus het geeft een 
instrumentarium om te kunnen te bepalen in hoeverre je er echt bent of niet bent. Het kan ook 
betekenen dat je daardoor helderder gaat zien waarom het soms moeilijk is om er te zijn. Of hoe 
spannend het is om in je werk iemand te vertrouwen. 
St1: Het verschil in waarneming is inderdaad zo groot vanuit de verschillende posities en dat vind ik 
echt verbazend. Fysiek lijkt het zo een klein beetje verschil. Het geeft ook een enorme vrijheid om te 
beseffen dat je terug kunt naar een neutrale positie en dat de dingen daar anders zijn.  
Chris: Dat er een mogelijkheid is om echt in contact te zijn, ja. Ons probleem is dat we vaak uit 
contact gaan en daarmee als het ware spelen, sjoemelen. We organiseren dan een bepaalde wereld 
en gaan uit de werkelijkheid.  
St: Piekeren over dingen houdt hier volgens mij heel erg mee samen. 
Chris: Klopt, dat is zeg maar, ik vergelijk denken wel eens met gewoon handelen. Vaak is denken ook 
een pseudo-handelen. We denken in scenario’s en in onze gedachten imiteren we de situatie: als we 
dat zo doen, eerst dit, dan dat en zo breidt je als het ware je handelen uit. Je hebt dan een heel 
scenario bedacht en op een gegeven moment is dat de realiteit voor jou. Het denken is dan een soort 
handelen en zo handelen is weer een manier om niet aanwezig te zijn. Je zoekt in gedachten naar 
een oplossing voor een bepaald akelig gevoel, bij wijze van correctie op dat wat er is. En dat is heel 
iets anders dan te ontspannen in het ongemak van dat moment. Het contact met de ander wordt heel 
erg bepaald door de mate waarin we als participanten in dat contact bereid zijn om er werkelijk te zijn. 
En bereid zijn om van daaruit te komen met jouw waarheid. 
 

Invloed presentie op het veld in de groep 
Chris: Wat je vandaag ook geproefd hebt, is dat presentie invloed heeft op het veld op dit moment in 
deze groep. In mijn beleving is er nu heel veel aanwezig van wat je zou kunnen noemen een relaxte 
presentie, een relaxte aanwezigheid, een relaxte wakkerte. Ik weet niet of jullie dat ook zo voelen. 
Relaxed in de zin van er is presentie, er is aanwezigheid, er is ruimte. Ruimte waar de dingen kunnen 
zijn zoals ze zijn, waar het stil kan zijn en waar er gesproken kan worden. Ook inherent aan die 
presentie is dat er een soort blootheid is, ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren, dat het ook iets 
vraagt om jezelf te laten horen. Dus in een presente omgeving is jezelf laten horen ook in zekere zin 
jezelf bloot geven.  
Dat heeft vermoedelijk iets te maken met alertheid. Je hebt wakkerte en je hebt alertheid. Laten we 
het woord alertheid reserveren voor die situaties waarin het in de klas of thuis levensgevaarlijk was 
om iets te laten horen. Ik weet niet of jullie zo’n situatie hebben meegemaakt, maar de meeste van 
ons hebben zoiets wel eens heb meegemaakt. Dus dat er een soort een alertheid is, dat je wel zes 
keer nadenkt voordat je iets van je zelf laat horen. Vaak zijn de wakkerte en deze alertheid op een 
bepaalde manier met elkaar verbonden.  
St: Wakkerte en de alertheid zijn met elkaar verbonden? 
Chris: Ja, dus wakkerte maakt ook vaak behoedzaamheid wakker. Wakkerte herinnert aan alertheid, 
aan situaties waar je op je hoede moet zijn. 
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St: Wakkerte is ook helderheid en wijsheid.  
Chris: In dit soort taal, ja. 
St: Alertheid is als een alarmbel. 
Chris: Ja, zoals ik het nu definieer is het een alarmbel. 
St: Maar bij volledige wakkerte, maakt het niet zoveel uit wat er gebeurt, hè? 
Chris: Zo is het denk ik wel, wanneer er complete ontspanning is, maar het is heel subtiel. 
St: Maar het is toch ook, zoals je net zei, dat je jezelf bloot geeft als er presentie is, dat het 
tegelijkertijd de meest veilige manier is of de meest veilige situatie is om je zelf bloot te geven. Omdat 
er gewoon aanwezigheid is. 
Chris: Zo is het, omdat er in principe een positieve ontvangstruimte is. 
St: Er is ruimte, gewoon ruimte.  
Chris: Goed gezien, ik beleef het ook zo. 
 

Afsluiting 
Chris: Oké mensen, zullen we het hierbij laten voor vandaag. Zullen we dit dan afsluiten. Mijn voorstel 
is dat we de handen naar elkaar uitsteken. En voelen hoe het is om een kring te zijn. Misschien kun je 
voelen hoe wij allen één zijn. Hoe we allen één groot hart zijn. En samen zo kunnen buigen.  
 
Dank je wel allemaal. 
 



Jaarboek Jaartraining 2009/2010 

Centrum Zijnsoriëntatie 223 

 

9. Invloed en overgave 
Dag 14 en 15 van de Jaartraining. 
 

9.1. Meditatie (dag 14) 
• Sluit je ogen. 

Plaats jezelf even neer op de plek waar je zit. 
• Kijk eens even hoe je jezelf op dit moment aantreft. 
 
• Probeer te zien of je misschien een heel klein beetje naar voren zit, 

Bezig bent om het leven te regelen, om alles op z’n plek te krijgen. 
Of dat je misschien wel een beetje naar achteren hangt en het allemaal een beetje aankijkt, 
een beetje afwacht. 

• Misschien kan je dan proberen om daar te gaan zitten waar je eigenlijk al die tijd al zit, dat is 
namelijk precies in het midden.  
Midden in het leven, precies hier op dit moment.  
Precies met alles wat zich voor doet. 
 

• Merk dan op wat zich dan allemaal voordoet, in je gewaar zijn. 
In je bewustzijn. 

• Geluid van het verkeer buiten, hier en daar een vogel, de spanning of ongemak ergens in je 
lijf, je billen, het kussen, ademhaling, je hart klopt, gedachten die komen, gedachten die gaan. 

• Geluiden die komen en weer gaan, ondertussen is er iets dat blijft. 
Dat hier gewoon is, dat allemaal moeiteloos en zonder voorwaarden waarneemt, gewaar is. 
Met moeiteloos, de moeite waard, volkomen stil.  

• Neemt het het geluid waar.  
Volkomen bewegingsloos, bewegingen.  
Precies waar je bent, op dit moment. Hier en Nu.  

• Dat gewaar zijn, dat is wat we ten diepste zijn, we nemen alles moeiteloos waar, zelfs onze 
eigen moeite en onze eigen moeiteloosheid.  
 

• Alles komt op en alles gaat. Ondertussen nemen wij het waar, precies hier, midden in het hart 
van het leven. Alles gebeurt er precies in dit moment. 

• Altijd nu. In dit moment. Dit moment is grenzeloos.  
• Kan je het punt aangeven waarop dit moment overgaat in het volgende moment? 

Kan je het punt vinden, waarop nu overgaat in straks? 
• Het grote wonder, het grote mysterie is, dat we altijd, precies hier zijn. 
• Nu. Midden in het leven. 

 
Laten we dit afsluiten met een diepe buiging. 
 

9.2. Theorie: Invloed en overgave (dag 14) 
 

Het gebed van de AA 
God, grant me the serenity 
To accept the things I cannot change; 
The courage to change the things that I can; 
And the wisdom to know the difference. 

 

Het leven begint en eindigt met overgave 
Sommige mensen hebben tegenwoordig het idee dat we zelf kiezen voor het leven en dat we zelfs 
zelf onze ouders uitkiezen. Deze visie lijkt een omslachtige poging je met het leven te laten 
verzoenen. Eigen schuld, dikke bult. Niet mopperen dus. 
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Een meer reële optie, die aansluit bij de gebruikelijke menselijke ervaring, lijkt het om er van uit te 
gaan dat ons niet gevraagd is of, hoe, waar, met wie of wanneer we in het leven wilden komen. Op 
dezelfde manier zal ons ook niet gevraagd worden of, hoe, waar, met wie of wanneer het ons uitkomt 
om het leven te verlaten. 
Het leven begint en eindigt dus met keuzeloosheid en met overgave.  
 

Invloed 
Als baby zijn we utgerust met reflexen. Dat geheel aan reflexen kun je zien als een heel basaal 
gedragsrepertoire wat we bij onze geboorte meekrijgen en op basis waarvan we geleidelijk het gevoel 
hebben invloed te hebben op onze omgeving. Doordat we invloed hebben, ontstaat er in het gunstige 
geval het idee dat we een factor zijn voor onze omgeving. Ondanks dat basale gedragsrepertoire zijn 
we natuurlijk ook afhankelijk van een voldoende verzorgende omgeving. Het is vooral juist deze 
omgeving, die de indruk wekt in het gunstige geval zich door ons te willen laten beïnvloeden en die 
daardoor ons het gevoel geeft dat we over invloed beschikken.  
 
We zijn uitgerust met een buitengewoon verfijnde blauwdruk als een inherent referentiekader voor hoe 
het leven hoort te zijn en die de basis vormt voor onze invloedsuitoefening. Als de moedermelk niet de 
kwaliteit heeft die goed is voor ons, zal ons lichaam ons dat op een of andere manier kenbaar maken. 
De kans is groot dat die voeding een onprettig gevoel geeft wat wij dan weer aan onze verzorgende 
omgeving kenbaar zullen maken. Veel keus hebben we daar als baby vermoedelijk niet in. Met een 
beetje geluk weet onze verzorgende omgeving ons onbehagen weg te nemen, wat al doende het idee 
bevestigt dat we ons welzijn via onze omgeving kunnen beïnvloeden. Hoe graag die omgeving dat 
misschien ook wil, dat zal zeker niet altijd helemaal lukken. 
 
Al doende zal ons handelen ons een gevoel geven van een zekere mate van invloed op onze 
omgeving. Naarmate onze vaardigheden groter worden en ons vermogen om met de omgeving te 
dealen groeit, zal dat rust en zelfvertrouwen met zich mee brengen. In het ideale geval zullen we 
vooral succesvol zijn waar het gaat om dingen te regelen die ook echt van betekenis voor ons zijn of 
voor onze overleving noodzakelijk. In de reguliere psychologie zou men zeggen er heeft zich dan een 
gezond ego ontwikkeld. Een gezond ego is een ego dat in staat is de invloed die je als persoon kunt 
hebben op een goede en reële manier weet aan te wenden. 
 

De imperfectie 
Natuurlijk is het zo dat we het vanaf onze eerste dag niet helemaal krijgen zoals we het hebben willen. 
Frustratie en teleurstelling blijken inherent aan het leven. Hoe welgezind onze ouders ons ook zijn, zij 
kunnen frustratie en teleurstelling niet helemaal of misschien zelfs helemaal niet voorkomen. Dat 
frustratie mogelijk is, is het gevolg van de aanwezigheid van een idee, een blauwdruk hoe het leven 
zou moeten zijn. 
 
Die onbewuste blauwdruk in ons van het ideale bestaan gaat heel ver. De blauwdruk is bijzonder 
verfijnd en gaat minstens zoveel over immateriële zaken als materiële zaken. Bijvoorbeeld gaat het 
om het soort bejegening en emotionele verzorging die we graag zouden willen hebben. Gedurende 
ons leven kan het steeds helderder worden hoe het leven zich niet in overeenstemming met onze 
verwachtingen, die blauwdruk dus, gedraagt en in onze jeugd gedragen heeft. Met de juiste 
zelfbegeleiding kunnen we ons door deze teleurstelling, frustratie, teleurstelling enz. heen werken om 
daarmee in het reine komen met dat wat in ons leven niet conform de ideaalblauwdruk was. 
 
Daarvoor is het wel noodzakelijk dat we de realiteit van de teleurstelling herkennen en erkennen. Juist 
door die te erkennen, kan het pijnlijke en de daarmee verbonden reactiviteit oplossen. Bovendien 
kunnen we daardoor zelf fijnzinniger worden en tot meer verfijnde afstemming in staat dan onze 
ouders in staat waren. Daardoor hoeft de geschiedenis zich niet op dezelfde manier te herhalen.  
 
Dit alles vraagt ons te verzoenen met de imperfectie van het leven. Met een beetje geluk gaan we 
vroeg of laat inzien dat we soms meer krijgen door iets wat we niet krijgen dan door iets wat we wel 
krijgen. Dit inzicht is meestal een kind niet gegeven. Als kind staat ons leven meer in het teken van 
invloed verwerven dan van overgave. Het duurt wel even voor we inzien dat overgave ons 
belangrijkste invloedmiddel is. 
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Frustratie in beheer nemen 
Het is een enorme opgave in het leven om onze frustratie en teleurstellingen in beheer te nemen. Het 
vraagt heel wat om gefrustreerd-zijn te willen ontmoeten in onze zelfbegeleiding, ons er niet door te 
laten meeslepen en evenmin te negeren.  
 
We kunnen ons laten bepalen door onze frustratie en vervallen in een soort van slachtofferproject. In 
plaats van onze teleurstellingen te incasseren en te ervaren, gaan we ons afreageren. Dan 
ontwikkelen we valse macht van de eerste soort. Deze valse macht is gebaseerd op onderschatting 
van onze eigen invloed en verantwoordelijkheid en op een overschatting van anderen in hun 
vermogen ons voor onheil te behoeden. Onbewust maken we van ieder ander iemand die weigert of 
geweigerd heeft ons te helpen. Ieder ander is verantwoordelijk voor ons ongeluk en heeft dus iets 
goed te maken met ons. Ieder ander staat dus bij voorbaat op achterstand. We zullen dan graag 
verkeren met mensen die er een gewoonte van maken zich bij voorbaat al schuldig te voelen of 
zichzelf bij voorbat tekort vinden schieten tegenover een ander.  
We worden expert in het melden hoe moeilijk we het hebben, hoe machteloos we zijn en hoe slecht 
we het getroffen hebben met van alles en nog wat in ons leven. Waar valse macht is ook altijd valse 
hoop. In dit geval is er de hoop dat mensen zich ooit zullen verontschuldigen en inzien dat ze ons 
tekort gedaan hebben. Als dat overigens gebeurt, zou dat een positieve ramp betekenen. Deze valse 
macht is herkenbaar aan een tendens om het leven, of in ieder geval iets wat buiten ons ligt, als de 
oorzaak te zien van onze problemen en deze factor te beschuldigen. We schrijven het leven of 
anderen de macht toe om ons gelukkig te maken en leggen het leven of anderen een soort weigering 
in de mond om dat te doen, terwijl ze dat wel zouden kunnen. We zijn daar heel consequent en koppig 
in en lijken tegelijkertijd wel en niet te geloven dat het ooit zal lukken de ander daarvan te overtuigen.  
 
Bij valse macht van de tweede soort gaat het om overschatting van de eigen vermogens. In dat geval 
is er een gerichtheid op anderen en een voortdurend pogen hen van ongeluk te bevrijden. Hier voelt 
men zich liever schuldig dan de beperktheid van de invloed te accepteren. Zolang je je schuldig voelt 
kun je de illusie van macht blijven koesteren. Valse macht van de tweede soort tref je vaak bij 
hulpverleners aan. 
 
Frustratie gaat altijd over frustratie van onze levendigheid en passie. Door de frustratie in beheer te 
nemen zuivert zich onze passie en komt deze meer beschikbaar voor onszelf. Frustratie in beheer 
nemen geeft het gevoel van het leven meester zijn en geeft een reëel gevoel van invloed. 
 
Je mee laten slepen door je frustratie en de valse macht van de eerste soort kun je zien als de 
attached vorm van omgaan met frustratie. Deze vorm leidt tot een soort verspilling van energie. 
 
De detached vorm van omgaan met frustratie is het inslikken van je frustratie en op die manier te 
dissociëren van de onprettige gevoelens zoals gevoelens van machteloosheid die er bij horen. Op die 
manier houd je de illusie van de macht en daarmee de valse macht van de tweede soort in stand. Het 
kan leiden tot ontkenning en vervreemding van je eigen behoeften en verlangens.  
Je gevoelens en verlangens zijn heel persoonlijk, heel intiem en vervreemding daarvan betekent 
vervreemding van de kern van jezelf. De consequentie is dat je niet meer weet wat je wilt en jezelf niet 
meer als een congruent geheel ervaart.  
 
Alleen qua uiterlijke verschijning verschillen de attached en detached vorm van omgaan met frustratie 
met elkaar. Beide stemmen overeen in hun neiging gevoelens van frustratie en machteloosheid niet te 
laten bestaan en in het onvermogen er in te ontspannen. 
Frustratie in beheer nemen is een heel praktische manier van beoefenen van overgave. 
 

Wat is overgave? 
Overgave vraagt verzoening met de beperktheid van onze invloed. Intelligente zelfbegeleiding begint 
echter met erkennen van ons verlangen naar invloed. Het mooiste is dat we kunnen zien en voelen 
dat we eigenlijk almachtig zouden willen zijn.  
Overgave betekent niet dat we dit verlangen ontkennen of daarvan dissociëren. Dat leidt tot een soort 
verweking. Dan ontwikkelen we een detached houding ten opzichte van onze eigen invloed. 
 



Jaarboek Jaartraining 2009/2010 

Centrum Zijnsoriëntatie 226 

Waar het om gaat is te buigen voor de almacht van het leven, maar niet zonder onze weerstand 
daartegen te accepteren en te voelen. Het gaat er om het verlangen in ons om de baas te zijn over het 
leven te erkennen en dat vooral niet fout te maken.  
Overgave betekent niet dat we afscheid hoeven nemen van onze passie. Het tegendeel is waar.  
 
Belangrijk is wel dat we ons geleidelijk onder het bewind van het leven stellen. Het leven erkennen als 
opperbaas en ons oefenen in de weldaad van gehoorzaamheid, zoals ze dat in sommige 
kloostertradities noemen. 
 
Het leven geeft ons op een wonderlijke manier de schijn van vrijheid. We zijn behoorlijk vrij in ons 
handelen, maar onze handelingen kunnen wel pijnlijke gevolgen hebben en over die gevolgen hebben 
we betrekkelijk weinig macht. We zijn vrij om al dan niet naar links en rechts te kijken als we de straat 
oversteken, maar het heeft wel consequenties wanneer we dat niet doen. Het leven biedt maar een 
beperkte ruimte tot onderhandelen. 
Op een indirecte manier blijkt het leven toch steeds de baas te zijn. Als we ons niet houden aan de 
wetten van het leven, straft ons het leven daar op kortere of langere termijn op af.  
 
De centrale oefening rond overgave is buigen. Door overgave kunnen we afzien van macht en worden 
we als de surfer in de branding van de zee. Door totale verzoening met de wetten van de wind en de 
zee, met de macht van de golven en door de erkenning van de macht van de natuur en een complete 
acceptatie van onze beperktheid kunnen we als surfer meester zijn over de golven. Vrijheid en besef 
van capaciteit wordt ons gegeven als resultaat van complete overgave. Het vraagt totaal afzien van 
eigenzinnigheid en 100 procent realiteitszin. Capaciteit en vaardigheid kun je zien als de integratie van 
invloed en overgave. 
 

Opvoeding en wil 
Nu we gezien hebben dat perfecte ouders niet bestaan, kunnen we vervolgens enkele varianten van 
imperfectie onderscheiden waar het gaat om de ontwikkeling van overgave en wil. Het is behulpzaam 
om het soort imperfectie, dat jou ten deel is gevallen te onderkennen. 
 

• Het kan zijn dat we als kind niet gerespecteerd zijn in ons willen. In het meest extreme geval 
wekte ons willen minder of meer extreme vormen van irritatie op en werden we gedwongen de 
wil van onze ouders te volgen. Ons willen werd misschien verward met dominantie en gebrek 
aan respect. Je kunt als kind onderdeel zijn van een revancheproject van ouders. Onze wil 
kan op die manier geschonden en gebroken zijn. 

• Een veel minder extreme variant van bovenstaande vorm is dat we niet uitgenodigd werden 
om aan te geven wat we wilden, waardoor we ons niet realiseerden dat we iets konden willen 
en niet de prettige smaak van willen en de realisatie van doelen en plannen geproefd hebben. 

• Het kan ook zijn dat we niet uitgenodigd zijn om door te zetten of vol te houden, of überhaupt 
niet uitgedaagd zijn, waardoor onze wil geen kracht ontwikkeld heeft. Als het gaat om kracht 
beschikt de wil als het ware over een spier die wel of niet getraind is. Goed onderwijs weet is 
ons op de juiste manier uit te dagen. We worden dan niet stelselmatig, maar af en toe 
overvraagd en soms ondervraagd. Als het goed is krijgen we op die manier de o zo prettige 
smaak van inspanning en van ontspanning te pakken. We leren te genieten van winnen en 
om verlies te incasseren. 

• Een ander mogelijkheid is dat we vooral aandacht kregen en gewaardeerd werden als we de 
wil van onze ouders volgden en vooral niet kenbaar maakten wat we zelf wilden. We raken 
dan vervreemd van onze wil. Ook dan ontwikkelt onze wilsspier geen kracht. 

• Zoals we met geweld gedwongen kunnen zijn als kind, zo kunnen we ook gedwongen zijn 
door complimenten en lofprijzingen. In dat geval is het vaak zo dat kinderen onderdeel zijn 
van het succesproject van ouders. Het kan lang duren voor je als volwassene ontdekt dat dit 
het geval is geweest en jij aan je authentieke wil nooit toegekomen bent, maar vooral een 
functie had in een compensatieproject van (een van) je ouders. 

• Het kan ook zijn dat onze wil als kind wet was voor onze ouders. In dat geval zijn we verwend. 
We zijn dan niet gewend weerstand te ondervinden bij de realisatie van onze doelen. We zijn 
dan niet begrensd en er vond geen toetsing plaats van het realiteitskarakter van onze 
doelstellingen en wensen. 

• Wat ook kan is dat we minder of meer verwaarloosd zijn. We stonden er dan alleen voor. Dan 
is onze verantwoordelijkheid niet in verhouding met onze capaciteit. Die verantwoordelijkheid 
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kan te maken hebben met ons eigen lot. We kunnen ook als kind –al dan niet vrijwillig- 
verantwoordelijk gemaakt zijn voor het lot van broers en zussen, ouders, andere familieleden, 
vriendjes enz. Waar we te veel verantwoordelijk gemaakt zijn, komen we aan ons eigen willen 
passend bij onze leeftijd niet toe. In het gunstige geval zijn we als kind niet te belangrijk of niet 
op de verkeerde manier belangrijk en zijn we tegelijkertijd ook weer niet onbelangrijk. Het gaat 
er om dat we aangemoedigd zijn om op een reële manier voor onze omgeving van betekenis 
te zijn. 

• Voor velen van ons is het niet gemakkelijk ons te verzoenen met onze behoeftigheid en met 
de afhankelijkheid van anderen en om daar woorden aan te geven. Het kan zijn dat misbruik 
gemaakt is van onze afhankelijkheid en deze gebruikt is om macht over ons uit te oefenen. 
Voorwaarde om iets te krijgen was dan het opgeven van onze eigenheid en het onderwerpen 
aan het gezag van anderen. Vragen kan dan voelen als de ander macht geven over je en 
afzien van je eigen invloed. 

• Wat ook kan is dat de interesse in onze wil erg onderhevig was aan de stemming van onze 
ouders. Niet de realiteit van wat we wilden was dan belangrijk, maar het humeur van onze 
ouders was dan doorslaggevend.  

• In het gunstige geval werden we op een reële manier gesteund om onze persoonlijke 
doelstellingen te realiseren en te helpen bij de realisatie daarvan van anderen. Dat kan 
betekenen dat we ons gesteund voelden om tot goede keuzen te komen net zoals we ons 
gesteund voelden om die keuzes te realiseren. Gesteund weten om vol te houden, maar ook 
om los te laten als dat aan de orde was, helpt bij de ontwikkeling van een reële wil. 

 

Natuurlijke autoriteit 
Een beetje kort door de bocht kunnen we zeggen dat het resultaat van een qua overgave en wil 
imperfecte opvoeding is dat we in plaats van een reële wil een verharde wil of een verweekte wil 
ontwikkelen. In beide gevallen hebben we moeite met op een reële manier invloed uit te oefenen of 
ons op een reële manier over te geven aan de invloed van anderen en van het leven en ons daarmee 
te verzoenen. 
 
Wat we dan niet ontwikkelen is natuurlijke autoriteit. Het is dan moeilijk om in onszelf de juiste 
prioriteiten te stellen en onszelf op een constructieve manier meester te zijn. Ook onze omgeving zal 
dan niet zo gemakkelijk respect voor ons hebben en ons bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk het voordeel 
van de twijfel geven. Het kan betekenen dat we op zoek gaan naar dominantie in de vorm van een 
dominante partner of juist het omgekeerde in de vorm van een meer volgzame partner. 
 
Het kan ook zijn dat we gehecht raken aan een vorm van pseudo-vrijheid en vrijblijvendheid. We 
vinden het dan moeilijk ons te verbinden en te committeren. In relatie met anderen kunnen we erg 
gehecht zijn aan een eigen territorium, waarin we helemaal zelf kunnen bepalen we willen. Dat laatste 
kan dan gecombineerd zijn met een klein gebied, waarin we volgzaam zijn en vooral lijken en 
daarnaast een groot gebied waarin we ons eigen ding doen, uit contact met anderen. 
 
Natuurlijke autoriteit wil zeggen dat we een gemak hebben met het uiten van onze wensen, van onze 
meningen en opvattingen. Tegelijkertijd kunnen we evenzeer de mening van anderen horen en er in 
geïnteresseerd zijn. Gelijk hebben of gelijk krijgen staat dan los van ons gevoel van eigenwaarde en is 
niet per se noodzakelijk ...  
 

Trauma 
Kenmerkend voor (psycho-)trauma is dat we zo extreem overvraagd worden dat onze invloed en onze 
vermogens volstrekt ontoereikend zijn. In het gezonde geval hebben we als kind en volwassene het 
gevoel dat we opgewassen zijn tegen de meeste situaties. Trauma betekent dat dat basisgevoel wordt 
aangetast.  
Bij trauma kun je onderscheid maken tussen shocktrauma en chronisch trauma. Een verkeersongeluk, 
aanranding, een operatie, een natuurramp kan van het ene moment aanleiding geven tot 
shocktrauma. Chronisch trauma betekent de chronische ervaring van een of andere vorm van 
overweldiging. Het gaat om het chronisch verblijven in een situatie die min of meer levensbedreigend 
is en waar je niet aan kunt ontsnappen. 
Kenmerkend dus voor trauma is dat alles in ons de situatie anders wil, mar dat we volstrekt niet het 
vermogen hebben er verandering in aan te brengen. 
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Trauma heeft ook op langere termijn grote gevolgen en leidt tot wat bekend staat als een 
posttraumatische stressstoornis. Deze is vooral bekend bij ex-soldaten, maar komt natuurlijk veel 
meer voor. 
 

Vorm en leegte 
Het leven heeft belang bij onze vorm en we kunnen in ons leven meer of minder tot vorm komen. 
Onze vorm heeft te maken met onze individualiteit, met onze uniciteit en onze authenticiteit. Ons 
anders zijn doet er toe. In ons anders zijn krijgen we op onze unieke manier betekenis.  
Het leven heeft ons uitgerust met een verlangen onze individualiteit te leven en dat desnoods tegen 
de verdrukking in. Nog sterker onze individualiteit heeft een zekere mate van druk en aan de andere 
kant verleiding nodig, wil deze kracht krijgen. Met de weg van de minste weerstand komen we er niet. 
Tot vorm komen vraagt toewijding en inzet en het helpt om het belang daarvan te zien. Onze uniciteit 
kan niet zonder ons. Hij vraagt om voorbij te gaan aan oppervlakkige belangen. Hij vraagt 
waarachtigheid en de bereidheid om in de spiegel te kijken en jezelf de vraag te stellen waar gaat het 
me nu écht om. Moed, geduld en doorzettingsvermogen zijn noodzakelijke ingrediënten, die vooral 
behulpzaam zijn als ze niet in het teken staan van belangen en overleving, maar het resultaat zijn van 
persoonlijke keuze. 
 
Vorm kan echter niet zonder leegte. Leegte heeft betrekking op de gevoelens van gemis en deficiëntie 
die ontstaan wanneer we niet tegemoet komen aan oppervlakkige verlangens. Dit kan in eerste 
instantie juist gevoelens van zinloosheid of zinledigheid oproepen. Waar we in contact blijven met 
leegte brengt dat uiteindelijk een gevoel van ruimte en openheid.  
 
Darmee ontdekken we het fundamentele dubbele karakter van het zelf. Enerzijds zijn we iemand en 
tegelijkertijd zijn we niemand.  
Niemand zijn is het resultaat van overgave. Overgave aan het niemand zijn, leidt tot ontvankelijkheid 
en openheid. Dankzij het vermogen tot niemand zijn kunnen we ons inleven in een ander, kunnen we 
versmelten met de ander en zijn we een groot hart. Versmelten vraagt de gehechtheid aan onze 
individualiteit op te geven.  
Iemand zijn is evenzeer het resultaat van overgave. Het vraagt de complete bereidheid het met 
onszelf te doen, onszelf tot uitdrukking te brengen en onze waarheid te leven ook waar de omgeving 
daar niet per se blij mee is. Het vraagt evenzeer overgave om werkelijk onszelf te zijn en tegenover 
onszelf en in de wereld onze invloed aan te wenden.  
 

9.3. Oefening: Repeterende vragen over contactpositie (Oef. 30) 
We doen een serie repeterende vragen over contactposities. Laat je verrassen. 

• Wat is er goed aan om jezelf niet altijd helemaal bloot te geven? 
• Wat is er voor jou wel goed aan om jouw waarheid qua standpunt, gevoelens en wensen op 

een rustige manier kenbaar te maken? 
• Wat zou jou helpen om vaker of op een dieper niveau jouw waarheid en authenticiteit te leven 

en wat je zou je dat brengen? 
 

Nabespreking repeterende vragen rond contactpositie 
St: Iets wat mij opviel en verraste, was dat ik eigenlijk de paradox van zelfuiting tegenkwam. Van de 
ene kant de behoefte om mezelf te uiten en van de andere kant het helemaal oké vinden om mezelf 
gewoon niet te uiten. Dus iets van beide kanten. 
Chris: Alsof de noodzaak er van wegvalt. 
St: Ja, ja  
Chris: Je innerlijk is ook al behoorlijk tevreden als jij zelf dat wat jij zou willen uiten herkent en erkent.  
Het is mooi weer vandaag, eigenlijk zou ik willen gaan wandelen, maar daar hoef ik het niet persé 
misschien met iedereen over te hebben. Maar doordat ik herken dat verlangen in mij is, kan ik dat 
verlangen gewoon in mezelf laten bestaan, herkennen en vervolgens erkennen, dan brengt dat rust. 
Dat is wat ik je hoor zeggen, maar ik weet niet of dat zo is. 
St: Het bracht wel degelijk rust, gevoel van het is helemaal goed ...  
Chris: Omdat er is iets in ons wat er buitengewoon naar verlangt om in de eerste plaats door onszelf 
serieus genomen te worden. 
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St: Ik vind het in ieder geval prettig om er zo bij stil te staan, om het zo uit te spreken hoe het zit. Dus 
waarom het belangrijk is. 
Chris: Waarom het belangrijk is om je waarheid te leven? 
St: Ja, dat is gewoon belangrijk om dat te weten, om daar de rust voor te nemen om weer hardop te 
zeggen van, zo zit het. Zo sta ik erin en zo wil het ook eigenlijk heel graag.  
Chris: Zoals je dat uitspreekt klinkt dat als een soort commitment, toewijding. 
St: Ja, en daar ook bij blijven. 
Chris: Jezelf is enorm afhankelijk van jouw commitment. Jou toewijding, jouw bereidheid om daar 
voor te gaan. Dat bepaalt ook jouw zelfvertrouwen, of je gevoel van eigenwaarde. 
St: Ja, jammer dat ik er dus iedere keer weer vanaf raak, dat ik mijzelf er iedere keer weer aan moet 
herinneren, dat ik dat wil en dat ik dat committent wil behouden.  
Chris: Er zijn wel redenen voor, hoe het komt dat we daar makkelijk vanaf gaan. Voor je het weet 
verval je in strengheid op dat punt. Zo gauw je vervalt in strengheid geeft dat ook weer een reactie.  
Het is belangrijk dat er kijk de basis is en vriendelijk blijft voor dat wat er is. Zelfs voor het ontrouw zijn 
aan jezelf. Het begint dan met interesse van hoe dat nou eigenlijk zou komen. Omdat het in ons nog 
niet helder /duidelijk is waarom het zo belangrijk is. Het zit nog niet helemaal zo in onze genen als het 
ware, het is nog niet volledig geïntegreerd in ons systeem. Dat vraagt tijd, dat is één van de reden 
waarom we met die vraag werken. Het kan helpen om dat het zich te laten verdiepen.  
 

Voelend gewaar zijn 
St: Voor mij was het 3 weken Griekenland, 3 maanden Griekenland geloof ik en meditatie. Dat helpt 
eigenlijk altijd. 
Chris: Meditatie dat helpt jou.  
St: Ik ga regelmatig op vakantie maar het is voor mij echt belangrijk om gewoon mijn hoofd op 
vakantie te sturen en dan kan ik wel hier blijven. Dus dat regelcentrum dat mag wel eens wat vaker op 
vakantie. 
Chris: Met verlof. 
St: Met verlof ja, meer ATV-dagen nodig denk ik. Dat is voor mij wel belangrijk. 
Chris: Dat vraagt veel overgave hè? Daar kunnen allerlei oefeningen in helpen, door bijvoorbeeld, 
naar je lichaam te gaan. 
St: Ja, dat was inderdaad het gevolg van meer naar binnen gaan. Meer in het lijf, meer contact maken 
met mijn lichaam. 
Chris: Wat mij wel helpt is de zin; “Kan ik mij veroorloven om even niet na te denken” . 
Vanuit dat denksysteem kun je je eigenlijk nooit veroorloven om niet na te denken en ergens vreselijk 
druk mee bezig te zijn. Daar hoort bij het paradigma van dat denksysteem. Dus hoe hard die ook 
draait, hij wil alleen maar steeds harder draaien. Er zijn natuurlijk best gewoon veel situaties, bv in de 
auto, of dat je even kunt gaan zitten en dan jezelf de vraag te stellen: “Kan ik mij veroorloven”.  
Die vraag komt uit een helderheidgebied van je. Dus hoe zou het zijn om het risico te nemen om eens 
even gewoon naar je gevoel te gaan in je lichaam? Om te voelen wat is er nu eigenlijk aan de hand? 
Hoe zit ik daar eigenlijk er nu bij? Dat alleen al vermindert die gejaagdheid van jouw geest. 
St: Ja, maar ook buiten dat. Ik ben geneigd om als eerste mijn hoofd aan te spreken om zaken op te 
lossen. 
Chris: Dus zo gauw er iets moeilijk is gaat dat hoofd aan de slag. 
St: Misschien heb ik dat hoofd dan helemaal niet nodig. Als ik eerst in mijn lichaam voel. 
Chris: Wat mij betreft is denken en handelen bijna hetzelfde, dus als er een moeilijkheid is geeft dat 
een emotie en die emotie is altijd gericht op handelen om dat wat lastig is weg te werken. Handelen, is 
eigenlijk ook gewoon handelen. Alleen het is vaak pseudohandelen. Het zijn scenario’s van wat zou ik 
kunnen gaan doen. Dat is wat het denken eigenlijk is. Maar het valt dus in diezelfde reflexmatige 
reactie op een moeilijke situatie. Op een gegeven moment moet er een nieuwe reflex ontstaan, dat is 
waar wij eigenlijk mee bezig zijn. Zo gauw je merkt dat denken gaande is. Ontstaat er een nieuwe 
reflex is die denkt, ik moet het misschien eens even gaan voelen. Dat betekent namelijk wanneer je 
naar dat gevoel gaat, op een voelende manier, dan kan dus die heftigheid of die geraaktheid 
transformeren en dan is het handelen en het denken eigenlijk overbodig. 
St: Stel dat ik me heel erg geraakt voel dan kan het mij helemaal overheersen. Bijvoorbeeld bij een 
voet hoofdoefening. Dan voel ik ook allerlei plekken, weer helemaal in ontspanning en rust gaan, Zijn. 
Dat maakt die overweldiging, maar in die proporties waarin die ook werkelijk is. 
Chris: Je kunt het zien als een overlevingssysteem wat in ieder van ons zit opgesloten. Wat 
gebaseerd is op moeilijke ervaringen die er ooit in ons leven geweest zijn. Moeilijke ervaringen waar 
we eigenlijk geen adequaat antwoord op hadden. Waardoor het reactiesysteem een beetje op tilt 
geslagen is. Dat is wat zich blijft herhalen. Het systeem wil nog steeds een antwoord vinden op die 
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geraaktheid die er ooit is geweest. Een oplossing, terwijl in feite een oplossing eigenlijk helemaal niet 
nodig is. Belangrijk is dat de emotie, dat de pijnlijkheid, dat de ramp die er eigenlijk onderligt, dat die 
ontmoet wordt. Dan vervalt automatisch ook de reflex.  
Het voelend gewaar zijn, met jezelf bezig zijn is aanzienlijk effectiever dan denkend met jezelf bezig 
zijn. Het denken dat we nu doen is een soort denken maar dan gaat het vooral om hoe kun je op een 
andere manier met jezelf bezig zijn. Dan is dat denken wel weer zinvol. Maar zo gauw dat denken een 
gevolg is van een geraaktheid, of het handelen een gevolg is van een geraaktheid dan is 9 van de 10 
kansen bijna zeker dat het niet effectief is.  
 

Ontspannen omgaan met emoties 
St: Ik voel juist de behoefte, dat verlangen, dat sluimerde al heel lang maar iets weerhoudt mij van de 
handeling. Ik wil mijn expressie, uitdrukken. Dus zonder die woorden, wat voor mij toch wel belangrijk 
is, om een beetje bij die woorden weg te blijven. In ieder geval niet te veel. Ik heb heel sterk dat ik wil 
gaan schilderen, omdat ik dan die verbinding voel. 
In stilte met mijn kern kom ik bij mijn gevoel en zo ervaar ik dat ook met zang. Ik denk dat het voor mij 
heel goed is dat ik daar plannen voor moet maken, om bijvoorbeeld dat 1 dag in de week te gaan 
doen. Ik voel dat ik nu gewoon meer tot de actie kom, dit is het moment voor mij. Waarbij ik niet alleen 
denk, dit is goed voor mij maar waarbij ik echt voel, en het zo misschien op gang kan brengen. Ik denk 
dat dat voor mij heel heilzaam is. 
Chris: Dan gaan we het weer over het zelf hebben, of over de ziel hebben. Er zit een gelaagdheid in, 
er zit een hiërarchie in, dus de reflexen waar we het net over hadden, die liggen als het ware aan de 
oppervlakte, bij sommige mensen is het zo.  
Hoog sensitieve mensen (HSP), die hebben dus, je zou kunnen zeggen, een heel gevoelige ziel. 
Die leven op een oppervlakkig niveau van hun ziel, zonder het te denigreren. Met andere woorden, die 
ziel wordt geraakt en er moet meteen iets gebeuren. Dat betekent dat je heel veel mist, want als je, 
één van de reden om dus dat handelen, dat automatisch handelen, los te laten is dat er meer diepte 
gaat komen.  
Stel dat er aan de oppervlakte een boosheid is of een irritatie is, dan komt er meteen een bepaald 
soort reflex op. Wanneer we daar ontspannen, bijvoorbeeld bij de boosheid, als het ware dieper dat 
gevoel laten zakken in onszelf, komt er kracht. 
Als we vanuit kracht gaan handelen, handelen we inderdaad veel meer vanuit onze kern. Zijn we veel 
meer adequater naar de situatie. 
St: Daarnaast voel ik dat als een soort verstilling. Ik heb echt een drang, een behoefte, die er eerst 
ook echt onder lag en die juist eerder stagneert bij mij. Dat je niet tot handelen komt. 
Chris: Het goede van schilderen is dat je gaat handelen, bij de meeste mensen zal het zo zijn, 
tenminste als we dat op een beetje meditatieve manier doen. 
Dan schiet je automatisch naar de diepte van je ziel. Gaat je ziel zich op een dieper niveau aan jou 
kenbaar maken. Als je gaat schilderen zul je verbaasd wat er tevoorschijn komt. Niet zozeer omdat 
het nu zo’n geweldig kunstwerk is, maar wel het een hele speciale sfeer heeft. Dus als je dat vanuit 
ontspanning doet kan het een enorm helend zijn. 
St: Klopt want met het hoofd, dat is nou net wat ik niet nodig heb. Daar heb ik ook niets mee eigenlijk. 
Dat is mooi maar ik wil juist gewoon, het is toch dat verlangen van mijn ziel, ik sta dan heel erg in 
contact met mezelf. Het is gewoon meditatief denk ik. 
Chris: Stel ik ben heel erg boos en ik heb iets met schilderen. Dan ik probeer op een ontspannende 
manier mijn boosheid te schilderen. Het helpt om die verdieping te krijgen. 
St: Maar ook dat je toch op een soort afstand, eigenlijk heb je meer verbinding, maar omdat ik het zie 
ontstaan, kijk ik er als het ware naar. Tenminste zo voel ik dat. 
Chris: Dat is de grote paradox. Het wonderlijke is; dat voor nabijheid afstand nodig is.Dus dat je er 
naar moet kunnen kijken. Want als je niet kunt kijken weet je eigenlijk niet wat er is, dan kan er geen 
contact zijn.  
St: Naast de behoefte van het mediteren, voel ik echt dat stukje wat ik eerst niet gedurfd heb, wat met 
angst van mij te maken heeft.  
 

Ontspannen en invloed aanwenden 
Chris: De andere kant van de medaille is dat het zelf ook serieus genomen wil worden. Er kunnen 
situaties zijn dat het ook echt belangrijk is dat ik met mijn waarheid tevoorschijn kom. Dat zelf voelt 
zich door mijzelf afgewezen als ik dat niet doe. Het is enorm belangrijk dat ik ook mijn invloed 
aanwend. Meestal is het zo dat waar het moeilijk is je invloed niet aan te wenden is het belangrijk dat 
we loslaten. Als je enorm geneigd bent om je invloed te gaan uitoefenen wordt het eigenlijk belangrijk 
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om te gaan ontspannen. De vuistregel is, wanneer er een neiging is om geen invloed aan te meten, 
dan is het eigenlijk belangrijk om invloed te gaan houden. Waar je het eng vindt om je invloed aan te 
wenden is er meestal een reden om aan te wenden. Als je het eng vindt om jezelf te laten horen of te 
laten zien. 
St: Ik durfde mijzelf uit te drukken in bijvoorbeeld zang. Want oh, dat moest dan iets zijn. Maar nu ga 
ik dit niet doen omdat ik iets moet zijn, maar omdat ik het fijn vind om te doen. Volgens mij vind ik het 
echt leuk. Dat ik daardoor die angst loslaat. dan ga iets doen wat ik altijd al graag wilde maar met een 
andere reden. Niet om waardering van buitenaf te krijgen, maar gewoon omdat het bij mij hoort. Of 
niet, dat zie ik dan wel. 
Chris: Waarom denk je dat jou ziel daar blij mee is? 
St: Ik denk dat ik dan één ben met mijzelf, dat ik doe wat bij mij past. Dat ik uitdrukking geef vanuit 
mijn ziel. 
Chris: Je geeft uitdrukking vanuit jou ziel. Je geeft vooral uitdrukking aan een dieper niveau van je 
ziel. Hoe dieper je op niveau je uitdrukking geeft aan je ziel, hoe blijer je wordt.  
St: Ja, een beetje dat en ik voel toch wel heel sterk dat het goddelijke wat ik dan toch wel voel, wat 
ieder mens in zich heeft. Ja, gewoon te zijn wie je ten diepste bent. Dat mogen zijn van mijzelf. 
Misschien meer loslaten van de erkenning buiten mijzelf. 
Chris: Daar hangt er allemaal mee samen. Aan de oppervlakte zijn we altijd gericht op de erkenning 
van de buiten wereld, of we reageren op die buitenwereld. Dit betekent om in de eerste plaats jezelf 
serieus genomen te laten worden. Iedere keer waarin de verleiding is de ander belangrijker te maken 
dan jezelf, en je kiest voor jezelf voelt dat zelf zich bevestigd. In de mate dat je moed nodig hebt je 
niet door die ander te laten bepalen. 
 

9.4. Oefening: Feedback vragen (Oef. 31) 
Stel de volgende twee vagen eventueel enkele malen na elkaar, in tweetallen. Ga dan uit elkaar om 
een nieuw tweetal te vormen. Dus niet meteen wederzijds. Nog niet met mensen uit je oefengroep 
werken, wel met je mentor en pupil en eventueel met de leiding. 
 

• Wat in mij en wat in jezelf, denk je, is het, dat het moeilijk of juist gemakkelijk maakt, je 
helemaal aan mij te laten zien, precies zoals je bent, en om het contact en de relatie met mij 
helemaal aan te gaan? 

o Wanneer iemand een voorbehoud noemt stel je de tussenvraag: denk je dat dit een 
reëel bezwaar is of gaat het om een reflex uit het verleden?  

• In hoeverre heb je het gevoel dat ik het contact met jou niet echt aanga en de relatie met jou 
vermijd en hoe doe ik dat? (Het is natuurlijk je goede recht, maar eigenlijk vind ik dat jammer, 
respectievelijk en eigenlijk ben ik daar ook wel blij mee.) 

 

Nabespreking 
St: Ik vond het heel leuk, heel leuk in de zin van dat het interessant is hoe mensen soms tegen je 
aankijken. Ja, ik vind het leuk om dat een beetje te onderzoeken. Ook dat je op deze manier mensen 
wat beter leert kennen. Toch even weer een wat dieper gesprek hebt. Dat is het eerste wat mij opvalt 
bij deze oefening. 
St: Hum, de meeste mensen hadden wel een beetje hetzelfde, wat ik zelf wel interessant vond is dat 
iemand mij aan de ene kant heel stevig vond, maar dat ik mij ook moeilijk vind mij kwetsbaar op te 
stellen. Nou dat gaf aan mij, waar lig dat dan aan? Ik zou toch wel heel graag wel stevig willen zijn, 
maar toch ook wel vriendelijker, opener. Ik vind het mooi om dat te horen en te onderzoeken. Er was 
iemand die had het gevoel dat ik aan de zakelijke kant was, maar dat er wel weer ruimte was. Dan 
kan natuurlijk overal aan liggen. Het is niet zo dat ik denk, zij ziet mij zo, dus ben ik ook zo. Maar ik 
vind het wel interessant om dit allemaal te horen en te onderzoeken. En verder waren een aantal die 
mij oprecht, mensgericht en warm vonden. Die waren er ook! Fijn hé! 
Chris: Wat mij in ieder geval op valt is daar je daar zo open en bloot over praat.  
St: Ja, daad bij het woord. 
Chris: Heel moedig. En je zult merken dat je dat ook goed doet. 
St: Inderdaad. 
Chris: Dus dat er een zelf blij wordt, in de mate dat jij voor dat zelf gaat. Je zou bijna zeggen, het 
moet ook een beetje moeilijk zijn. Want als je die moeilijkheid overwint, dan zegt het kind, pappa of 
mamma houdt echt van me. 
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St: Wat ik erg leuk vond is dat ik er in de eerste plaats energie van krijg. Ik vind het ook leuk dat er 
een grote ontvangstruimte is wat te zeggen. Dat ik dat niet dagelijks altijd zo ervaar. Het is ook heel 
leuk om jezelf te kunnen spiegelen in anderen en dit mee te nemen. Zo kom ik dan dus over, kijken 
hoe is dat eigenlijk en dat daar ook ontvangstruimte voor is. 
Chris: Prachtig, dat je dat zo ervaart. Hebben jullie allemaal het gevoel dat er ruimte is voor jou 
waarheid.  
St: Ja. 
 

Je waarheid inbrengen 
Chris: In dit geval heb ik de steen in de vijver gegooid, door gewoon deze vraag neer te leggen. In het 
gewone leven dat je daar ook een factor in kan zijn. Dus die ruimte ook kan geven. In het algemeen is 
er veel meer ruimte dan wij denken. De verleiding om in de benauwenis te gaan, voorzichtig te zijn, is 
heel groot. Belangrijk is om te zien waar we mee bezig zijn, te zien waar er conflict is tussen de liefde 
en de waarheid.  
Wat we gaan zien is, door je waarheid in te brengen, dat je daar tenminste verantwoordelijkheid voor 
neemt. Door te zeggen dat is mijn gevoel, voor wat waar is voor jou. Als iemand het jou gunt om zijn 
of haar complete waarheid te vertellen is een hoge vorm van liefde. Dan jou de waarheid te onthouden 
en een rad voor ogen te houden. Waar de verleiding groot is om nu eindelijk maar eens de waarheid 
te gaan vertellen, is er meestal reden om je mond te houden. Wanneer het heel spannend is om je 
mond te houden is het misschien belangrijk om het te gaan vertellen. 
St: Ik ervaar de ontvangstruimte ook en toch was er deel in mij wat het ook spannend vond. Ik 
probeerde met een neutraal gezicht de leuke dingen te ontvangen en van binnen jubelde er iets, als er 
dan iets kwam waarvan ik dacht dat wordt dat een beetje kritisch dan was het toch spannend van 
binnen en tegelijkertijd was er de ontvangstruimte en de openheid en respect en het contact. Maar is 
iets in mij wat het lieve meisje wil zijn. 
Chris: Gelijkertijd is er ook iemand in jou dit dat nu zegt. Dus ook dat risico neemt. 
St: Ja, ik vond het boeiend om het waar te nemen. 
Chris: Het grootste gevaar vanuit mijn perspectief, is dat er een soort eis komt is dat wij waarachtig 
zijn. Dat er verlangen komt om waarachtig te zijn, zo lang gaat het goed. Maar als het een dwingende 
cultuur wordt, gaat het eigenlijk niet goed. Belangrijk is dat we geïnteresseerd zijn in waarom het 
moeilijk is, waarom het spannend is. Het heeft geen zin dit te forceren, je kunt daar wel een klein 
stapje in maken. Er is gewoon een kwetsbaarheid of gevoeligheid, daar geïnteresseerd zijn dat helpt. 
Doordat je dit noemt en durft te zeggen voelen de weeskinderen zich gezien en geaccepteerd voelen. 
Door het klimaat wat ik probeer neer te zetten is wat er past in deze cultuur. 
St: Ja, wat ik benoemde naar die ander, dat dit speelde en dat ik voelde dat dit spannend is en ook 
spannend mag zijn.  
Chris: Het is ook prachtig om uit te spreken, met jou vind het op een bepaalde manier heel spannend. 
Ik weet eigenlijk niet eens waardoor het komt, maar met jou vind ik het eigenlijk best spannend dat 
contact of heb ik de neiging het een beetje uit de weg te gaan. Als dat lukt om dat te zeggen gaat het 
eigenlijk best goed, want door dat te zeggen ga je het contact aan.  
 

9.5. Oefening: Visualisatie Edelsteen (Oef. 32) 
We doen een visualisatie met een edelsteen. 
 

• Voel maar het contact met de grond.  
Voel eventueel alles wat in je protesteert in deze situatie respectievelijk wat het prettig vindt,. 
Kijk welke plekken de grond raken, voel het contact met de grond voelt.  

• Kijk of je jezelf kunt gunnen om te ontspannen op de grond. 
Ontspannen wil zeggen je hoeft niet je best te doen, je hoeft niets te presteren, je bent er 
alleen maar voor jezelf. 

 
• Stel je je voor dat je in een oud stadje bent. Het kan lijken op een stadje waar je ooit in je 

leven geweest bent het kan ook anders zijn, loop door dat stadje. 
 

• De straatjes zijn nauw, oude huizen, oude gebouwen. 
• Misschien is het wel heuvelachtig. Je merkt de geuren op van het stadje van de gebouwen, 

van de ouderdom misschien.  
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• Je bent daar als bij toeval terechtgekomen, vanuit je eigen spoor en zo kijk je om je heen.  
• Je gaat soms ergens naar binnen om te ontdekken, wat er daar is.  

Volg gewoon je eigen spoor. Het doet je goed om daar te zijn, om die omgeving daar te 
verkennen.  

• Op deze manier kom je op de hoek van een straatje een oud winkeltje tegen.  
 

• Zonder er over na te denken, puur op je gevoel ga je daar naar binnen.  
• Als je binnen bent kijk je om je heen en ziet tot je verbazing de meest bijzondere diamanten 

en edelstenen. Eigenlijk ben je verbijsterd, dit had je niet verwacht. 
 

• De eigenaar van het winkeltje die binnen gekomen is die merk je in de eerste instantie 
helemaal niet op. Zo vol ben je van de aanblik van die stenen. Op een of andere manier raakt 
die persoon je wel, maar je blijft geïnteresseerd in al die stenen die daar te zien zijn. 

 
• Kijk maar hoe het er uit ziet, of ze gesorteerd zijn, hoe ze daar verdeeld zijn door die eigenaar 

van die winkel. In ieder geval komt er heel geleidelijk een soort rust over je heen. Ben je in 
staat om de edelstenen meer stuk voor stuk te bekijken.  

• Hoewel het allemaal edelstenen zijn, valt het je op hoe verschillend ze zijn.  
 

• En dan vrij onverwacht word je getroffen door een hele speciale steen, je voelt dat die steen 
op een of andere manier belangrijk voor je is.  
Op een of andere manier is dit jou steen, je kijkt er nog om heen, maar steeds gaat je 
aandacht als vanzelf terug naar die steen. 

 
• Dan zonder een woord te zeggen pakt de eigenaar die steen en legt die op jou hand. Op een 

of andere manier lijkt die persoon jou helemaal te begrijpen. Je kijkt naar de steen in je hand 
en je voelt de steen en jou hand en je valt als het ware samen met die steen. 

• Je kijkt een beetje verbaasd naar die eigenaar die vriendelijk glimlacht en zegt” die is van jou, 
die heeft hier op jou gewacht”. 

• Dit ben jij! Je voelt de steen in je hand je voelt het gewicht in de vorm van lichtheid of juist een 
zwaarte. Je voelt de stevigheid van de steen, de hardheid, de ruwheid of juist de gladheid. 
Misschien voel je de scherpte, in ieder geval weet je dat het jou steen is. Een mysterieuze 
weergave van wie jij ten diepste ben. 

 
• Probeer maar eens te voelen hoe jij bent als deze edelsteen. Hoe jouw kern zich 

manifesteert.  
 

• Op een gegeven moment merk je dat je weer uit de winkel bent. Je loopt verder door het 
straatje naar een pleintje. Op dat pleintje staan een paar bomen en bankjes en op een van die 
bankjes ga je zitten in het zonnetje. En je mijmert nog wat na over wat je is overkomen. Dan 
na een tijdje bekruipt je de neiging om je hand weer te openen.  

 
• Om dan te merken dat die leeg is. Als je zo ver bent dan kun je eventueel zo vrij zijn om wat 

op te schrijven over je visualisatie, dat is de eerste stap. 
 

Nabespreking 
St: Ik had wel een hobbel, ik zag een enorme edelsteen staan, die het moest zijn. 
Waardoor ik een beetje in de problemen kwam.  
Het was een enorme bergkristal met allemaal punten er aan, die ik met geen mogelijkheid weg kon 
krijgen.  
Nou heb ik er thuis zo een in het klein, dus deed daar mee mijn visualisatie.  
Maar daardoor klopte het gewoon niet.  
Chris: Wat is het nou precies het probleem, dat die zo groot is? 
St: Nou ja, in feite krijg je de steen mee in je hand van die man. Je gaat er mee naar buiten en sluit je 
hand. Maar dat ding was niet te tillen. 
Chris: Daar moet je je niets van aantrekken, in jou geval is het een hele grote steen. 
St: Dat hij zo’n enorm was, was niet handig. 
Chris: Die grote steen is het, and that's it, met al die aspecten is te werken. Met de punten, 
bergkristal, melkkristal of helder. 
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St: Ik had een steen en toen die in mijn hand lag, had ik letterlijk een gat in mijn hand.  
Er kwam onder mijn hand een hele bel. 
Chris: Was dat een bel van bellenblazen, wat voor bel was dat? 
St: Een soort elastische rubberachtige bel. 
Chris: Had je ook een steen? 
St: Ik had een steen in mijn hand gelegd en op het moment dat hij op mijn hand lag, kwam meteen dat 
gat en die bel. 
Chris: Met beidde kun je werken. De manier waarop de steen in je hand lag, de hardheid, ruwheid, 
gladheid en ook die kwaliteit van die bel. Als ik het goed hoor was die bel zacht. 
St: De steen lag er ook niet meer op, het was een gat. 
Chris: Dus er vond een onmiddellijke transformatie plaats. Maar goed je heb die steen gezien, dus 
daar kan je ook mee werken.  
Er zijn een aantal aspecten om mee te werken, in ieder geval met de hardheid, om de kostbaarheid 
van de steen te benoemen. Het kan een positieve ramp zijn, om die schitterende diamant zijn. Bereid 
zijn om die schitterende diamant te zijn of ik ben niet bereid. Dat is het weggetje wat nodig kan zijn.  
Het heeft veel te maken met de zelfbeelden die we van ons zelf hebben. Om je te bevrijden van die 
beelden. Dat erg vernauwend zijn, want iedereen heeft beelden van zichzelf. Dan ontneem je jezelf 
die ruimte. Heel vaak hebben de kwaliteiten te maken met de kwaliteiten die je jezelf niet zo makkelijk 
zou toeschrijven. Die op een of andere manier taboe zijn.  
 
St: Ik vond mijn beeld bijna te perfect, te netjes en zo netjes ben ik dan ook weer niet. 
Chris: Als jij dat zegt klinkt het als een oordeel voor wat er zich voordoet. 
St: Ja dat zit er ook wel een beetje in. 
Chris: Dat is de botsing met jou zelfbeeld, jou ideaal beeld. Kennelijk in jou ideaal beeld van jezelf 
niet zo.  
Als je voorbij dat beeld gaat dat er een heel andere kwaliteit tevoorschijn komt.  
Veel mensen hebben een lading rondom seksualiteit, dat het vies is. 
Mensen krijgen soms beelden van riolen, de beelden zijn vaak net zo heftig en raar als dat ze niet 
mogen zijn, wat ze zijn.  
Seksualiteit is heel iets anders dan de beelden die wij er opgeplakt hebben gekregen in de loop der 
tijd.  
De kwaliteit die er onder ligt, kan een heel ander kwaliteit zijn, zoals bijvoorbeeld kracht. 
St: Tegenstrijdig, waarbij je zegt kun je jezelf niet voorstellen om zo netjes te zijn en aan de andere 
kant krijg ik de indruk dat je zegt misschien zit daar achter wat je werkelijk bent. 
Chris: Het begint met de bereidheid om dat te zijn hoe het zich aandient. Stel je voor iemand heeft 
een negatieve relatie met kracht, die zou zo maar in zijn visualisatie een beeld kunnen krijgen van een 
geweer, een bijl.  
Wat hij in feite gepresenteerd krijgt is het beeld wat hij op kracht geplakt heeft. Kracht hoeft niet perse 
een geweer een bijl etc te zijn. Maar omdat het een taboe is daarom krijgt het die vorm. Het zal voor 
zo’n iemand moeilijk zijn om dat geweer, dat zwaard te zijn.  
St: Ik vond het wel aantrekkelijk, maar ook zoiets van, nou zo netjes.  
Chris: Het zou kunnen zijn dat jij er iets mee hebt, al zou dat niet meteen met netjes zijn. Dat kan het 
aspect van een taboe zijn.  
 

9.6. Casus: ‘Ik hoef het niet te weten. Ik ben het weten’ 
St: Het eerste gevoel wat er in mij opkomt is dat het niet gelukt is.  
In tegenstelling tot de vorige keer waar ik het bootje instapte en me liet meestromen moest ik naar 
smalle straatjes en was ik eerst in Venetië, toen was ik in Frankrijk en ik ging overal maar heen en ik 
denk ja, wat moet ik nou. Waar moet ik nou verder gaan.  
Ik kon het niet plaatsen. Ik geloof dat ik een beetje in Frankrijk ben blijven hangen en daar werden het 
gewoon brede straten en ik zag die smalle straatjes maar kwam er niet in. En aan het eind ben ik 
gewoon met legen handen achtergebleven. 
Chris: Ben je in een stenenwinkel geweest? 
St: Nee. 
Chris: Sluit je ogen en beschrijf eens hoe je er nu bij zit. Hoe voel je je? 
St: Een beetje warm. En verder rustig. 
Chris: Is het gewoon rustig of is het bijzonder rustig. Wat valt je op in je zelf? 
St: Een beetje zoekend rustig. 
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Chris: Zoekend rustig? 
St: Ja. 
Chris: Wat gebeurt er als ik “niet weten” noem. Kan ook zijn dat er helemaal niets gebeurd 
St: Dat het daar over gaat. 
Chris: Niet weten voelt als en wat mij betreft voelt het een beetje war. Dus niet weten voelt als 
warmte, voelt als rustig. Kijk wat er gebeurd als jij met die twee woorden werkt. Wat roept dat op als je 
zegt niet weten voelt als….als een soort mantra. Niet weten voelt als… 
St: Als onmacht. 
Chris: Niet weten voelt als onmacht. Als je dit kunt voelen in je lichaam dat dat iets doet in je lichaam. 
Chris: Niet weten voelt als. 
St: Radeloosheid. 
Chris: Kun je daar iets van merken in je lijf. 
St: Ja, in mijn buik. 
Chris: In je buik, wat gebeurt er in je buik. 
St: Een beetje gierend gevoel zeg maar. 
Chris: Niet weten als, mag je ook herhalen want het kan ook voorkomen dat zich nieuwe aspecten 
voordoen. 
St: Niet weten voelt ook als verdrietig. 
Niet weten voelt ook als, wanneer stopt dat. 
Chris: Ja, iets in je wil er van af. 
St: Niet weten voelt als, nu kan het wel maar hoe gaat dat maandag.  
Niet weten voelt ook als een warm hoofd.  
Chris: Maak er eens van, zonder controle zijn voelt als. 
St: Zonder controle zijn voelt als. 
Chris: Wat is erger niet weten of zonder controle? 
St: Niet weten. 
Chris: Niet weten is erger, als dat echt zo is gaan we daar nog even mee door. 
St: Niet weten voelt als geen keuze hebben. 
Chris: Overgeleverd zijn? Corrigeer maar als ik het fout heb. 
St: Maar dan op een onprettige manier. 
Chris: Op een onprettige manier overgeleverd zijn. 
St: Niet weten voelt als niet weten waar te beginnen 
Chris: Geen kop, geen staart. 
St: Niet weten voelt heel onrustig. 
Chris: Heel onrustig vooral in de buik. 
St: Ja en hele warme handen. 
Chris: Hele warme handen. 
Chris: Niet weten voelt als machteloosheid, wat vind je daar van? 
St: Past ook goed, frustratie zit er ook in. 
Chris: Frustratie. Het is voor mij heel moeilijk om niet te weten. Wat vind je daar van? 
St: Een branderig gevoel in mijn benen, en in mijn buik streek. 
Chris: Kijk eens wat er gebeurd als je zegt, het is voor mij heel moeilijk om niet te weten. 
St: Het is voor mij heel moeilijk om niet te weten. 
Chris: Voel eens wat er precies moeilijk aan is? 
St: Wat er moeilijk aan is is hoe ik door de weeks toch de dingen klaar krijg, op zondag vind ik het niet 
zo erg om het niet te weten. Maar juist daar waar je verplichtingen, verwachtingen hebt vind ik dat 
heel moeilijk. 
Chris: Hoe klinkt het bijvoorbeeld om te zeggen, ik ben bereid het niet te weten. Mag ook zijn ik ben 
eigenlijk niet bereid om het niet te weten. Kijk maar wat er het meest past. Het mag zelfs allebei zijn. 
St: Ik ben niet bereid om het niet te weten. 
Chris: Herhaal dat nog maar eens een paar keer. 
St: Ik ben niet bereid om het niet te weten. 
Chris: En nog eens. 
St: Ik ben niet bereid om het niet te weten. 
Chris: Wat gebeurt er als je dat zegt? 
St: Dat het klopt. Ik merk ook dat het niet veel op lijkt te lossen. 
Chris: Dus daar lijkt een zekere koppigheid te zitten? Wat maakt het zo belangrijk om het te weten. 
Wat staat er op het spel? 
St: Ik sta op het spel. 
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Chris: Is dat reëel?. Helpt het echt om druk op dat weten te zetten? Om te zeggen, ik moet het weten 
en zal het weten. 
St: De ene keer wel en de andere keer niet. Een flauw antwoord. 
Chris: Nee, er zijn geen flauwe antwoorden. 
St: Als er verwachtingen zijn dan vind ik dat ik die op een bepaalde manier waar moet maken.  
Chris: Dan moet je het weten voor je gevoel? 
St: Ja. 
Chris: Want als je het niet zou doen dan? Stel dat je daarin teleur zou stellen. Niet aan die 
verwachtingen tegemoet zou komen. 
St: Dan voelt dat als falen en dat voelt als minder werk krijgen en het voelt als niet slagen, het voelt 
als beperking. 
Chris: Maar hoe is het als ik zeg: je kunt hoog en laag springen, je hebt het niet in de hand. 
St: Dan ben ik bang dat je gelijk hebt. 
Chris: Hoe is het dan om te zeggen ik ben bereid om te falen? Hoe moeilijk ik dat ook vind. 
St: Ik ben bereid om te falen hoe moeilijk ik dat ook vind. 
Chris: En als ik dat zeg dan merk ik. 
St: Dat door de toevoeging het te zeggen is. 
Chris: Zeg het dan nog maar eens, het is belangrijk, het is compassievol om het zo te zeggen. 
St: Ik ben bereid te falen hoe moeilijk ik dat ook vind. 
Chris: Ik ben bereid om het niet te weten. 
St: Ik ben bereid om niet te weten 
Chris: Ik ben bereid om niet de baas te zijn. 
St: Ik ben bereid om niet de baas te zijn. 
Chris: En als je dat zegt dan merk je? 
St: Dat ik niet precies weet hoe ik dat moet doen. 
Chris: Stel dat je dat ook niet hoeft te weten, dat het er alleen maar om gaat dat je bereid bent om 
niet de baas te zijn, bereid bent om het hoofd te buigen. Stel je eens voor dat er een leven mogelijk is 
zonder weten. Wat gebeurt er als ik dat zeg, opent dat perspectief? 
St: Dat voelt eigenlijk spannend maar ook ontspannend tegelijk. Het is spannend om het niet te weten 
maar dat geeft ook ontspanning. 
Chris: Hoe is het bijvoorbeeld als ik tegen jou zeg beste…, het is niet jouw verantwoordelijkheid. Het 
is niet jou schuld, het is niet jou ding, jou valt niks te verwijten. Wat gebeurt er als ik dat zeg? Je hebt 
niks goed te maken.  
St: Ja, als het echt van binnen zo is, dan klinkt het goed.  
Chris: Hoe is het in je buik, in je borst in je hoof in je handen? 
St: In mijn hoofd is het heel druk omdat het ik het wil begrijpen, ik wil dat het ook mijn ervaring is maar 
dat is het niet. 
Chris: Jou systeem probeert om greep op de dingen probeert te krijgen. Zo werkt het systeem. Wat 
gebeurd er als ik zeg dat gaat niet, er is geen greep op te krijgen, je hoeft het niet te snappen. Er hoeft 
geen gedrag uit voort te komen.  
St: Dat maakt het zachter. 
Chris: Er is een wetenschap van het hart. Als ik tegen jou zeg, jij bent niet de baas. Dan weet je hart 
dat dat zo is. Niet je hoofd maar je hart. Je hart weet dat je ook niet de baas hoeft te zijn. Niet de baas 
kunt zijn. Je hart weet dat je niet alles hoeft te weten, niet alles onder controle hoeft te houden, niet 
alles hoeft te beheersen. Zelfs voor jou wordt er gezorgd. Hoe klinkt dat? 
St: Dat klinkt mooi. 
Chris: Wat vind je hart er van? 
St: Die snapt dat dat de waarheid raakt. 
Chris: Hoe is het voor je hoofd? 
St: Daar is wel wat meer rust en het is meer aan de bovenkant van mijn hoofd naar de buitenkant 
verplaatst. 
Chris: Zeg nog eens dat het is meer naar de buitenkant van je hoofd verplaatst. 
St: Ja, boven mijn fontanel, daar prikkelt van alles maar het is niet zo in mijn hoofd 
Chris: Maak contact met dat wat er boven je fontanel is. Probeer dat eens te beschrijven? 
St: Dat voelt als allemaal prikkeltjes en alsof dat open is. 
Chris: Hoe is het als dat open is? 
St: Dat voelt prettig, maar dat kan zelfs een beetje pijnlijk zijn 
Chris: Op wat voor manier is het pijn? 
St: De prikkels. 
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Chris: De prikkels. Kijk of je je kunt openen voor die prikkels of je die kunt ontvangen. Zoals zo’n yogi 
op zo’n spijkerbed gaat liggen. Zeg eens zoveel mogelijk van harte, ik hoef het niet te weten. 
St: Ik hoef het niet te weten. 
Chris: Kijk wat er daar gebeurd zo gauw je dat zegt. 
St: Ik hoef het niet te weten. Het maakt het zachter en rustiger. 
Chris: Ik hoef het niet te weten, ik ben het weten. 
St: Ik hoef het niet te weten, ik ben het weten. 
Chris: Hoe het is het weten te zijn. Geen wetenschap te hebben maar het weten te zijn.  
Wat gebeurt er daar boven je fontanel?  
St: Ik voel me heel rustig. 
Chris: Hoe zit het leven in elkaar vanuit dit punt, hoe is het om niet te weten? 
St: Op dit moment goed. 
Chris: Wat mij betreft heb je een perfecte visualisatie gehad.  
 

9.7. Casus: Bereid zijn diamant te zijn 
St: Ik was in een Grieksachtig stadje, kwam langs een bakker met heerlijke geuren. Kwam toen bij dat 
winkeltje, blauw omlijstte deur en raamkozijnen. Ik ging naar binnen was vrij donker maar er lagen 
allemaal fonkelende juwelen, zoals 17e eeuw juwelen. Allemaal prachtig ingezet, in rood en blauw.  
Toen ik daar had gekeken kwam ik op de plek waar mijn steen was het was een hele grote diamant, 
denk ik. Heel veel licht zat er in en het was tegelijkertijd ook een spiegel. Ik kon er in kijken en zag 
mijzelf. Maar ik kon er ook doorheen zien, verdiepingen van licht. Ik wist dat ik daar heen wilde en 
toen gaf die diamant die gaf mij mijn spiegelbeeld als een fontein terug naar mij. Dus ik ontving ik 
eigenlijk.  
Chris: Het raakt je nog. 
St: Ja, mijn hart klopt heel erg, maar ik ben ook heel erg hongerig geworden. ik wil heel veel eten. 
Chris: Ken je dat van jezelf? 
St: Het is wel gebeurd toen mijn zus overleed, dat ik alleen maar wilde eten. 
Heel veel eten. 
Chris: Klinkt als of er veel leegte is. Veel verlies. 
St: Ja, veel verlangen. 
Chris: Op een of andere manier roept deze visualisatie veel verlangen bij jou op. 
St: Ja, ook dat verlangen om daar te zijn, waar ik dus duidelijk nog niet mag zijn. Want ik ben weer 
terug, ik word weer terug aan ik gegeven. Ik weet dat de realiteit is. 
Chris: Mijn vraag aan jou is, sluit je ogen en zie die diamant nog eens voor je. Ga er vanuit dat jij die 
diamant bent en beschrijf jezelf dan eens als diamant. Bijvoorbeeld, ik ben een grote diamant, ik ben 
een schitterende diamand. Benoem de kwaliteiten en kijk wat er met je gebeurt. 
St: Ik ben een grote diamant met heel veel lichtgolven. 
Chris: Als je dit vertelt, wees je bewust dat je dit vertelt aan de hele groep. Voel wat er met je gebeurt 
als je dat zo uitspreekt. 
St: Mijn hart klopt heel stevig door, ik voel vanuit mijn hart ook een warmte helemaal naar beneden in 
mijn lijf. 
Chris: Hoe is het om te zeggen, ik ben bereid om de grote diamant te zijn die ik eigenlijk ben. 
St: Ik ben bereid om de grote diamant te zijn die ik eigenlijk ben. En als ik dat zeg dan merk ik dat ik 
daar geen moeite mee heb. 
Chris: Hoe is het om die diamant te zijn, om de diamant te leven? 
St: Heel warm, heel trouw. Het is wel heel eenvoudig, maar het is ook alles, heel vertrouwd. 
Chris: Heel vertrouwenwekkend. Hoe is het, dat jij een spiegelende diamant bent? Als jij een diamant 
bent kunnen anderen zich in jou spiegelen, jij spiegelt anderen terug als een diamant? Vertel maar 
eens wat jij met andere doet. 
St: Ik zag mijzelf terug in die diamant.  
Chris: Hoe is het als je zegt, ik ben die spiegelende diamant?  
Wat betekent dat dan voor de wereld om je heen? 
St: Dan is er een veilige wereld, met weerkaatsing van licht. 
Chris: Hoe is het om het licht te zijn? Ben je wit licht of veel kleuren? 
St: Het is helder en wit af en toe een glimmer er in en ook blauw. 
Chris: Hoe is het om die witheid te zijn, hoe is het om die blauwheid te zijn? 
St: Er zit ook stukje zwart in. 
Chris: Hoe is het om dat te zijn? Om zwart te vertegenwoordigen? 
St: Dat zwarte geeft rust. Dat hoort er ook bij. 
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Chris: Misschien zelfs fundamenteel. Om het heldere te zijn, het blauwe te zijn. 
St: Is fijn, is mooi, is licht.  
Chris: Voor voelt het als een soort inwijding.  
St: Een inwijding. 
Chris: Een inwijding in jezelf, wie jij bent. Een kostbare diamant. Voorbij alle beelden, ideeën. 
Uitdrukking van het leven.  
St: Staat naast het verlangen. Dat is iets wat ik al heel lang weet. 
 

9.8. Afsluiting 
Voel hoe je er bij zit.  
Hoe lastig of prettig het is wat je op dit moment aantreft in jezelf. 
 
Herinner je jezelf de steen, die symbool staat voor het kostbare wat jij bent.  
Kostbare wat jij vertegenwoordigt, buitengewoon respect waardig is.  
We maken als een groep van stenen en grote buiging hiervoor. 
 

9.9. Meditatie (dag 15) 
• Sluit je ogen en maak het grote gebaar Mahamudra. 
• Kijk hoe het bij jou van binnen is, waarbij je als vanzelf ruimt creëert waarin dát wat er écht bij 

jou is, in beeld kan komen.  
Die kijkruimte is ook een ontvangstruimte.  
Je creëert de warme huiskamer, herberg, waarin alles wat er in jou is kan ontspannen, helder 
kan worden, zijn zegje kan doen. 
 

• Voel hoe je lichaam contact maakt met de grond.  
• Aandacht heeft de neiging om zich op te rollen tot een soort egeltje in je hoofd. 

Afhankelijk van de hoeveelheid stress, spanning, angst en boosheid dat er is, zal het een 
strak rolletje zijn in je hoofd.  
Door je aandacht naar het deel van je lichaam te brengen wat contact maakt met de grond, 
zal dat egeltje wat meer ontspannen.  
 

Een hele prima meditatie is door er naar te streven met je aandacht bij dat contact van je lichaam met 
de grond te blijven. Daarmee kies je een focus. Focus is een kenmerk van concentratiemeditatie of 
eenpuntigheid meditatie. Een focusmeditatie die ontzettend helpt voor het ontwikkelen van 
geestkracht. Voor het ontwikkelen van een krachtige geest waar jij zelf de regie over voert. Om in dit 
geval je aandacht te richten op het contact met de grond en iedere keer als je afgeleid bent, toch weer 
met je aandacht naar de grond toe te gaan. 
Iedere keer als je afgeleid bent en je brengt je aandacht weer terug, versterk je de spier van de 
geestkracht.  
Geestkracht is belangrijk bij het opkomen van heftige gevoelens, heftige angst, heftige boosheid, 
heftige jaloezie, heftige begeerte. Daar de kracht te hebben om daar met je aandacht naar toe te gaan 
en daar ontspannen te blijven. Dat vraagt training.  
Alleen al de keuze voor die training, de keuze om je daar op te richten heeft al een enorm 
effect.Versterkt de geestkracht. Versterkt jouw persoonlijke stuurvermogen over jezelf. regisseur zijn 
over jezelf.  
 

• Voel dan hoe het is om jezelf helemaal in dat hier en nu te brengen en dat helemaal te zijn. 
Daarbij helpt het je bewust te zijn van de geluiden.  
Geluiden zijn altijd geluiden uit het hier en nu.  
Bewust zijn van de geluiden kan je helpen helemaal in het hier en u te zijn.  

• Allemaal beleven we hetzelfde hier en nu in deze groep. 
Allemaal ademen we dezelfde zuurstof.  

• Kijk dat het mogelijk is, om terwijl je je richt op die geluiden, toch nog steeds het contact met 
de grond voelt en je aandacht bij je focus te houden.  

• Sluit deze meditatie af met een buiging.  
 



Jaarboek Jaartraining 2009/2010 

Centrum Zijnsoriëntatie 239 

9.10. Oefening: Van innerlijke massage naar identificatie met de 
Edelsteen (Oef. 34) 

De een begint bijvoorbeeld met de rechter voetzool en de ander benoemd wat bij zijn tenen of enkel 
en dan de kuit en verder zo naar de knie. In feite vergelijkbaar zoals je hem alleen doet, alleen doe je 
het nu hardop met woorden. We doen dit zittend.  
 

• We beginnen dus bij de rechtervoet en gaan omhoog in het rechterbeen, naar rechterarm, en 
rechter schouder dan naar linker schouder en zo naar beneden en via de linkerhand naar 
heup en zo naar beneden. 

• Vervolgens vanaf beide voeten omhoog en zo naar de rest van het hele lichaam.  
 

• Als we dat hebben afgerond gaan we op dezelfde manier door met de visualisatie van de 
edelstenen. Je gaat er dan vanuit dat je de edelsteen bént!  
Je beschrijft elkaar de edelsteen die je bent en dan identificeer je je met de verschillende 
kwaliteiten. De een noemt kleur dan pak jij ook kleur en de eenheid noemt de schittering en bij 
jou is het dofheid, dan benoem jij de dofheid.  
 
Dat hoeft niet zo precies. Bij de een is het ruw en bij jou is het bijvoorbeeld glad. Dan werk jij 
met de gladheid en de ander met de ruwheid. Dat zijn vergelijkbare kwaliteiten. Bijvoorbeeld, 
als ik mij realiseer dat ik die ruwheid ben dan. 

 
• Aan het einde van de totale edelsteen, doe je vervolgens de ogen open en kijk je hoe het is 

om als edelsteen met elkaar in contact te zijn.  
 

• Wissel daar dan wat over uit. Welke kwaliteiten gemakkelijk aanwezig kunnen zijn als je je 
ogen open hebt en welke kwaliteiten niet zo gemakkelijk zijn om je nog te realiseren als je je 
ogen open hebt.  

 

Nabespreking 
 

De Zijnskwaliteit van hardheid 
St: Ik vind het wel leuk dat die edelsteen steeds een facet verder gaat.  
Chris: Wat voor facet had je eerst? 
St: Eerst had ik alleen de gepolijste steen. Keek ik meer naar de buitenkant. Op een gegeven moment 
werd ik geraakt door de sprankeling die er in zat. Wat het steentje eigenlijk wilde.  
Chris: Wat wilde het steentje? 
St: Iets in beweging zetten. Het is glad, een mooi steentje om weg te ketsen. Als een kind die speelt 
met dat steentje, dan ben ik wel blij met dat steentje.  
Chris: Heb je ook gewerkt met: hoe is het om een keilsteentje te zijn? 
En wat voor gevoel geeft dat? 
St: Energie en in beweging willen zijn. Het raakt mij. 
Chris: Leg dat nog eens uit voor de groep. 
St: Als ik dat steentje in mijn gedachten houd, dat gepolijst hard steentje, niet die hardheid, maar 
gewoon een stevig steentje, ja dat ben ik ook. Een stevig steentje, dat speelse meisje zijn en in 
contact willen zijn, dat is wat ik gewoon enorm graag wil en die hardheid is ontstaan – een 
mechanisme geworden – om te overleven.  
Chris: Ik ben ook blij dat je dit noemt, want het is belangrijk om dat goed in de gaten te houden. Het is 
zó enorm belangrijk om voorbij de beelden te gaan, dus iedere visualisatie, dus ook deze visualisatie. 
Als het een beetje meezit, brengt dat ons voorbij de beelden. Vooral als het gaat om negatieve 
kwaliteiten, die zijn net zo monsterachtig, als dat wij ze ooit veroordeeld hebben. Voor degene die het 
laatste stuk gelezen hebben, de criticus die een oordeel heeft over bepaalde kwaliteiten en naarmate 
de kracht van die criticus groter is, wordt die kwaliteit als het ware afschuwelijker, meer verafschuwd 
in onszelf.  
Het bijzonder is dat er eigenlijk geen negatieve kwaliteit bestaat. Iets kan wel een negatieve vorm 
krijgen, dat is een voorlopige, tijdelijke vorm. Als je bijvoorbeeld echt die hardheid laat bestaan – 
daarom stimuleer ik ook iedereen om goed te werken met die hardheid – dan blijkt die hardheid een 
hele andere kwaliteit te hebben, dan wij vanuit het dagelijks Zelf, denken dat het is. Die hardheid kan 
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bijvoorbeeld op een gegeven moment voelen als besluitvaardigheid, maar besluitvaardigheid heeft 
niets met hardheid te maken. Die sluit zelfs zachtheid helemaal niet uit. Dat is ook het bijzonder van 
Zijnskwaliteiten, die sluit geen enkele andere Zijnskwaliteit uit.  
Als een activiteit er hard uit ziet, als het een Zijnskwaliteit is, zit er ook direct wijsheid in. Zit liefde in, 
zit ook alle andere kwaliteiten in. Ik kan dus begrijpen dat er een soort hardheid in jou ontstaan is – 
verharding – dat kan ook zomaar gebeuren, maar door juist met de hardheid van de edelsteen te 
werken, werk je eigenlijk door die hardheid heen. Het is niet zo gemakkelijk om hardheid, zonder 
vooringenomenheid, te benaderen. Niemand wil hard zijn. 
 

Zijnshouding en neurotische houding 
St: Ik voelde eerst iets vloeiends, als water, maar niet nat en kon het ook pakken. Het idee alleen al 
om hard te zijn, terwijl ik tegelijkertijd extreme scherpte zie en dit ook ben, maar op het moment dat ik 
mij open voor zoiets, is dat 100% afwezig, 
Chris: Die hardheid kan juist op jou niet van toepassing zou zijn. Ik ben blij dat je dat kunt zien dat het 
ook zou kunnen zijn dat je dat hebt overgeslagen. Dat je gedissocieerd hebt en dat klinkt zo 
dramatisch, maar dat doen wij gewoon allemaal, en dat dus uit beeld gehouden hebt omdat het pijn 
doet. Als jij iets met scherpte hebt en dat je daar op afgekeurd bent. Ergens kunnen wij allemaal iets 
voelen met scherpte dat kan een neurotische vorm krijgen, maar scherpte heeft ook een hele 
essentiële vorm. Denk maar aan een kunstenaar die heel precies alle blaadjes kan onderscheiden en 
zo een heel groot discriminerend vermogen heeft. Een doordringendheid een soort scherpte.  
Wij hadden het vanmorgen b.v. over gefocusdheid. Je kunt allerlei associaties hebben bij scherpte die 
verwijzen naar essentiële kwaliteiten. Dat is nu zo belangrijk omdat voordat dat je het weet scherpte 
wordt belast met het oordeel dat wij daarover hebben. De primitieve vorm van zelfbegeleiding is dat je 
jezelf altijd in een mal wilt drukken, waarvan je denkt “zo ben ik goed, zo ben ik in orde, acceptabel”. 
Dat is gewoon wat er automatisch gebeurd en ook al doe je dit soort werk, dat er steeds een 
intelligentere vorm is die een mal verzint. Zo werkt het systeem.  
 
Alles wat wij als lelijk verklaren, emoties op lelijkheid, zijn allemaal zaken die voor ons gevoel op de 
een of andere manier niet mogen bestaan. Wat per definitie ook in ons aanwezig is, alles wat we in de 
buitenwereld zien, is per definitie ook in ons. Wij zijn niet anders dan wat wij noemen boeven in de 
gevangenis. Natuurlijk is er wel een verschil, maar tegelijkertijd ook veel overeenkomsten.  
Het is heel behulpzaam en heel belangrijk om alles waar emotie zit op die lelijkheid, om die zaken die 
voor ons gevoel niet mogen bestaan en in ons aanwezig is de ruimte te geven. Visualisatie brengt dit 
soort kwaliteiten met zich mee en geeft dus de kans om daar weer overheen te komen.  
Ieder idee over jezelf is een vooringenomenheid. Jij bent veel groter, veel meer dan welk idee je ook 
over jezelf hebt. Een soort vaststaand iets : zo ben ik. Het kan ook zijn dat je iets ziet over jezelf, dat is 
prima, maar als je gaat zeggen : zo ben ik dan heb je jezelf eigenlijk al in een mal gedrukt. Terwijl we 
in feite een voertuig zijn van het zijn.  
Het werk waar het om gaat is dat we steeds transparanter worden en dat steeds meer het zijn in zijn, 
oneindige facetten door ons heen kan schijnen. Het bijzondere van het zijn is dat het dan altijd weer 
acteert, respondeert, in plaats van reageert.  
Altijd constructief is naar de situatie te gaan in plaats van zich afzetten tegen de situatie. Wat dan 
reactiviteit genoemd wordt. In tegenstelling tot responsiviteit, om dat onderscheid maar even te 
maken. Dat zijn allemaal termen om op een of andere manier dat onderscheid te maken tussen wat 
een zijnshouding is in plaats van wat eerder een neurotische houding is. 
 

Confrontatie met de kwaliteiten van de edelsteen 
St: Wat ik merk is dat mijn steen op zich niet hardheid heeft of zo, hij heeft wel een vorm, maar er zit 
wat flexibiliteit in. Hij kan zich aanpassen, zeg maar. Het woord eigenheid kwam ook boven. Ik merkte 
dat ik die eigenheid een beetje wegdrukte, daar had ik kennelijk toch een oordeel op, maar nu dat er 
toch kon zijn kwam er toch iets nieuws boven dat heette veerkracht. Dat maakte de zaak heel anders. 
Volstrekt anders. 
Chris: Veerkracht betekent ook dat er kracht is, dat er ook een vermogen is om mee te veren. 
In een primitieve houding ben je of krachtig of meeverend, meegaand. Maar er is een paradox, een 
integratie van die twee is mogelijk en dat zit dan toevallig gelukkig in dat woord veerkracht. Het is 
interessant om daar onderzoek naar te doen, maar we kunnen het er ook eventjes met elkaar over 
hebben. Welke kwaliteiten van de edelsteen zijn voor jou uitdagend en op wat voor manier zijn ze 
uitdagend? Wat voor zelfbeelden worden daar aan het wankelen gebracht? 
Ik vind het heel wonderlijk dat het zo werkt, dat als ik een innerlijke overtuiging heb dat ik niet de 
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slimste ben bijvoorbeeld, stel even dat ik die overtuiging heb, dan kan het zo zijn dat ik via mijn 
compensatieprojecten mijn leven lang al bezig ben om een slimme meneer te worden, met veel kennis 
en deskundigheid.  
Stel even dat ik een visualisatie krijg die een beeld geeft van een soort natuurlijke wijsheid of een 
natuurlijke intelligentie of wat dan ook. Dan kan het toch heel moeilijk voor mij zijn omdat ik wonderlijk 
genoeg gehecht ben aan die innerlijke overtuiging dat ik niet de slimste ben. Dat is krankzinnig, terwijl 
ik mijn hele leven mijn best heb gedaan om te bewijzen dat ik dat dus niet ben. In die zin is dus 
werken met de visualisatie en werken met de edelsteen in dit geval buitengewoon radicaal. Daarmee 
werk je eigenlijk rechtstreeks met of tegen die compensatieprojecten.  
 

Ondoordringbaarheid als vermijdingsproject 
St: De uitdaging die bij mij speelt is de hardheid en de overtuiging die aan het wankelen gaat is die 
dat ik zacht en warm en toegankelijk moet zijn.  
Chris: Heel goed gezien. 
St: Wat ik tegenkwam is dat ik de hele tijd iets aan het beschermen ben, dus continue een laag 
daarvoor heb en als ik het gevoel heb dat dat bedreigd wordt dan maak ik een beweging naar buiten 
toe om iets of iemand weg te duwen. Toen ik mij voorstelde dat ik die hardheid ben voelde dat als een 
natuurlijke bescherming om mij heen. Bij de vraag, hoe is het als die echt volkomen ondoordringbaar 
is, kwam de overtuiging dat dit niet mag. Ik moet zacht zijn, ik moet toegankelijk zijn en het is dus 
logisch dat ik de hele tijd iets of iemand aan het wegduwen ben omdat ik de hele tijd ook het idee heb 
dat er iets binnen moet kunnen komen. Ik maak aan de ene kant de beweging: iets moet door die 
hardheid kunnen komen en aan de andere kant duw ik het weg omdat ik me dan onbeschermd en 
kwetsbaar voel. 
Chris: Je zou dat een soort vermijdingsproject kunnen noemen. Als jij altijd open moet zijn heb je toch 
het gevoel dat je de ander op afstand moet houden. Dat zou je dan het vermijdingsproject kunnen 
noemen.  
Ieder mens heeft een natuurlijk domein. Je zou kunnen zeggen, dit is jouw land, jouw plek. Als je 
iemand benadert dan voel je gewoon dat je in iemands domein komt. Dat voel je al eerder dan dat je 
met je neus tegen die andere persoon staat. Dan weet je dat je in het domein van iemand bent. Bij 
sommige mensen is dat natuurlijke gevoel van domein aangetast. Daar zou het over kunnen gaan.  
Het mooie van visualisatie is als jullie werken met die kwaliteiten en in jouw geval dus die hardheid, 
dan gebeurd er dus precies datgene wat er bij jou nodig is. Wat dus veel beter werkt dan wat een 
ander daarover kan verzinnen of wat je zelf over jezelf kan bedenken. 
St: Het mooie was dat toen de hardheid en de ondoordringbaarheid er gewoon mocht zijn en ik daar 
de kwaliteit van zag, dat het mij veel rust en veiligheid van binnen gaf. Want ik hoefde niet meer de 
hele tijd mezelf te beschermen want er was een natuurlijke laag die dat regelt zeg maar, en dan is er 
vanzelf een warmte en toegankelijkheid. Dat waarvan ik de overtuiging heb dat ik warm en 
toegankelijk moet zijn, die is er dan natuurlijk ook gewoon, die ontspanning. 
Chris: Als je dat woord ondoordringbaarheid gebruikt komt dat uit een bepaald paradigma komt uit 
een bepaald soort visie. Iemand die dat probleempje niet heeft, ik noem het maar even een 
probleempje, die zal dat woord niet eens gebruiken. Wat je beschrijft is dat je mensen op afstand houd 
en tegelijkertijd moet je open zijn.  
Dat is noem ik een ideologie van hoe je eigenlijk moet handelen. Als je werkt met die kwaliteit komt er 
een gevoel van ondoordringbaarheid, maar dat komt eigenlijk nog een beetje uit die zelfde visie. Niet 
dat dat fout is, want er is niets mis mee, maar het kan niet anders.  
St: Wij werkten met het idee van ondoordringbaarheid om die sterker te maken, om daar bij te 
kunnen. 
Chris: Wat je dan doet is werken met de ramp.  
In het boeddhisme werken ze met een schittering, ze hebben daar de Mount Everest, de Himalaya 
met eeuwige sneeuw. Je staat op de top van de Himalaya en duizend zonnen schijnen op die gletsjer. 
Dat is de schittering die wij eigenlijk zijn. Als je dat in jezelf probeert voor te stellen, waarmee je die 
positieve ramp nog sterker maakt. Zoals je die hardheid nog harder kan maken. Dat is wat er bij jullie 
gebeurd is en dat is fantastisch. 
 

De zijnskwaliteit in grofheid 
St: Ik had een deel van die steen de vorige keer niet echt aandacht gegeven. Ik had een enorme 
bergkristal, maar het onderste stuk is eigenlijk het gesteente waar hij op vastzit. Heel grof, ruw, zwaar, 
log. Dat voelt in eerste instantie als: zo maar niet, nee dat wil ik niet, grof en zo. Maar ik voel 
tegelijkertijd dat juist de tegenstelling met het bovenstuk, het opgerichte stralende heldere dat ik het 
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heel erg nodig heb, het voelt als een enorme geaardheid. Het had ineens een heel andere kwaliteit.  
Chris: Een prachtig voorbeeld van hoe iets ons verschijnt: zoals bij seksualiteit, dat verschijnt als 
riool, dat is het laatste waar je aan wilt. 
Er kan een grofheid zijn waarvan het heel moeilijk voor je is om je mee te verbinden, maar je kunt je 
voorstellen dat onder die grofheid of in die grofheid of door de kern van die grofheid is per definitie een 
positieve kwaliteit. Dat het zich zo laat zien, dat is mijn fantasie daarbij, dat het ooit veroordeeld is 
geweest door je omgeving of door jezelf. Meestal door je omgeving.  
Stel je voor, jij bent gewoon een hele pittige sterke tante die gewoon van wanten weet. Voor je het 
weet krijg je daar een afkeuring op, toch? Voor je het weet heb je een moeder die een beeld heeft van 
een slank fijnzinnig dametje of zo. Aan dat beeld voldoet je dan niet.  
In een andere familie kan precies het tegenovergestelde spelen. Je komt bijvoorbeeld uit een 
boerengezin en jij bent toevallig zo’n dametje. Voor je het weet word je daar op afgekeurd: arrogant, 
verwaand. Als zo’n iemand een visualisatie van een edelsteen doet komt gemakkelijk op: nee, dat kan 
ik niet zijn want dan gaat iedereen mij verwaand vinden. Een manier om iemand te begeleiden is dat 
je zegt: je hoeft toch niet zo bang te zijn dat je door iemand verwaand gevonden wordt.  
Grofheid is ook maar een woord wat je daar op plakt. Je kunt heel precies werken met dat wat je daar 
ziet en wat daar lastig aan is. Waardoor precies die essentiële kwaliteit weer terug kan komen en ter 
beschikking van ons kan komen.  
 

Verzoening met leegte 
St: Ik was heel tevreden over de oefening van vandaag. Ik kreeg een hele mooie grote steen en daar 
heb ik helemaal niet voor gewerkt. Ik stond met lege handen en die werden gevuld met een steen die 
was zo groot als een bal. Ik kon de maat niet helemaal aangeven, maar na de oefening hield ik mijn 
hoofd vast en het was precies dat maatje. Die kwam heel diep onder mijn navel vandaan. Ik snap dat 
dat voor mij over hele essentiële dingen gaat en als je zegt wat maakt het uitdagend, dan komt het 
woord vertrouwen in mij op.  
Chris: Op wat voor manier associeert die steen jou met vertrouwen?  
St: Ik heb daardoor de visualisatie pas beleefd. Ik heb zitten bekijken en zitten ervaren. Zonder dus in 
tweede instantie al die specificaties te gaan bekijken.  
Chris: Je zegt dus, ik heb gewerkt vanuit mijn niet weten en vanuit die leegte. 
St: Ja, vanuit die lege handen waar ik heel comfortabel mee was. Ik zie daar een heel mooi symbool 
in om met lege handen te staan en volgens mij gaat het daar ook over.  
Chris: Daar gaat het ontzettend erg over. Je handen kunnen pas gevuld worden als ze leeg zijn.  
St: En wat ik daar bijvoorbeeld in kon voelen, wat ik de vorige keer dus gezocht heb en daarin heb ik 
dus wel een beetje in gewerkt heb en dat het dus heel diep uit mezelf komt en dat ik het daarom niet 
heb gevonden omdat ik aan het kijken was buiten mezelf. Dat is zo'n beetje wat ik daarin ervaar en 
om dat gewoon te vertrouwen om met die lege handen me comfortabel te voelen. Dat is wat het 
uitdagend maakt vind ik. 
Chris: Dat is wat het uitdagend maakt, ja ik snap het. Dus wat heel goed is gegaan bij jou is dat je je 
hebt kunnen verzoenen met die leegte. Wat er goed is gegaan is bijvoorbeeld dat je niet meteen de 
oefening zelf veroordeeld hebt, als zijnde een rot-oefening of een oefening die Chris speciaal 
verzonnen heeft om jou te pesten. Vervolgens heb je gewerkt met die leegte en dat geldt overigens 
voor iedereen.  
Op zich is het goed dat je kunt zien dat je vooral naar buiten hebt gekeken - maar voor je het weet zou 
je denken dat je de volgende keer naar binnen moet kijken. En dat er voor hetzelfde geld weer niets 
komt. Je zou kunnen zeggen er is wel een zeker niveau waarop het intelligenter is om naar binnen te 
kijken dan om naar buiten te kijken. Uiteindelijk is er geen route. Want ook deze steen in z'n vorm 
zoals die bij jou verschenen is heb jij zelf niet bedacht, niet in de zin van wat zal ik nou eens voor 
steen verzinnen, hij moet er ongeveer zo groot zijn etc. Zo gaat dat niet.  
Het wonder is dat dat gewoon zo maar tevoorschijn komt en dat je hem in je buik voelt. Jij verzint niet 
dat ie in die buik moet zitten. Voor mijn part komt hij de volgende keer uit je oren. Dat is zeg maar de 
openheid waar vanuit je een visualisatie kunt benaderen. Er is niks mis mee om met die edelsteen te 
werken maar het is ook goed om je af en toe eens open te stellen voor mijn part een nieuwe 
edelsteen. Dat je bereid bent het nog 7 jaar te doen met diezelfde edelsteen of 27 jaar, maar 
tegelijkertijd bereid bent om deze weer los te laten. Kill your darlings. Diezelfde weer los te laten om 
een nieuwe edelsteen te ontvangen. Dat kan zo maar gebeuren omdat er dan een nieuwe kwaliteit in 
jou aan de orde is die te voorschijn kan komen. En via die edelsteen zijn kans ziet om bij jou in beeld 
te komen.  
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9.11. Casus: Zuiver, wit licht zíjn 
St: Dat is bij mij ook gebeurd. De eerste keer dat we de visualisatie deden had ik een paarsige steen 
een beetje een gladde steen en toen ben ik ook eventjes gaan slapen geloof ik. 
Chris: Tijdens de visualisatie? 
St: Ja ik was eventjes weg en ...  
Chris: Ik ben blij dat je je er een beetje voor schaamt. 
St: Het gebeurt wel vaker, maar ik had me heel erg verheugd, dus ik vond het aan een kant wel 
jammer. Maar thuis heb ik ook weer de visualisatie gedaan en toen was er eigenlijk een andere steen.  
Chris: En wat voor steen had je toen? 
St: Het was een kleine steen met veel facetjes. Dat wit licht gaf en de kracht van het licht was heel 
sterk viel mij op. Het lag te midden van andere stenen, het lag een beetje onderop zal ik maar zeggen. 
Maar van onderop zag je zo die straling of de sterkte van dat licht, zeg maar.  
Chris: Bij licht is het altijd ook enorm belangrijk om de kleur van het licht aandacht te geven 
St: Het was met name wit licht, maar het had ook door de facetjes iets blauwigs.  
Chris: En heb je ook gewerkt met dat sterke licht - ik hoop dat jullie dat allemaal kunnen zien. Ik 
associeer dat met een soort laser. Klopt dat? 
St: Ja, zo voelt het ook wel. 
Chris: En als je je daarmee identificeert, wat komt er dan tevoorschijn?  
St: Kracht, dat was eigenlijk het eerste dat in me op kwam.  
 
Chris: Sluit nog eens even je ogen, en kijk eens of je dat sterke licht voor je kunt zien. En het is wit 
licht. Omdat jij nu kracht zegt, heb ik het gevoel dat jij met die sterkte kant van het licht goed gewerkt 
hebt. Maar nu zou ik je willen voorstellen je vooral te richten op het witte van het witte licht. Dus zeg 
maar eens ik ben het witte licht. Voel eens wat er dan gebeurt?  
St: Ik ben wit licht. 
Chris: Ik ben puur wit licht - en nooit iets nazeggen wat voor jou niet klopt. 
St: Ik ben puur wit licht, helemaal wit.  
Chris: En als ik alleen maar witheid ben. 
St: En als ik alleen maar witheid ben, dan voel ik mijn hoofd warm worden. 
Chris: Neem er rustig de tijd voor. Laat dat hoofd eens rustig warm worden. En herhaal maar: ik ben 
het witte licht. 
St: Ik ben het witte licht. 
Chris: Kunnen jullie ook allemaal zien hoe serieus ze dat doet. Daar bedoel ik niet mee zwaar, maar 
zoals ik het zie neemt ze het serieus. En dat is de grote kunst. 
Ik ben bereid voor de volle 100% dat witte licht te zijn - dat is bijvoorbeeld een goed zinnetje bij 
visualisaties.  
St: Ik ben bereid voor de volle 100% dat witte licht te zijn.  
Chris: En als ik er van uit ga dat ik puur dat witte licht ben ... 
St: En als ik er van uit ga dat ik puur dat witte licht ben ... 
Chris: wat gebeurt er? 
St: Dan voel ik alsof ik een beetje omhoog kom, een beetje buiten mezelf.  
Dan voel ik me krachtig, dan ben ik er helemaal. 
Chris: en hoe is het dan met je hoofd? 
St: Minder warm. 
Chris: Hoe voelt het verder in je hoofd?  
St: Ik voel warmte in mijn rug, bovenarmen. 
Chris: En hoe is het om dat heldere witte te zijn?  
St: Prettig. 
Chris: Wat is daar prettig aan? 
St: Wat is daar prettig aan? Het is mooi, het is helder het is krachtig. 
Chris: Kijk eens hoe het is om te zeggen: Ik ben krachtige helderheid.  
St: Ik ben krachtig helderheid. 
Chris: Ik ben krachtige helderheid. 
St: Ik ben krachtige helderheid.  
Chris: En als ik dat zeg dan merk ik ...  
St: Ik ben krachtige helderheid, ik ben krachtige helderheid. Dan voel ik me ook krachtig, dan voel ik 
me zeker. Ja, zelfvertrouwen. Dat zijn wel woorden die erbij passen. 
Chris: Ok. Wat vind je er van als ik zeg, dan weet ik hoe het zit? 
St: Ik weet ik hoe het zit. 
Chris: Het hoeft niet waar te zijn, dat is even mijn associatie. Proef die eens, zou die erbij kunnen 
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kloppen.  
St: Als reactie op de helderheid? 
Chris: Ja. 
St: Ja, dan klopt het dan weet ik hoe het zit. 
Chris: Zeg dat nog eens. Ik weet hoe het zit. 
St: Ik weet nu hoe het zit. 
Chris: En hoe is dat om te weten hoe het zit.  
St: Dat is prettig. Dat steunt me. Nou ik ben het gewoon. 
Chris: Met andere woorden, ik ben het gewoon. Het klopt? Dus dat is wie jij eigenlijk bent? 
St: Ja.  
Chris: En kun je van hieruit ook zien tegen welke zelfbeelden dat aanschuurt. Welke innerlijke 
overtuigingen die jij normaalgesproken hebt over jezelf. Zeg maar, waar bijt dit besef?  
St: Dat ik uiteindelijk niet krachtig genoeg ben omdat ik eigenlijk meer kracht moet hebben of dat ik 
het beter moet doen of dat ik ... 
Chris: Eén van de belangrijke kenmerken is - dat zeg ik meer voor de groep dan voor jou - dat als je 
werkelijk afgedaald bent in de zijnskwaliteit dan ontstaat er per definitie een gevoel van dit klopt, dit 
ben ik. Het is een gevoel van thuiskomen. Herken je dat gevoel ook S? 
St: Ja.  
Chris: Je landt in wie je eigenlijk bent. Dus je bent niet meer die constructie van zelfbeelden, je bent 
wie je eigenlijk bent, je ware zelf. Of je ware aard. True nature. En dan heb ik nog een associatie bij 
die witheid, maar ik wil je niks opdringen. Je moet goed opletten of dat klopt. Bij witheid heb ik ook 
altijd de associatie met onbezoedeldheid. Schoonheid, maar dan in de zin van onbezoedeldheid.  
St: Wat bedoel je daar precies mee? 
Chris: Die Persil reclame, weet je wel?  
St: Smetteloos. 
Chris: Smetteloos, is ook zo'n woord, dus onbesmet. Het gaat er om dat je kijkt naar dat witte licht en 
je stelt je weer voor, dat is de enige manier waarop je dit kan doen. Je was er al weer een beetje uit 
en de enige manier om dit te beoordelen is als je er in zit, want anders zit je al weer in de sfeer van de 
zelfbeelden. Zo kun je heel makkelijk die switch ook zien. Dus realiseer je even dat je dat witte licht 
bent en ik geloof dat dat nu weer gebeurt. Je kunt het vrij goed zien.  
Als ik er van uit ga dat ik dat pure witte licht ben. Wat altijd helpt is om dat nog maar weer eens een 
keer te zeggen. Dat is wat ik jullie ook adviseer de komende tijd om in de persoonlijke beoefening te 
doen.  
St: Als ik er van uit ga dat ik helemaal dat witte, witte licht ben ...  
Chris: Dat doe je fantastisch, S. Dan merk ik … 
St: Dan merk ik …  
Chris: En als ik er vanuit ga dat ik de onvervuildheid ben.  
St: En als ik er vanuit ga dat ik de onvervuildheid ben …  
Chris: Van die witheid.  
St: Dat vind ik heel moeilijk. Wat er dan [onverstaanbaar]. 
Chris: Als jij zonder zonden bent. 
St: Als ik zonder zonden ben. 
Chris: Als jij zonder zonden bent. 
St: Als ik zonder zonden ben. Helemaal … [onverstaanbaar] Ik kan het niet. 
Chris: Hoe voelt dat? 
St: Dat voelt niet fijn aan. 
Chris: Want wat is daar lastig aan. 
St: Als ik het nazeg, zonder zonden, dan associeer ik het met dat je ook niet jezelf bent. 
Chris: Nou is zonder zonden zijn iets heel anders dan braaf zijn.  
St2: Zuiver.  
Chris: Dus met andere woorden: wat er ook is gebeurd met jou in je leven, wat je ook hebt 
uitgespookt, er is en deel in jou, een kern in jou die volstrekt onbeschadigd is, onbezoedeld is, 
onvervuild is, etc. 
St: Die helemaal zuiver is. 
Chris: In dit geval zou ik ook gewerkt kunnen hebben – zeg ik even voor de groep – met het zinnetje 
‘ik ben bereid zo braaf te zijn als ik eigenlijk ben’. Om door die ideeën over braafheid heen te gaan. 
Kun je je voorstellen, dat vooral als iemand braaf is, dat ie commentaar heeft gekregen op die 
braafheid. Wat er vooral niet mag zijn, is braaf. Maar zo gauw hij zich ontspant in die braafheid, is de 
braafheid over. Is ie namelijk zichzelf. Want die braafheid is een soort gekunstelde vorm, vaak.  
Wat gebeurt er allemaal, S?  
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St: Als ik er van overtuigd ben, als ik mij realiseer dat ik ook een stukje zuiverheid heb. 
Chris: Ja, dat ik dat eigenlijk bén.  
St: En dat ik dat bén. Dan word ik trots. Dan voel ik me … ‘wat mooi’.  
Chris: Hoe is het om dat te voelen. 
St: Dat is heel prettig, dat is heel fijn.  
Chris: Hoe is het, bijvoorbeeld, dat je een beetje trots bent? 
St: Hoe het is om trots te zijn. Dat geeft een gevoel van warmte, van dat je er mag zijn, ja … 
Chris: OK, OK. Als ik nou zeg tegen jou: ‘S, jij bent een buitengewoon goed mens’.  
St: Dan zeg ik: ‘dank je wel’.  
Chris: Ja, maar ik ben nu vreselijk benieuwd naar wat er in jou gebeurt. 
St: Ja, dat vind ik natuurlijk heel mooi, als ik dat hoor. Dat is wel wat ik wil, eigenlijk.  
Chris: Dat is wat je wilt. En wat ik je nou zo gun, is dat je werk zou kunnen doen met die goedheid. 
Dus dat je geen goedheid meer hoeft te worden door goed te handelen, door allerlei projecten klaar te 
krijgen. Maar dat je je verbindt met dat wat je bent. Dat is die goedheid. Dat geldt voor ons allemaal. 
Tegelijkertijd is dat ook weer een projectje. Gelukkig dan toch nog iets te doen.  
 
Ik heb ook gewoon wat geassocieerd op die kwaliteiten, maar ook om jullie te supporten en elkaar te 
begeleiden in de oefengroep. Om te kijken wat bijvoorbeeld de uitdaging is. Dus ik laat mijn eigen 
associaties los op de kwaliteiten die er zijn en ik denk dat te kunnen doen als ik altijd de persoon de 
ruimte bied dat die mag blijven voelen wat ie voelt. Dat is waar het over gaat. Maar daarmee kan je 
wel de persoon helpen. Omdat die soms een associatie overslaat. Terwijl dat wel een belangrijk facet 
kan zijn, waar het over gaat.  
St2: Dat was een heel mooi thema om naar te kijken. Heel zichtbaar hoe de dingen gingen.  
Chris: Ja, heel zichtbaar hoe dat gaat. Wat jij heel goed doet is je heel goed verbinden. Daar zit veel 
toewijding in, bereidheid om je te verbinden, bijvoorbeeld, met dat witte licht.  
 

9.12. Oefening: Uitdrukking geven aan Edelsteen zijn (Oef. 36) 
Verdeling in twee subgroepen en elkaar vertellen: 

• wie je bent als edelsteen met al je kwaliteiten die je niet hebt, maar bent 
• Wat de uitdaging voor jou is die uitgaat van het zijn van deze edelsteen in het dagelijks leven?  
• Zijn er beelden over jezelf die je dan moet loslaten? 
•  Hoe is het om in een kring van edelstenen te zijn? 

 

9.13. Ademhalingsoefening 
In tweetallen. Chris geeft de instructie. 
 

Nabespreking  
St: Ik vond het heerlijk. 
Chris: En wat was er zo fijn aan. 
St: Ik vond het én heel leuk om te doen, het is heel leuk om zo mee te ademen met iemand, zelf ga je 
mee, en ik vond het heel lekker, vooral het indrukken, want het vertraagde mijn uitademhaling heel 
erg. Bij de yoga of soefi is zo’n oefening, waar je gewoon uitademt en steeds langzamer uitademen, 
stapje voor stapje en dan extreem, en dit maakt het heel gemakkelijk om dat gewoon te gaan doen. 
En het ontspant het. En je bent je veel meer bewust van je ademhaling in lijf, feitelijk meer dan dat je 
eigenlijk aan het ademhalen bent, zeg maar het ademt. 
Chris: Ja, het ademt. Als het goed gaat met de oefening, en het is best een beetje lastige oefening, 
ga je voelen hoe je normaal gesproken adem haalt.  
St: En dit ademt in jou. 
Chris: Precies, en in principe is dat een optie: dat het ademt in ons.  
 
St: Ik heb dat juist tijdens de meditatie, dat het ademt in mij. Maar bij dit ging ik teveel mijn best doen 
en bijna hyperventileren, toen werd ik duizelig. 
Chris: Oké. Als je begeleid wordt of als je zelf begeleidt? 
St: Ik had niet voldoende instructie gehad, en ging teveel mijn best doen. 
 
St: Ik vond het heel onprettig. 
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Chris: En wat vond je onprettig, om te begeleiden of om begeleid te worden? 
St: Om begeleid te worden. Ik had echt zo’n gevoel van: je moet je niet met mijn ademhaling gaan 
bemoeien, ik vond dat echt heel vervelend. 
Chris: Oké, jij voelt het als een soort indringing, als het ware. In jouw eigenheid. 
St: Ja, zo kan je het zeggen, ja. 
Chris: Het is voor jou dus niet zo gemakkelijk om het als support te voelen. 
St: Nee, helemaal niet, ik had echt zoiets van: bemoei je er niet mee. Dat is wat het oproept. 
Chris: Op zich is het wel interessant om daar dan bij te blijven. Ik neem aan dat je niet het gevoel 
hebt dat S zich ‘aan jou opdringt of zo”.  
St: Nee, helemaal niet. 
Chris: Dan zegt het dus iets over jou en is het interessanter er helemaal bij te blijven. Al is het wel 
heel behulpzaam als je jezelf gunt dat vervelend te vinden. Dus dat niet wegpoetsen.  
Anders zit je jezelf te forceren en dat slaat ook nergens op. Maar daar spelen natuurlijk dingen, hè, 
bijvoorbeeld als, als kind, je lichamelijke integriteit aangetast is. Of als volwassene, dan kan dat dit als 
gevolg hebben. Ik weet niet of dat ook bij jou zo is. 
St: Ik had meer de associatie met wanneer ik mij tot dingen gedwongen voel die ik niet leuk vind, ik 
me dan ook vaak echt benauwd voel. Dat heeft sowieso altijd een benauwend effect op me. Dan is er 
het gevoel dat ik niet meer ruim kan ademen. 
Chris: Dat betekent dus dat jouw natuurlijke gevoel van ademruimte gemakkelijk aangetast kan 
worden. 
St: Ja. 
Chris: De natuurlijke associatie van je ademhaling zou kunnen zijn: dit is mijn adem, dit is van mij. 
Hoe meer je dat natuurlijke gevoel hebt, hoe meer een ander daaraan kan prutsen. Dat maakt je dan 
niet zoveel uit. Dan zou je ook nog een soort van onverschillig kunnen worden, van “ze prutsen maar 
een eind weg” , maar dat is ook weer niet de bedoeling. Volgens mij is het ook een heel intieme 
oefening. 
 
St: Ja, zeker. Vooral om het te doen, dus aan de achterkant staan. Wij ervoeren het als een mantra, 
het was ook gewoon één ademhaling, niet die van haar of van mij, het was als een trein, in beweging. 
En zo ging dat. 
Chris: Prachtig. 
St: En dat voelden we allebei. 
Chris: Ja, dat is een mogelijkheid, dat wordt een verbonden ademhaling genoemd. Dat kan je in 
principe (maar dan heb je wel een vierdaagse nodig) met een hele groep hebben. 
Dus dat heeft iets heel bijzonders wat jij vertelt: dat die ademhaling helemaal op elkaar is afgesteld. Ik 
heb dat niet zo geïnstrueerd, ik wilde het ook niet te ingewikkeld maken. Maar het mooiste is het als 
het lukt de ademhaling helemaal in overeenstemming te brengen. De ademhaling van degene die 
voor staat is leidend. Volg gewoon je eigen spoor, want het kan heel erg afhangen van de persoon 
met wie je bent. Bij sommige mensen is het belangrijk juist subtiel te blijven.  
 
St: Het was eigenlijk net als een accentje: dat drukken, bij de inademing, maar dan bij de uitademing 
net dat accentje geven. 
Chris: Dat is precies het idee. Maar dan is automatisch, als je de druk weer loslaat, dan stimuleert dat 
het uitzetten. Dat voel je dan heel sterk, en ga je als het ware die golf voelen, die je compleet 
overkomt. Het is heel behulpzaam om daaraan te wennen. Omdat wij normaal gesproken vrij veel 
controle op dat systeem zetten. Waardoor die natuurlijke schommeling wordt doorbroken, die kan dan 
niet zo gemakkelijk plaatsvinden. 
St: Wat ik ook merkte, is dat ik na de uitademing onder in een soort koprol maakte en dan weer ging 
inademen. En dat kost even tijd.  
Chris: Dat is ook zo met de inademing met de buiging dat we dan eigenlijk heel kort, zeg maar 1 
seconde even wachten. Dus als je compleet uitgeademd hebt even wachten, en dan ook nadat je 
compleet hebt ingeademd.  
 

9.14. Oefening: Kris Kras door de ruimte lopen (Oef. 37) 
We beginnen met door de ruimte te gaan lopen. 
 

• Maak contact met iemand en vraag die persoon zich zijn of haar edelsteen te herinneren en 
vraag hoe dat is of er iets verandert door het herinneren van de edelsteen. 

• Wat is er prettig aan om de edelsteen te zijn? 
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• Is er ook iets moeilijks aan de edelsteen te zijn? 
• Hoe ervaar je als edelsteen het contact met mij. 

 

9.15. Oefening: Open onderzoek edelsteen (Oef. 38) 
Deze oefening gaan we doen in 3-tallen, een kwartier per persoon, met 5 minuten feedback. 
 

• Stem je af op je edelsteen en identificeer je er mee als geheel.  
• Onderzoek vervolgens de kwaliteiten en onderzoek hoe die kwaliteiten samenhangen of 

strijdig zijn met de ideeën die je normaalgesproken hebt over je zelf, met je zelfbeeld dus.  
Je kunt je bewust zijn van dat zelfbeeld, maar dit onderzoek kan ook onbewuste ideeën over 
jezelf aan het licht brengen. Iedere positieve en negatieve kwaliteit van de edelsteen verwijst 
in beginsel naar een negatief zelfbeeld en naar een essentiële kwaliteit die op een of andere 
manier in het gedrang gekomen is. 

 

Nabespreking 
Chris: Wie wil er iets over vertellen? Wat heeft je getroffen bij de persoon of personen met wie jij in 
het groepje was? 
 

Het effect van de criticus 
St: De volharding, het geduld, het vertrouwen. 
Chris: Geef het aan haar terug in de groep. 
St: Wat ik van jou mooi vond om te zien is dat je eerst zo blij was met je steen. Bij het onderzoek 
veranderde dat. De criticus kwam ineens bij jou. Dat vond ik zo jammer, want je zat bijna helemaal 
onderuit. Je werd er ook boos over. Ik wist eigenlijk niet zo goed, wij allebei niet, wat we daarmee 
moesten. 
Chris: De criticus is één en al overtuiging. Daarom noem ik hem een paradigma of een ideologie, een 
heel stel ideeën. Een visie zou je kunnen zeggen, maar visie gebruik je meestal voor een positief ding. 
Maar dit is een vrij krampachtig idee over hoe de wereld in elkaar zit. 
St: Het is voor mij wel een spannende steen, die ook wel noopt tot verder onderzoek. Het was wel 
heel verrassend dat de criticus daar ineens zo in mee kwam kijken. Dat verraste mij ook wel. Dat je 
dan ook een soort verslagenheid voelt, wat eerst een soort blijheid is. Het is een kleurrijke, veelzijdige 
steen. Dan ineens zegt iemand: ‘dat ben jij niet. Verbeeld je nou niet dat jij dat bent!’. En dit is dan niet 
genoeg om dat weg te krijgen. Daar is nog wel het één en ander in te doen. 
Chris: Dat is heel goed om te zien. Daar – met de criticus - zullen we de komende tijd veel werk mee 
doen. Waarmee je in contact bent is met je essentie, met de natuurlijke energie die ontspannen, 
zichzelf is en stroomt en iets heel prettigs heeft, iets heel relaxt . Dan komt zo’n superegoaanval, zo’n 
criticusaanval en pats! Die drukt dat compleet weg. Heeft een castrerend effect.  
Je identificeren met die edelsteen, daar wordt die criticus niet blij van. Dat betekent dat het zo maar 
kan zijn dat je morgen, bijvoorbeeld, die verslagenheid gaat voelen. Dan heeft die criticus 
teruggeslagen. Die verslagenheid is dan een combinatie van dat die criticus terugslaat en ook dat de 
meest fundamentele pijn waar wij aan lijden, het meest inherente lijden, is het lijden dat wij niet 
onszelf kunnen zijn.  
Dus als je af en toe eens even door het werk jezelf bent en je raakt jezelf vervolgens weer kwijt – wat 
gewoon de natuurlijke gang van zaken is – dat is gewoon heel pijnlijk. Dat is heel verdrietig. Dus in die 
zin is het weer enorm belangrijk dat je jezelf niet die eis gaat stellen dat je altijd die edelsteen bent. 
Want dan is het in feite al in het systeem van de criticus terechtgekomen. Dan wordt het al een soort 
strengheid, een soort eis aan jezelf. Het is een hele kunst om jezelf op een positieve manier te 
begeleiden. Want tegelijkertijd als je het helemaal weggooit en vergeet, dan gebeurt er ook niks. Dus 
het is een hele kunst om jezelf daar op een goede manier in te begeleiden.  
 

Associëren en identificeren 
St: Is associëren nou hetzelfde als identificeren? 
Chris: Associëren. In dit geval staat in de instructie: ‘afstemmen op de edelsteen en er mee 
identificeren’. Dat zijn eigenlijk twee fases. Want afstemmen, dan is het alleen nog maar dat je er naar 
kijkt. Als iemand in jouw groepje zit te vertellen: ‘mijn edelsteen is rood en zus en zo’ dan is hij heel 
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anders bezig dan als hij zegt: ‘ik ben die rode edelsteen, die heel hard is’. Dat is het verschil. Want 
dan doorvoelt hij dat en vindt er een transformatie plaats.  
 
St: Stel je nou voor dat je in de komende dagen verslagenheid gaat ervaren, is het dan de beste 
remedie om je dan weer te identificeren met de kwaliteiten van de edelsteen? 
Chris: Nee, het dan weer belangrijk om die verslagenheid te doorvoelen en wat dan ook altijd mooi is 
om mee te werken, er zit altijd een verlangen onder. Wat altijd helpt is op dat moment te gaan voelen 
wat er dan voor verlangen is.  
Verslagenheid is al het ware deprimerend, maar zou gauw je weer het verlangen voelt, is dat weer 
vitaliserend. Dat is dan het mooiste om mee te werken. Maar daar kan dan ook een nostalgisch gemis 
zijn. Als je de mystieke literatuur leest, zoals bijvoorbeeld van Rumi, dat zit vol met die nostalgie. Zo 
gauw je vooral die vrijheid gevoeld hebt, dan komt er een enorm verlangen los. Wat ook nodig is, want 
het vraagt gewoon heel veel toewijding en discipline om op het pad te blijven en de moeilijkheden aan 
te kijken en er aan te groeien. Dat is zoals het werkt, zoals ik dat begrijp. Dus er is ook steeds een 
beproeving. Zo gauw je het gevoel gaat krijgen: ‘nu heb ik het’, dan gegarandeerd ben je het weer 
kwijt. Dan zal het ook nooit lang duren voordat het weer weg is, dat positieve gevoel.  
 

De ramp van een blokkade 
St: Ik wilde als eerste beginnen met het open onderzoek en ik raakte eigenlijk helemaal vast. Ik kon 
niets meer zeggen, had een blokkade, werd helemaal warm, begon te transpireren en ik wist gewoon 
helemaal niet meer wat ik moest doen. Ik weet niet meer wat ik zei. Ik weet het helemaal niet. Mag je 
het dan even helemaal niet weten? En met dat je dat uitspreekt, ontstaat er wat ruimte.  
Voelde ik dat ik weer wat koeler werd op mijn hoofd, voelde me iets meer weer landen, heb ik het 
idee. Dat was een hele aparte ervaring, ook omdat ik daarnet, hiervoor jullie had verteld over de 
steen, dat was best wel duidelijk. Dat overkomt je dan zo.  
Chris: Kreeg je wel de andere kant van de medaille te zien. Je kwam midden in de ramp terecht.  
St: Dat ga jij nu uitleggen! Ik vertelde hoe mijn ervaring was. Hoe dat allemaal gegaan was.  
Chris: Maar kun je je er iets van voorstellen als ik zeg : ‘je kwam midden in de ramp terecht?’. Dat is 
dus precies het omgekeerde dan dus de staat waarin je vanmorgen was. Je was heel krachtig, heel 
helder, en nu ... ik weet eigenlijk niks, hoe moet het nou? De omgekeerde situatie. Wat enorm 
belangrijk is, is leren om daar in te ontspannen. Dat je vertrouwd raakt op die plek.  
St2: Dat gebeurde eigenlijk wel.  
Chris: Dat gevoel heb ik ook. Ik was er natuurlijk niet bij. Want je was erna weer behoorlijk relaxt. Wat 
belangrijk is, voor je het weet krijg je het idee dat je een slechte oefening gedaan hebt als dit gebeurd 
is. Maar eigenlijk gaat het gewoon heel goed. Stel dat je in je oefening compleet geblokkeerd raakt, 
dan is het wel de kunst om geïnteresseerd te zijn in de blokkade. Dat is ontzettend leerzaam. Dit komt 
nu, omdat je dat vorige nu wel kent. Nu krijg je de kans om de andere kant van de medaille te zien.  
 

De moed om naar je overtuigingen te kijken 
St: Is dat dan omdat je iets geraakt hebt, waarvan je wist dat je dat niet kon raken?  
Chris: Ongetwijfeld lijkt het enorm op wat er met S gebeurd is. Dat daar in feite ook een 
superegoaanval geweest is. Het superego zegt: ‘dat kun jij toch niet, of dat is veel te moeilijk voor jou’. 
Wat interessant is, is dat er van alles in haar hoofd gebeurt. Er zijn mensen die beweren dat door 
negatieve overtuigingen of negatieve ervaringen er echt ook fysieks in je hoofd gebeurt. Er zijn 
mensen die beweren dat door dit soort van werk er ook echt iets in je hoofd verandert. Dat er in de 
bedrading verandering plaatsvindt. Er komt steeds meer onderzoek op dat gebied. En dat is grappig, 
omdat wij vaak ook fysieke verschijnselen voelen in ons hoofd of in ons hart of in onze buik, k sluit niet 
uit dat er ook echt iets verandert.  
Ass: Wat mij nog wel trof, is dat ik weer zag door met S. te werken, de moed die je moet hebben om 
je overtuigingen aan te kijken. S. zei op een bepaald moment: ‘dat is geen overtuiging, dat is de 
realiteit’. Zo echt is het! Ook je overtuiging, dat is je realiteit. Om die te onderzoeken/ Fantastisch om 
te zien, je bereidheid daartoe, om daar naar te blijven kijken.  
St: Ik vond het nog een doolhof.  
Chris: Maar overtuigingen loslaten is ook een beetje doodgaan.  
Je bent daarmee geïdentificeerd, daar ontleen je identiteit aan. Zo gauw je identiteit aangetast wordt, 
voelt dat als doodgaan. Doodgaan is überhaupt voor je gevoel alleen maar het veranderen van 
identiteit. We zijn immers al honderdduizend keer doodgegaan voordat we dood gaan, tenminste als 
we de tijd hebben om een beetje sterfbed te hebben. Tegen de tijd dat we doodgaan, zijn we al 
doodgegaan, dus dat is eigenlijk geen probleem.  



Jaarboek Jaartraining 2009/2010 

Centrum Zijnsoriëntatie 249 

A: Doodgaan is het minste probleem. Maar wat daar voor zit.  
Chris: Ja, wat daar voor zit is wat lastig. Terwijl je er eigenlijk niks voor hoeft te doen. Maar toch is het 
hard werken.  
 

9.16. Afsluiting 
Maak contact met de grond. 
Kijk hoe het voor je is om de komende tijd je af en toe te herinneren dat je de edelsteen bent. Hoe het 
is om als edelsteen op de fiets te zitten, in de auto, in een vergadering, voor de televisie, of wat dan 
ook. Hoe je ’s avonds in slaap valt, als je ’s morgens wakker wordt. stenenwinkels.  
 
Het is niet zo’n slecht idee om ergens een soort altaartje te maken, een plekje te creëren, als een 
eerbetoon aan jouw ware aard, aan wie jij eigenlijk bent, daar die steen neer te leggen en andere 
dingen die jou kunnen helpen om je te herinneren wie je eigenlijk bent. Een toewijding aan de 
ontvouwing van jouw ware aard. Dat helpt de bereidheid om die lagen, waaronder die edelsteen – die 
je eigenlijk bent – verborgen is, langzamerhand te doen smelten. Zodat je werkelijk voertuig van het 
Zijn kunt zijn.  
 
We sluiten af met een Om, met een buiging, voor dat wat we eigenlijk zijn.  
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10. Het superegocomplex 
Dag 16 en 17 van de Jaartraining. 
 

10.1. Meditatie (dag 16) 
Laten we even de ogen sluiten.  

• Hoe tref je jezelf aan?  
• Hoe is het contact met de grond?  
• Is er iets waar je moeilijk bij kunt zijn? 

Is er iets waar het prettig is om bij te zijn? 
• Hoe is het om helemaal in het hier en nu te zijn? 

Niks buiten te sluiten? 
 

• Hoe is het als je beseft dat je met alle levende wezens op dit moment hetzelfde NU ervaren? 
Dat jij hetzelfde NU ervaart als dat president Obama ervaart? 
Hetzelfde NU als een hongerig kind in Afrika? 
Hetzelfde NU als Geert Wilders? 
 

• Eigenlijk ademen we allemaal dezelfde adem. 
Zijn we in het NU allemaal verbonden. 
Hoe verschillend we het misschien ook beleven. 
 

• Dat geldt voor de mensen uit deze groep die er vandaag zijn, maar we delen het ook met de 
mensen die er vandaag niet zijn. 

• Laten we even stilstaan bij de mensen die er niet zijn, die het op één of andere manier 
moeilijk hebben, ziek zijn.  

• En laten we dankbaar zijn, ook vandaag voor ieder greintje zicht wat we krijgen op de echte 
werkelijkheid.  
 

• Het is een voorrecht om in contact te kunnen zijn met de werkelijkheid zoals die echt is.  
• Laten we die inzichten gebruiken om tot grotere vreugde te komen, niet om onszelf af te 

straffen. Grotere vreugde van onszelf en daarmee als vanzelf tot grotere vreugde van onze 
omgeving.  

• Laten we het dan afsluiten met een buiging.  
 
 
St: Ik wil wel iets vragen over de meditatie. Je noemt allerlei namen over in het NU zijn en ik merkte 
dat ik dat minder makkelijk vind. Ik kan me wel verbinden om in het NU te zijn. Maar op het moment 
dat je dan namen noemt, komt er een bepaalde selectiviteit… Aan de ene kant snap ik wat je ermee 
bedoelt en aan de andere kant kan ik op dat moment niet in het NU zijn.  
Chris: Het belangrijkste is om dat weer gewoon te zien en daar op zich weer niet te veel van onder de 
indruk te raken. 
Het is goed gezien dat het dan moeilijk is om erbij te blijven en dat je dat aan het denken zet of iets 
dergelijks.  
St: Maar je bedoelt daarmee een soort universeel NU? Want ik kan me ook voorstellen dat iedereen 
zijn eigen ervaring heeft binnen het NU.  
Chris: Zo is het, maar tegelijkertijd is er wat mij betreft ook een ‘universeel NU’ als je het zo wilt 
noemen. We zitten in hetzelfde schuitje.  
 

10.2. Theorie: Zelfbegeleiding en het Superegocomplex 
Een belangrijke doelstelling van de Training Zijnsoriëntatie is het optimaliseren van de zelfbegeleiding. 
Met adequate zelfbegeleiding zijn we instaat onszelf in een betere geestelijke conditie te brengen en 
te houden. Het toenemende zicht op onszelf is daarbij belangrijk. Hoe beter we onszelf leren kennen 
en begrijpen, hoe beter we ons zelf kunnen begeleiden. Alles in ons, wat op een of andere manier 
onrustig is, wacht om door ons begrepen te worden om daardoor te kunnen ontspannen. 
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Onze manier van onszelf begeleiden is vaak een weerspiegeling van hoe onze ouders ons als kind en 
jongere begeleid hebben. Waren onze ouders streng voor ons, dan zullen wij dat vaak ook naar 
onszelf zijn. Hadden onze ouders niet zoveel interesse in ons en lieten ze ons min of meer aan ons lot 
over dan zullen wij ook op die manier met onszelf omgaan. In die zin kun je de kunst van het 
begeleiden van jezelf helemaal vergelijken met de begeleiding van kinderen, van medewerkers in een 
bedrijf of bijvoorbeeld de coaching van sporters. Het is erg behulpzaam als de trainer in ons werk in 
zijn of haar begeleiding van studenten een voorbeeld is hoe je met jezelf kunt omgaan. Op zijn beurt is 
onze stijl van zelfbegeleiding van directe invloed op de manier waarop wij anderen, onze kinderen of 
bijvoorbeeld onze medewerkers of studenten begeleiden. 
 
Belangrijk in de zelfbegeleiding en in de zelfbewustwording is dat we afstand kunnen nemen van 
onszelf. Afstand is nodig om werkelijk zicht te hebben op onszelf en om van daaruit echt contact te 
kunnen maken en werkelijk intiem te kunnen zijn met wat zich in ons voordoet. Een van de voordelen 
van het weeskinderenmodel is dat het helpt om afstand te scheppen tussen een waarnemer in ons en 
de bewegingen in onszelf die kunnen worden waargenomen. Deze splitsing helpt de onbewuste 
identificatie te verzachten en uit een soort primitief actieperspectief te stappen. Als we bijvoorbeeld 
onze angst kunnen zien als een kind in ons dat angstig is, hoeven we misschien ook niet meteen te 
vluchten als de reflexmatig aan de angst gekoppelde actie. In het gunstige geval helpt het model in de 
derde plaats ook om compassie te voelen voor, in dit voorbeeld, het angstige kind in ons. Dankzij de 
compassie hoeven we de angst ook niet meteen weg te werken, er van te dissociëren of er de strijd 
mee aan te gaan. Het zijnsgeoriënteerde ideaal is dat we iedere beweging in ons op zijn minst kunnen 
laten bestaan, beter nog er vriendelijk voor te zijn om daarmee de verborgen essentiële kwaliteit ter 
beschikking te laten komen. Dat wat voor ons gewaar zijn als lood verschijnt, blijkt door de juiste 
aandacht als vanzelf te transformeren in goud. Geen goud dat we hebben, maar goud dat we zijn en 
daardoor ter beschikking komt voor onszelf en anderen. 
 
Uitgangspunt is dat alles wat zich in ons voordoet van waarde is en dus vooral niet bestreden hoeft te 
worden. Alles wat zich in ons voordoet, al dan niet veroorzaakt door de buitenwereld, vraagt om door 
ons ontmoet te willen worden. Zelfs als we ergens helemaal vanaf willen, mag dat bestaan. Het enige 
wat nodig is in de afkeer ontspannen. Wat helpt is om er op een rustige, verzoenende manier louter 
voor onszelf woorden aan te geven. 
 
Als de situatie dat vraagt, zullen we bereid dienen te zijn om te gaan staan voor onszelf en uitdrukking 
te geven aan onze waarheid tegenover anderen. Een van de redenen om te spreken van 
weeskinderen is dat het gaat om delen in ons die nog niet ontmoet konden worden door onszelf en 
waarvan we vaak aannemen dat ze ook niet welkom zijn in de buitenwereld. Lange tijd op ons pad is 
het zo dat alleen dat welkom is in onszelf, waarvan we denken dat het ook welkom is in de 
buitenwereld. Daardoor voelen de weeskinderen zich door ons verstoten. Het gaat dus om verstoten 
delen van onze zie, die zich werkelijk in de steek gelaten voelen en daarover ook boos zijn. Wanneer 
het daarom lukt verzoening en verbinding tot stand te brengen, geeft dat ons een helende ervaring. 
Een ervaring van een meer compleet mens, van een hogere graad van integratie. 
 

Het model van Freud  
Mede door deze positieve ervaringen ontwikkelt zich een steeds diepgaander commitment en 
toewijding aan het werk van zelfbegeleiding en aan de verdieping daarvan. Door toenemende 
helderheid en inzicht, vermogen tot objectiviteit, compassie met onszelf en motivatie rond de 
zelfbegeleiding wordt deze steeds effectiever. 
Het eerste resultaat hiervan is meer rust en vrede in onszelf en meer gemak in de relaties met onze 
omgeving. We groeien in Rusten in Zijn. Een tweede resultaat dat zich zal voordoen is dat ons 
handelen adequater wordt en meer afgestemd op de situatie. Ons handelen zal meer bepaald worden 
door wijsheid dan door emoties als angst, boosheid en begeerte. We leren meer te doen wat we écht 
willen. 
 
We weten van allerlei tendensen in ons zoals ons compensatie- en vermijdingsproject en de daarmee 
verbonden rampen. We kennen het onderscheid tussen het neurotische en essentiële 
zelfverbeteringproject. Allemaal belangrijk rond de zelfbegeleiding. We beheersen diverse technieken 
om goud uit het lood te distilleren. 
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Bijzonder behulpzaam bij de zelfbegeleiding is ook het innerlijke krachtenmodel van Sigmund Freud, 
zoals hij dat in mensen werkzaam zag. Omdat het gaat om een krachtenmodel wordt zijn benadering 
en die van zijn navolgers naast psychoanalytisch ook wel de psychodynamische of dynamische 
benadering genoemd. 
Freud ging uit van drie instanties: het id of es, ego en superego. Het id zag hij als de verzameling van 
driften en instincten zoals het overlevingsinstinct en, voor hem heel belangrijk, onze seksuele drive. 
Een goed ontwikkeld superego stond voor hem als een gezond functionerend geweten. Zonder 
superego zou iemand volstrekt overgeleverd zijn aan zijn driften, aan het beest of dier in hem of haar. 
Superego bewaakt volgens hem de sociale aanvaardbaarheid van gedrag en bewaakt de sociale 
dimensie.  
Wat Freud betreft gaat het er niet om dat het id volledig onderdrukt wordt door superego. Een krachtig 
ego is in staat te bepalen wanneer en in hoeverre de deur van het id open kan. Een gezond ego 
bepaalt de macht van id en superego. 
Het ego voor Freud is dus een heel ander ego dan het ego van de spirituele tradities. Het ego van de 
spirituele tradities staat voor een overmatige zelfgerichtheid. Als we hier weer van uit een 
psychologisch en essentieel perspectief naar kijken dan kunnen we dat ego zien als een punt van 
tekort en gebrek dat zonder dat we daar echt contact mee hebben, ons handelen bepaalt. Het is een 
virtueel, niet reëel punt waarin we als het ware alle negatieve ervaringen koesteren en ons gedrag 
laten bepalen. 
Het nadeel van dit egobegrip is dat het met een sterke negatieve sfeer omgeven is en waardoor je er 
dus al snel vanaf wilt. Zoals we weten, is ergens vanaf willen de beste manier om er aan vast te 
blijven zitten. 
 

Wijsheid en vier beperkende subpersonen of instanties 
Hier zullen we nu ingaan op een model met enkele instanties die we in hun gezamenlijkheid het 
superegocomplex noemen. Inzicht in die instanties en herkenning ervan in ons zelf is buitengewoon 
behulpzaam bij onze zelfbegeleiding. Het zijn naast onze Wijsheid, een Criticus, een Rebel, een 
Gekwetste en een Kwetsbare instantie. Het is onze wijsheid die de vier instanties kan herkennen en 
die een adequate begeleiding van deze instanties kan inzetten. Vooral als het gaat om het nemen van 
beslissingen en het maken van keuzes is het zeer behulpzaam als we onze bepaaldheid door de vier 
instanties kunnen herkennen. Het eerder beschreven fundamentele loyaliteitsconflict helpt enorm om 
het bestaan en de kracht van de vier instanties te begrijpen. Als eerste zullen we dat gaan zien bij de 
Criticus. 
 

De Innerlijke Criticus  
De criticus in ons is een instantie wiens kracht direct samenhangt met onze behoefte aan relatie en 
onze angst om verbinding te verliezen. De criticus bewaakt, censureert en remt onze levensstroom, 
die basaal een persoonlijk en individueel karakter heeft. De criticus betwijfelt consequent op een 
wezenlijk en existentieel niveau de aanvaardbaarheid van onze eigenheid en dwingt onze 
levensstroom een vorm aan te nemen die waardering van de omgeving oogst. In ieder geval niet botst 
met de omgeving of afwijkt van wat wenselijk is. Wat de criticus betreft kan het niet zo zijn dat, als we 
helemaal onszelf zijn en onszelf ook helemaal laten zien, we acceptabel, nog minder, aantrekkelijk 
zouden kunnen zijn voor onze omgeving. Wat de criticus betreft moeten we voortdurend rekening 
houden met wat de ander aantrekkelijk vindt en er opgericht zijn het de ander naar de zin te maken. 
Als we dat niet doen, gaat dit wat de criticus betreft per definitie ten koste van de relatie en schaadt 
daarmee onze overlevingskansen. 
 
De criticus beschikt over een uitgebreide, maar wel aan het begin van ons pad geheel onbewuste, 
ideologie op het gebied van relationeel succes en relationele overleving. Die ideologie is het resultaat 
van de wederwaardigheden en inzichten van vele generaties van onze familie op het gebied van 
relaties. De ideologie van de criticus wordt steeds weer expliciet, maar vaak ook impliciet, van ouders 
naar kinderen doorgegeven. Waar de zekerheid van relatie op een of andere manier ooit in het geding 
is geweest, heeft de criticus, die los staat van tijd, zijn conclusies getrokken over gedrag wat kennelijk 
onwenselijk was.  
Voor het gevoel van de criticus is verlies van relatie het meest bedreigende wat er bestaat en staat 
min of meer gelijk met doodgaan. Vandaar de enorme kracht en nadruk waarmee de criticus zijn werk 
doet. Die kracht is direct gerelateerd aan de ernst van de relationele bedreigingen die er ooit geweest 
zijn. Belangrijk daarbij is te begrijpen dat het in vorige generaties ook eeuwenlang zo geweest is dat 
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men zeker in moeilijke tijden, bij hongersnood, ziekte, verlies van onderdak door brand of 
natuurgeweld, ook werkelijk objectief afhankelijk was van de goodwill van de omgeving. De mate van 
acceptatie door anderen en de mate dat je bij hen aanzien geniet bepaalde, en bepaalt voor het 
gevoel van de criticus nog steeds, de mate waarin je kunt rekenen op anderen en bepaalt daarmee de 
kans dat jij en je gezin allerlei levensbedreigende situaties kunnen overleven. 
 
Wat voor de criticus ondenkbaar is, is dat we gewaardeerd zouden kunnen worden juist vanwege het 
inbrengen van onze waarheid en voor het leven van onze individualiteit. De criticus bewaakt 
voortdurend ons imago en probeert een succesvolle versie van onszelf te creëren. De criticus is de 
hoeder van het zelfverbeteringproject, bevordert braafheid en burgerlijke gehoorzaamheid. 
 
Niet in overeenstemming leven met de normen en waarden van de criticus vraagt heel veel kracht en 
moed. Juist de mate van kracht die gevraagd wordt, gaat de kracht van onze individualiteit bepalen en 
van onze authenticiteit en van het vertrouwen in onze capaciteit ons eigen leven te leiden. Die kracht 
en moed kunnen alleen maar ontstaan dankzij de trekkracht van de relationele veiligheid. Onze 
individualiteit is volstrekt afhankelijk van onze persoonlijke inzet en bereidheid om het risico te nemen 
relaties te verliezen. Alleen en werkelijk alleen wijzelf kunnen uiteindelijk ons leven maken en onszelf 
aan onze eigen haren uit het moeras trekken. De bewuste keuze hiervoor is van groot belang. Een 
dergelijke keuze is altijd een sprong in het diepe. Er is een enorme tendens in ons om te wachten tot 
we ons krachtig genoeg voelen. We kunnen blijven wachten, maar die kracht komt nooit door te 
wachten. Die kracht komt pas als we springen en onszelf het vertrouwen geven dat we verdienen.  
 

Innerlijke Criticus, schaamte en schuld 
Normaal gesproken worden we in eerste instantie volledig bepaald door de ideologie van de criticus. 
De volgende stap is dat we afstand creëren naar onze criticus en zijn of haar stem en woorden gaan 
herkennen als een instantie waar we vanaf dat moment niet helemaal meer mee samenvallen. Als 
eerste herkennen we in ons de kritische stem van (de criticus van) onze ouders. In deze fase 
herkennen we de stem van de criticus wel, maar worden er desondanks door bepaald. Deze fase 
heeft tijd nodig voordat daarna geleidelijk de macht van de criticus over ons vermindert. 
Belangrijk instrument en signaal van de activiteit van de criticus is schaamte. Zo gauw we per ongeluk 
toch iets teveel onszelf zijn, zullen we ons beschaamd of verlegen gaan voelen. Waar schaamte is 
weten we dat individualiteit in het geding is, anders zou er geen schaamte te voelen zijn. De kunst is 
om ons goed te begeleiden in die schaamte en ons er niet door te laten bepalen. Schaamte en 
kwetsbaarheid horen bij een noodzakelijke fase op weg naar de vrijheid en ontstaat zo gauw we, 
ondanks de criticus, ons durven te veroorloven onszelf te laten zien op een manier die misschien niet 
helemaal in overeenstemming is met de ideale ander van de ander. 
Schaamte is bijna een puur biologisch proces en hoeft dus niet gepaard te gaan met innerlijke 
zinnetjes uitgesproken door de innerlijke stem van de criticus. Het schijnt zo te zijn dat zelfs al heel 
jonge baby’s zich al kunnen schamen. 
 
Belangrijk is het verschil te gaan zien tussen beschaamd en schaamteloos zijn. Van 
schaamteloosheid is sprake wanneer we onze gezonde neiging om rekening te houden met de 
sensitiviteit en schaamte van de ander negeren. Daardoor zal de ander in het gezonde geval zich 
beschaamd voelen. De weg naar volwassenheid wordt in deze dus bepaald door een reëel midden 
tussen schaamte en schaamteloosheid. 
 
Iets wat lijkt op schaamte is schuld. Schuld is een woord dat we kennen uit het boekhoudervak. Ook 
psychologisch gezien bestaat er een soort administratie van hoe we ons met anderen verhouden. Als 
iemand bij ons gegeten heeft zal deze bij het afscheid gemakkelijk iets zeggen als de volgende keer 
wil ik graag dat je bij mij komt eten. Hiermee bewaakt hij of zij de relatie tussen geven en nemen. Als 
mensen hebben we daar een natuurlijk gevoel voor, al kan dat ook verstoord zijn.  
Sommige mensen hebben immers al bij voorbaat het gevoel dat ze in de schuld staan en iets goed te 
maken hebben. Voor hen is het moeilijk om iets in ontvangst te nemen, omdat dat hun gevoel van 
schuld en iets goed te maken hebben versterkt. 
Andere mensen hebben het gevoel dat de ander bij voorbaat in de schuld staat bij hen. Zij hebben 
heel snel het gevoel gebruikt te worden en vermijden daardoor vaak verantwoordelijkheid. Iets waar 
de vorige categorie in meer of mindere mate aan verslaafd is. 
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Schuld gaat over het al dan niet verworven recht op relatie in de vorm van zorg en steun van de 
ander. Bij wie wordt beschuldigd, wordt het saldo aan recht op zorg en steun verlaagd. Schaamte gaat 
over eer en de kans op respect en ruimte voor jouw individualiteit. Wie beschaamd, gekleineerd of 
vernederd wordt, verliest daarmee recht op respect, op ruimte en interesse in zijn individualiteit. Het 
saldo op onze rekening van liefde en respect bepaalt in hoge mate ons gevoel van veiligheid en 
welzijn. 
Het saldo op het gebied van recht op steun en op ruimte voor jouw anders-zijn, zoals je individualiteit 
ook kunt omschrijven, wordt niet alleen bepaald door je persoonlijke geschiedenis, maar evenzeer 
door de ervaringen in je familiegeschiedenis. Waar er schande is geweest in een familie of juist veel 
positief aanzien, heeft dat een sterk effect op de expressieruimte die het nageslacht ervaart. Die 
ervaring bepaalt wat er aan zelfbegeleidingswerk op het gebied van eigenwaarde moet worden 
verricht om vrij mens te kunnen zijn.  
Hetzelfde geldt voor schuld. Als een familie door ziekte of ander onheil erg afhankelijk is geweest van 
de steun van de omgeving kan dit de oorzaak zijn van een basaal gevoel van achterstand bij het 
nageslacht. Dit kan een voortdurend gevoel hebben van iets goed te maken hebben tot gevolg 
hebben. Omgekeerd kan er ook een onbewuste basale angst zijn om (weer) gebruikt worden.  
 
Belangrijk is of (iemand in) een familie zich objectief ook werkelijk te schande heeft gemaakt of door 
de omgeving zonder reële grond te schande is gemaakt. Op dezelfde manier speelt een belangrijke 
rol of iemand objectief in het krijt heeft gestaan of staat bij de omgeving of de omgeving hem schuld in 
de schoenen heeft geschoven, waarvoor hij of zij niet reëel verantwoordelijk kan worden gesteld. 
 
Deze achtergronden zijn belangrijk om de heftigheid en de macht van de criticus te begrijpen. De 
macht van de criticus is even sterk als de heftigheid van negatieve ervaringen met de omgeving in de 
persoonlijke geschiedenis en in de familiegeschiedenis en wordt bepaald door de mate van beleefde 
afhankelijkheid van de omgeving voor wat betreft recht op steun en kans op aanzien en respect. De 
criticus wil voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt en we ons weer uitgestoten voelen. 
 
De meeste mensen zijn zich niet bewust van hun bepaaldheid door de criticus en daarmee door hun 
traumatische geschiedenis. Zij laten zich volledig bepalen door hun criticus en beschouwen die als 
hun wijsheid. De eerste stap op weg naar vrijheid is beetje bij beetje de reflexmatige bepaaldheid door 
de criticus te gaan herkennen. Geleidelijk kunnen we de criticus onderscheiden van onze wijsheid en 
kan onze wijsheid een meer doorslaggevende factor in ons leven worden dan de criticus. Kenmerkend 
voor bepaaldheid door wijsheid is dat altijd voorop staat wat werkelijk goed is voor ons. De “wijsheid” 
van de criticus is altijd angstgestuurd. 
 

De Criticus en onze vrijheid 
De criticus steelt onze vrijheid door op de stoel van de wijze instantie in ons te gaan zitten. De criticus 
is een strenge, onderdrukkende instantie. Bij sommige mensen kun je spreken van een terrorist. Zij 
leven onder een terreur van de innerlijke criticus.  
Behalve door zijn innerlijke boodschappen en door gevoelens van schuld en schaamte is een 
belangrijk kenmerk van de criticus dat hij heel vaak uitspraken doet, waar moeten in voorkomt. Als 
iemand zegt: “Ik moet morgen om drie uur bij de dokter zijn”, dan gaat hij uit van een instantie buiten 
hem, een soort externe opdrachtgever, die hem gebiedt daar om drie uur te zijn. Iemand creëert een 
soort virtuele autoriteit, aangezien er meestal van een reële externe autoriteit geen sprake is bij dit 
soort zaken. We vergeten dat we zelf kunnen kiezen, dat we iets wel of niet kunnen willen, dat we 
eigenlijk vrij mens zijn. 
Een belangrijk voordeel van zo’n virtuele autoriteit is op het eerste gezicht dat we daarmee de 
verantwoordelijkheid voor onze keuzes kunnen ontlopen. We hoeven ons niet te schamen en niet te 
verontschuldigen voor onze keuzes tegenover derden. We kunnen er niet op aangesproken worden 
doordat we ons op een buitenstaander beroepen. We beroepen ons bij voorbaat op overmacht. In 
feite is onze innerlijke criticus de opdrachtgever en we beroepen ons bij voorbaat op de innerlijke 
criticus als iemand waar wij geen greep op hebben, alsof deze een externe instantie is. 
 
Sommige mensen gaan al bij voorbaat verantwoording afleggen en zich verontschuldigen voor 
genomen beslissingen en gedane keuzes. In dat geval wordt de innerlijke criticus uitgeprojecteerd en 
gelokaliseerd in een ander, de partner, collega, enz. In dat geval is er een identificatie met de nog te 
beschrijven kwetsbare instantie. Er is dan sprake van een sterk gevoel van afhankelijkheid van het 
oordeel van een ander. 
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De Kwetsbare Instantie 
Bewustzijn van onze criticus gaat direct samen met een gevoel van kwetsbaarheid. De criticus 
voorkomt in eerste instantie dat we ons afhankelijk of kwetsbaar hoeven te voelen. Herkenning van de 
criticus gaat direct gepaard met het voelbaar worden van onze kwetsbaarheid. Geïdentificeerd zijn 
met de kwetsbare instantie betekent dat we gaan handelen van uit onze kwetsbaarheid, wat iets 
anders is dan ontspannen in onze kwetsbaarheid. Wanneer we ontspannen in onze kwetsbaarheid, 
maken we contact met het deel in ons dat zich kwetsbaar en afhankelijk voelt en zo graag zich zeker 
zou willen stellen van relatie. 
Bewustwording van onze kwetsbaarheid en het doorvoelen er van is de beste manier om ons te 
bevrijden van de criticus. Dat vraagt veel, omdat het vraagt alle rampen uit onze geschiedenis stukje 
bij beetje waar te laten zijn. Alleen verwerking van die rampen kan ons relateren met anderen 
schonen van ons verleden. Zolang we onze rampen niet verwerkt hebben, zullen we immers eerdere 
daders op onze actuele omgeving projecteren. Ook daar moeten we niet te snel vanaf willen. De 
belangrijkste stap is dat we gaan herkennen dat we dit doen en zien dat deze projecties geen reële 
grond hebben, maar louter het gevolg van onverwerkte pijn uit ons persoonlijk verleden en het 
verleden van onze ouders, grootouders en verder. 
 
Identificatie met de kwetsbare instantie gaat vaak gepaard met het uitprojecteren van de kritische 
instantie op de ander met wie we samen zijn. We voelen ons dan bij voorbaat al aangevallen. We 
gaan ons dan onnodig verklaren, zo niet verontschuldigen voor onze keuzes en beslissingen 
tegenover mensen. We nemen dan al bij voorbaat aan dat de ander zich wel gehinderd zal voelen 
door onze keuzes en menen daar verantwoording te moeten afleggen. 
 

De Rebel en de Gekwetste Instantie 
De rebel is de tegenhanger van de criticus. De rebel in ons is de instantie die zich volstrekt 
onafhankelijk definieert van de omgeving en bestaat bij gratie van afzetten tegen de omgeving. 
Wanneer we geïdentificeerd zijn met de rebel, willen we per se anders zijn. We willen van mening 
verschillen en willen graag strijd voeren.  
Zoals de criticus ons als over-afhankelijk definieert, zo definieert de rebel ons als over-onafhankelijk.  
De criticus heeft geen reëel zicht op onze autonomie, onderdrukt de behoefte aan autonomie en 
authenticiteit, overschat onze afhankelijkheid en moet hard werken om de miskenning van onze 
individualiteit en de daarmee samenhangende rebellietendens te onderdrukken. De rebel daarentegen 
wordt gevoed door gekwetstheid en het koesteren van die gekwetstheid. Vanuit de rebel staat de 
omgeving bij ons in het krijt en heeft iets goed te maken. Als rebel exploiteren we onze beledigdheid 
en onderdrukken onze behoefte om onderdeel uit te maken van een groter geheel en om samen te 
zijn.  
 
Zoals angst de belangrijkste sturende emotie is voor de criticus, zo is boosheid de belangrijkste 
sturende emotie voor de rebel. Zoals het op de weg naar de bevrijding van de criticus een 
noodzakelijke stap is om ons bewust te worden van onze kwetsbaarheid en die niet meer te 
vermijden, zo is de bewustwording is van onze gekwetstheid een belangrijke stap op weg naar 
bevrijding van de rebel. Zicht krijgen op onze gekwetstheid als gevolg van ervaringen van onrecht, 
respectloosheid en vernedering en deze doorvoelen bevrijdt ons van de macht van de rebel. 
 
Net als de criticus overschaduwt ook de rebel onze wijsheid. Wanneer we in de greep zijn van de 
gekwetstheid kunnen we niet gemakkelijk tot wijze beslissingen komen, dat wil zeggen beslissingen 
die ons uiteindelijk goed doen.  
Wanneer we in de greep zijn van onze gekwetstheid en van de rebellie, projecteren we meestal ook 
onze innerlijke criticus uit op onze omgeving. We beschouwen onze omgeving bij voorbaat als kritisch, 
zo niet vijandig naar ons. Neutrale of zelfs positieve opmerkingen van een partner kunnen dan 
opgevat worden als daden van vijandigheid. Als we dat als partners beiden doen, komt de relatie in 
een crisis. 
 
De rebel kent verschillende varianten. Het kan gaan om een vorm van iemand die graag op de 
barricaden staat en vooral graag geconfronteerd wordt met onrecht om daarmee een goede reden te 
hebben voor strijd. Het kan ook gaan om een meer cynische variant waar we in terecht kunnen 
komen. De rebel kan ook de vorm aannemen van een arrogante instantie of van een soort 
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onderkoeldheid in de vorm van een ijskoning of ijskoningin. Wat we een psychopaat noemen is 
iemand die totaal door de rebel bepaald wordt en zich niets meer aan de ander gelegen laat liggen. In 
het sterkste geval staat het leven compleet in het teken van revanche en is er een complete 
identificatie met de gekwetstheid en een volledige afwezigheid van bewustzijn van deze bepaaldheid. 
 
Belangrijk is om in te zien dat de innerlijke rebel altijd even sterk is als de innerlijke criticus. Mensen 
verschillen in de mate dat ze óf de criticus óf de rebel onderdrukken. Dat hangt er weer mee samen of 
men het innerlijke loyaliteitsconflict oplost door óf de behoefte aan relatie óf de behoefte aan 
eigenheid en autonomie te onderdrukken.  
Wanneer bij mensen die sterk bepaald worden door de criticus de rebel te voorschijn gaat komen, kun 
je dat zien als een vordering. Het betekent dat de behoefte aan individualiteit ruimte krijgt. Op dezelfde 
manier is het een vordering als mensen bij wie de rebel dominant is, hun verlangen naar relatie en 
contact gaan voelen.  
 

De vier instanties, de liefde en de waarheid 
Bij de begeleiding van onszelf en anderen is het handig als we herkennen of het om een liefdesmens 
of om een waarheidsmens gaat.  
Het bijzondere van een liefdesmens is dat deze sterk bepaald wordt door de criticus en de angst voor 
relatieverlies. Het gevoel van zelf is sterk gekoppeld aan het sociale zelf. Verlies van relatie is een 
soort doodgaan voor een liefdesmens. Verlies van relatie betekent zelfverlies. Liefdesmensen 
onderdrukken dus hun verlangen naar individualiteit om zich dat zelfverlies te besparen.  
 
Waarheidsmensen worden eerder bepaald door hun rebel. Zij worden eerder, zeker door 
liefdesmensen, als afstandelijk, eigenwijs of arrogant ervaren. Het is voor hen een grote stap hun 
beledigdheid en gekwetstheid waar te laten zijn en te gaan ervaren, eerder dan er door bepaald 
worden.  
 
Een grote stap bij liefdesmensen is het wanneer zij hun innerlijke rebel gaan voelen. De weg naar 
geïntegreerdheid loopt vaak via een fase waarin meer ruimte gaat komen voor boosheid en 
gekwetstheid.  
Op dezelfde manier is het een vordering voor waarheidsmensen als hun diep verstopte verlangen 
naar steun, geborgenheid, samen zijn en intimiteit waar mag zijn. Hun rebellie is vaak even sterk als 
hun angst voor versmelting. Zie hierbij het schema. 
 

Bespreking theorie superegocomplex 
 

Studeren, contempleren en mediteren 
Chris: In het boeddhisme hebben ze het vaak over ‘studeren, contempleren en mediteren’. Daar zit 
een bepaalde volgorde in. Studeren, dat doe je in de eerste plaats tussen je oren.  
Contempleren is eigenlijk meer mijmeren over. Contemplatie is in de Christelijke traditie de 
gebruikelijke vorm van meditatie geweest. Contemplatie doe je bijvoorbeeld op een bijbeltekst. Door 
gewoon stil te staan bij een tekst en je te laten raken, komt de diepere werkelijkheid op een dieper 
niveau binnen. Meditatie, dat het in je cellen gaat zitten. Het kan nog dieper tot je doordringen. Het is 
zo dat mensen sowieso verschillende routes kiezen.  
Sommige mensen hebben een meer gevoelsmatige invalshoek. Voor andere mensen is een rationele 
invalshoek heel prettig. Die moeten het eerst even tussen hun oren snappen voordat het in het hart 
kan komen en verder in het lijf. We kiezen nu vandaag eens even voor de rationele route. Vooral ook 
omdat dit een heel groot onderwerp is. De meeste mensen kiezen om eerst naar de ervaring gaan en 
dan proberen te begrijpen wat er gebeurt. Dat is in ons werk vaak de mooiste route. Maar we pakken 
nu eens een andere route. 
Voor een deel is dit onderwerp waar de hele jaartraining over gaat, de hele training Zijnsoriëntatie 
over gaat. En vooral mensen die al wat langer meedraaien weten dat dit een cruciaal onderwerp is en 
blijft heel lang buitengewoon relevant. Eis niet van jezelf in deze training dit jaar dat je alles tot op de 
bodem begrijpt, dat is veel te veel. De training is ook vooral bedoeld om minstens een beetje kennis te 
maken van allerlei gebieden. En het is al heel wat, als dat gewoon lukt. Want in je zelfbegeleiding kun 
je daar buitengewoon veel baat bij hebben.  
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Het model, gebaseerd op Freud 
Dit is een model van mij en het is tegelijkertijd een model van heel veel anderen. Het is niet een model 
wat je zo terug vindt in de literatuur. Maar het is wel erg gebaseerd op Freud. Als ik zeg ‘wij bestaan 
uit een weeshuis’, dan is dat een beetje vergelijkbaar model. Zo zou Freud het nooit gezegd hebben. 
Je ervaring en je welbevinden is een resultaat van verschillende innerlijke instanties. Waarbij die 
instanties bij verschillende mensen een verschillende opstelling vormen ten opzichte van elkaar. Het is 
een innerlijke poging, een innerlijke opstelling. Dit gaan we straks ook als oefening doen, om zo de 
verschillende instanties bij jezelf te kunnen plaatsen.Het is heel duidelijk dat het bij mensen verschilt, 
de manier waarop dat werkt en in elkaar zit. Het begrip superego komt van Freud. 
 
Je zou kunnen zeggen, het superego staat ook voor je gewetensfunctie. Superego staat ook voor 
een gezonde gewetensfunctie. Wij praten vooral over de criticus. Wat je een neurotische vorm van 
superego kan noemen. Een vervorming van de gewetensfunctie. Dit is vooral ook gebruikelijk in de 
alternatieve psychologie en alternatieve psychologische stromingen.  
 

De term ego 
Er is een groot verschil tussen de manier waarop in de reguliere psychologie over ego wordt 
gesproken en hoe dat in de alternatieve psychologie is.  
In de reguliere psychologie bestaat er geen alternatieve psychologie, ‘dat is alleen maar onzin’.  
Dat is net zoiets als dat er geen alternatieve geneeskunde bestaat voor de mensen in de reguliere 
geneeskunde. Maar ik noem het nu toch maar even, de alternatieve psychologie.  
Vooral in de spirituele tradities is ego ongeveer hetzelfde als egoïsme, hebzucht en ga zo maar door.  
Dus ook gerichtheid op jezelf. Onvoldoende gerichtheid op de ander. In de spirituele traditie, vooral 
ook het boeddhisme, is men altijd bezig om een meer positieve, liefdevolle houding naar de ander te 
kweken. Dat is een belangrijk onderdeel van de beoefening. De beoefening, zoals ‘aandacht geven 
aan mensen die het moeilijk hebben’ heet in het boeddhisme Tong Leng. Dat doen ze daar nog wat 
anders dan wij hier, wij doen een vrijzinnige versie. Het is allemaal gericht om meer tot je ware zelf 
vorm te komen. En met name een sleutelwoord daarin is ‘compassie’. 
  
St: Maar dat is toch juist naar jezelf geven? Dat is toch niet naar de ander geven? 
Chris: Nou, in principe is dat wel sterk in de spirituele tradities. De beoefening is gericht op de ander, 
vergeet jezelf. Wij kijken daar wat genuanceerder tegenaan. Basaal klopt dat natuurlijk best wel. Maar 
dat leidt er heel vaak toe dat mensen juist ‘onvriendelijk’ worden voor zichzelf. Met in de meest 
extreme vormen in de spirituele traditie dat mensen zichzelf gaan kastijden. Als dat nou zou helpen is 
het tot daar aan toe, maar het helpt niet.  
Ego is ook echt iets wat weg moet in de spirituele traditie, iets wat overstegen moet worden, 
overwonnen moet worden. Vanuit de psychologie gezien, zou je kunnen zeggen, dat het ego het 
vermogen is om je egoïsme te beheren, te beteugelen, daar op een goede manier mee om te gaan. 
Dus je ego in de psychologie is gewoon je stuurvermogen, je innerlijke kracht. 
St: Je wijsheid? 
Chris: Ja, het woord wijsheid zullen zij nooit gebruiken. In de psychologie zou dat je ‘gezonde 
verstand’ heten. Bij mensen die volstrekt niet een leven kunnen leiden in overeenstemming met de 
manier waarop ze dat eigenlijk zouden willen, hebben een egoprobleem. Er is ook een stroming in de 
psychologie, dat is de egopsychologie, die dat ontdekt heeft dat het ego een enorm belangrijk ding is.  
 

Gezond ego, Superego, Es of Id 
Dus voor Freud is een ‘gezond ego’ een Ego wat op een goede manier kan omgaan met Superego. 
Freud benoemt ook, het ‘Es’ in het Latijn of het ‘Id’.  
Es, komt van Esse, en het werkwoord esse, waar essentie ook in zit, is Zijn. Es is Het. Het is in het 
Grieks Id. Wat Freud betreft was Het de hele wereld van de instincten en de driften. Almaas noemt dat 
de ‘animal soul’, het dier of dierlijke in ons.  
Zoals Freud dat zag, was het Superego belangrijk voor het gewone maatschappelijk functioneren. 
Dus voor je normen en je waarden. Het Superego stond als het ware tegenover dat Es. Al die 
aandriften, als die instincten, de neiging om iemand zijn kop af te hakken. Als een Superego gezond 
ontwikkeld is zal dat niet gebeuren. 
 
Bij een psychopaat is de Superego-ontwikkeling een probleem is geweest. Hoe Joran van der Sloot 
wordt afgebeeld, wat mij betreft volstrekt onverantwoord ook door psychologen, is een 
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schoolvoorbeeld van wat een psychopaat is. Nou vind ik dat je dat niet zo maar kan zeggen. Dat is het 
lastige van ons vak, aan de ene kant is het ook wel handig dat iedereen een beetje weet dat er ook 
psychopaten bestaan. Want die bestaan natuurlijk wel, dat is wel een realiteit. Maar als je van iemand 
gaat zeggen dat hij psychopaat is zonder dat je daar onderzoek naar gedaan hebt, vind ik niet 
kunnen. Maar goed, dat is even mijn gewetensfunctie die nu in beeld komt. 
Het bijzondere van een psychopaat is dat hij gewoon ziek is. Even los van het feit of hij al dan niet 
veroordeeld moet worden. Ziek in de zin van psychisch ziek, in de zin van dat hij volstrekt niet een 
gevoel heeft dat hij de ander iets aandoet. Als een normaal mens de ander iets aandoet dan heeft hij 
daar zelf op een gegeven moment last van. Hij is gewetenloos. 
 
St: Een psychopaat is als we even terug gaan naar de psychologie toch iemand die zijn ego niet goed 
ontwikkelt heeft? 
Chris: Iedereen met een persoonlijkheidsstoornis ( zoals borderline en narcisme) heeft een 
psychopathie. Psychopathie moet niet verward worden met de term psychopathologie (wat in de 
psychologie de leer van de geestesziekten is). Psychopathie is er een vorm van de psychopathologie.  
In het geval van Joram is het een psychopaat die een kompleet verstoorde gewetensfunctie. Je zou 
ook kunnen zeggen: het is een extreme, extreme, extreme rebel. 
 
Laat ik er nog een paar dingen over zeggen. Freud was actief in het begin van de vorige eeuw , in een 
tijd waarin seksualiteit een moeilijk thema was: Hij was voor zijn tijd eigenlijk buitengewoon 
revolutionair door het erover te hebben. Belangrijk om te zien is dat we Id, die ‘animal soul’, bijna altijd 
vanuit de blik van het superego zien en dat dit dus heel bedreigend kan zijn.  
Onze visie is dat alles wat we in onszelf aantreffen, een rare vorm heeft gekregen doordat er eigenlijk 
een verstoring is, doordat het niet geaccepteerd is, doordat het niet mag bestaan. Dus ook met het 
dierlijke in ons, dat is een heel geavanceerde visie, daar is niets mis mee. Het is net zo dierlijk als het 
maar het ooit verboden is geraakt doordat het er niet mag zijn. Als je in de geestelijke wereld iets 
taboe verklaart dan heeft dat ook altijd een reden om het taboe te verklaren, dan wordt het gezicht wat 
het dan krijgt, afschuwwekkend. Je projecteert eigenlijk iets op een situatie en dan vervolgens ben je 
verbaasd dat je er zo afschuwelijk uitziet.  
Maar het in feite kijkt je in je eigen projectie. Je kijkt in de projectie van een hele samenleving zoals 
die bv. tegen seksualiteit aankijkt. Tegelijkertijd is natuurlijk ook zo dat seksualiteit en agressie pittige 
driften zijn. Het vraagt dus heel veel gezond ego om daar goed mee om te gaan. De criticus verhindert 
ons om onze gewone vitaliteit, energie en levenslust te leven.Dat is heel belangrijk om te zien. Een 
criticus in ons is een onderdrukkende instantie. Hij onderdrukt de natuurlijke levensstroom.  
 
Wat Freud Id en Es noemde, is in feite de gezonde levensstroom. Daarmee zeg ik niet dat wat hij 
benoemde gezond is. Dan zeg ik dat is in deze persoon nog nooit in zichzelf aangeraakt, aangekeken 
heeft, waardoor dat een gezonde vorm heeft gekregen. In de zestiger jaren werd gedacht, we zetten 
gewoon het superego overboord en dan komen we tot een vrije samenleving. Het is helaas ietsje 
complexer.  
 

Het westerse en het oosterse model 
St: We zijn hier bezig met een model, wat een westers model is.  
Bestaat er ook een oosters model? 
Chris: Niet op die manier. 
St: Het geeft mij een beetje een gevangen gevoel, dat wij allemaal in dit westerse model zitten.  
Chris: Hoezo geeft jou dat een gevangen gevoel? 
St: Het is heel analytisch bedacht allemaal en het gaat een bepaalde richting uit. Je stipte het net al 
aan dat er in het model van de “mainstream” psychologie het niet over wijsheid wordt gesproken. Dus 
je zit ergens in een paar parameters gevangen die van onze westerse wereld zijn. 
Chris: Je zou ook kunnen zeggen dat het model wat ik hier probeer neer te zetten een integratie is 
van het oosten en het westen. Dus als we het over wijsheid hebben, over essentiële kwaliteiten als 
bijvoorbeeld bevrijding hebben. Het is een buitengewoon unieke visie op hoe je bijvoorbeeld met de 
criticus omgaat en je dat bevrijdt. Het sluit voor een deel ook heel erg aan bij Almaas. Maar op een 
bepaalde manier dan ook weer anders. Ik denk dat dit meer handen en voeten geeft voor gewoon 
mensen zoals wij. 
St: Waarom noem je dat stukje van Freud? 
Chris: Omdat het handig is om daar iets van te begrijpen en verbindingen te leggen.  
Ass: Ik merk in gesprekken als met mensen over het superego praat, Freud het bij hen heeft 
afgedaan. Jij maakt duidelijk dat het een tijdelijke rol speelt in onze psyche. 
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St: Het egobegrip heeft dus ook een hele andere betekenis en dat is ook wel verwarrend.  
Chris: Daarom is het enige wat ik kan doen het uitleggen want anders is de verwarring eindeloos. 
Ook omdat de meesten van jullie beiden soorten literatuur lezen. Maar het is buitengewoon belangrijk 
dat we een geïntegreerde visie hebben zowel van oost als van west. 
Ass: In het oosten is ook altijd veel minder nadruk geweest voor het individu, dat is uit het westen 
gekomen. Het onderzoek is ook meer iets uit het westen.  
Chris: Er is wel een boeddhistische psychologie maar die gaat volstrekt niet hier over. Misschien is 
het alleen een westers probleem, maar dat denk ik niet. Volgens mij is het een generiek probleem van 
alle mensen. Het oosten heeft wat dat betreft een hele andere mentaliteit.  
Dus waar wij ons op richten is op rusten in Zijn, doen wat je echt wilt. Rusten in Zijn, het oosten, maar 
ook het westen gaat over rusten in Zijn. Maar wat ons betreft gaat het ook over doen wat je echt wilt. 
We hebben een spirituele visie over de mens in de samenleving. Dus die een rol speelt in de 
samenleving.  
Het is belangrijk dat er individualiteit is. Zoals wij het leven begrijpen is het zo dat er een kracht is in 
mensen, dat ze werkelijk tot vorm willen komen en het voor hun levensgeluk ook buitengewoon 
belangrijk is dat ze tot vorm kunnen komen. Als ze tot die vorm komen dan kunnen ze in die vorm ook 
werkelijk van betekenis zijn. Dit zul je in het boeddhisme niet tegenkomen. Al is het ook wel weer zo 
dat wij dat in een spiritueel kader plaatsen.  
 

Contempleren 
St: Ik vind het woord contempleren wat je gebruikt wel interessant ik herken het als mijmeren. Als ik 
teksten zie dan resoneert dat een beetje na. Ik ben dan niet aan het leren, ik ben er ook niet over aan 
het mediteren, maar het resoneert wel in mij.  
Chris: Heel goed.  
St: Maar dan lees ik in het stuk over schuld en dat is een heel complex verhaaltje vind ik, en dan merk 
ik dat het een tweestrijd in me oproept. Want eigenlijk zegt mijn hoofd, mijn ratio, dit moet je heel goed 
begrijpen want dan kan je jezelf beter begeleiden en anderen. Dus ik moet eigenlijk heel erg goed 
gaan begrijpen wat er staat en weten. En ik zit met een stukje Zijn en ik kan dat bruggetje lastig 
vinden.  
Chris: Ik denk dat in jou geval is het heel erg belangrijk dat je vertrouwt op je hart.  
Contempleren (dat is ook weer een model) is denken met je hart. Wat betekent, geef je hart de tijd.  
Dus vroeg of laat gaat je hart aan je hoofd vertellen hoe het zit. Dat vraagt tijd. Je zou kunnen zeggen, 
dat het moment is aangebroken om daar met anderen over te praten. Dan is het namelijk wijsheid. 
Wijsheid is altijd van het hart.  
Het kan wel helpen het ook met je hoofd te begrijpen maar in jou geval zou mijn advies zijn, heb 
geduld en lees het na zodat het langzamerhand je hart kan pakken. En als je het al probeert te 
snappen probeer dan te snappen hoe het in jou leven van belang is en het een rol heeft gespeeld en 
nog steeds doet. Je kunt erop vertrouwen, dan komt het gewoon te voorschijn komt als je met mensen 
werkt.  
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10.3. Schema: Liefdesmensen en waarheidsmensen 
 

Essentiële Kwaliteit: Liefde  
Besef: ik ben liefde, openheid, leegte, zelfloosheid, niemand, we zijn allen een 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aantasting Essentiële Liefde in Familiegeschiedenis 
Familiethema: Verlating, Angst voor Relatieverlies 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dissociatie van deze Familieangst en Familie Liefdeswond  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Effect: 

Onbewuste Liefdesproject met starre Ideologie rond Relatie 
Familiewetenschap hoe relaties verwerven en behouden en vermijden van relatieverlies 

Criticus     Ideale zelf/ander 
Doel: Voorkomen relatieverlies  Doel: Toebehoren, behalen, relatiewinst 
Hoe: Censureren Individualiteit (netwerk), succes bij de ander 
 Hoe: je individuele zelf vergeten  
 

Gedrag/Compensatieproject 
Pleasen, braafheid, dienstbaarheid, volgzaamheid, vermijden conflicten en confrontatie, 

 
Ramp/Innerlijke overtuiging 

Ik word toch verlaten 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kwetsbare Instantie 
Ervaren afhankelijkheid, angst verlies verbinding of samen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Liefdesmensen: WIJ-mensen 

Essentiële Vermogens 
Empathie, verbinding, mediation, nabijheid, samen, harmonie, nederigheid 

 
Talent 

Bewerkstelligen relatie, verbinding, luisteren, ontspannen, pacificeren, zichzelf wegcijferen 
 

Lichaamsdelen 
Hart, buik 

 
Lichaamsstructuur 

Geleiachtig, zacht, vlezig 
 

Uitdaging (Zijnsproject) 
Waarachtigheid, authenticiteit, individualiteit, anders zijn, iemand zijn, presentie, confrontatie, spreken 

 
Doelstelling Bewustwording 

Herkenning wantrouwen naar de liefde, verlatingsangst, angst voor uitstoting, verlangen naar 
authenticiteit 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------- 
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Essentiële Kwaliteit: Waardigheid 
Besef: ik ben kracht, respectwaardigheid, authenticiteit, capabel, autonomie, autoriteit, presentie, 

iemand, zelf, aanwezigheid 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aantasting Essentiële Waardigheid in Familiegeschiedenis 
Familiethema: Kwetsing, Boosheid, Angst voor Zelfverlies door 

versmelting, Angst voor Eerverlies, Trots 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dissociatie van de Familieboosheid en Familie Waardigheidswond 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Effect: 
Onbewust Project gericht op herstel van waardigheid en eer, incl. 

neiging tot revanche met bijbehorende starre Relatie-ideologie 
Relaties staan in het teken van waardigheidsherstel en revanche 

Criticus=Rebel  Ideale zelf/ander 
Doel: Voorkomen Eerverlies, Zelfversterking Doel: verwerving Waardigheid 
Hoe: Onderdrukking Socialiteit  Hoe: Respect 
  

Gedrag/Compensatieproject 
Eigenwijsheid, gelijk hebben, beter weten, confronteren, rebelleren, afzetten 

 
Ramp/Innerlijke overtuiging 

Ik stel weinig voor, ik kan weinig, ik word niet op waarde geschat, er bestaat geen recht 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gekwetste Instantie 
Ervaren beledigdheid, vernedering, miskenning 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Waarheidsmensen: IK-mensen 

Essentiële Vermogens 
Distantie, separatie, differentiatie, waarachtigheid, discussie, afstand, alleen zijn, moed, helderheid, 

onafhankelijkheid, objectiviteit, autonomie 
 

Talent 
Bewerkstelligen helderheid en inzicht, bevorderen rechtvaardigheid en gerechtigheid, objectiviteit, 

strijd, spreken, activeren 
 

Lichaamsdelen 
Hoofd, rug, benen 

 
Lichaamsstructuur 

Stevig, compact, gespierd 
 

Uitdaging Zijnsproject 
Zich verbinden, socialiteit, hetzelfde zijn, eenheid, niemand zijn, luisteren, ontspanning, Zijn 

 
Doelstelling Bewustwording 

Gemis van de natuurlijke waardigheid en waarachtigheid, bindingsangst, bewustwording van 
verdrongen verlangen naar samen en naar behoefte aan steun 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------- 
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Bespreking Schema Waarheids- en Liefdesmensen 
 

Lichamelijke kenmerken 
St: Ik heb een vraag over die lichaamsdelen. Het is me nog niet helemaal duidelijk wat je ermee 
bedoelt.  
Chris: In het laatste schema heb ik het verhaal vertaald naar de types waarheidsmensen en 
liefdesmensen .Je moet altijd voorzichtig zijn, want je hebt ook nog mensen, die afhankelijk van de 
situatie veranderen, maar dat is slechts bij een klein deel van de mensen. Het gaat er over hoe je 
mensen ook uiterlijk kunt herkennen als liefdesmensen en waarheidsmensen.  
St: Maar waarom doe je dat? 
Chris: Er is een hele psychologische stroming die al heel oud is en die geprobeerd heeft om puur op 
grond van uiterlijk mensen in te delen, bv. ectoderm, endoderm en mesoderm. Het is ook zo dat daar 
een bepaalde lichaamsstructuur bij hoort.  
Ook bij al die karakterstructuren zoals bv. de psychopaat, daar hoort een bepaalde lichaamsbouw bij. 
Dus het ondersteunt de herkenbaarheid. Je zou bijna kunnen zeggen dat op grond hiervan 
liefdesmensen niet zo snel aan krachttraining zullen gaan doen, niet zo gauw de werkelijk fysieke 
uitdaging zoeken. Eerder zullen zij massageachtige dingen doen. De manier waarop liefdesmensen 
seks hebben gaat anders dan de manier waarop waarheidsmensen seks hebben.  
St: Kan je het schema doorlopen misschien? 
St2: Het hart en de buik, kun je daar iets over zeggen? 
Chris: Het hart is liefde. Waarheidsmensen zullen sowieso makkelijker hun rug kunnen voelen, hun 
benen kunnen voelen, hun armen kunnen voelen en zijn vaak vervreemd van hun buik.  
In de coachopleiding wordt dit een belangrijker onderwerp.  
 

Essentiële liefde 
Chris: De essentiële kwaliteiten bij liefdesmensen zijn: Ik ben liefde, openheid, leegte, hulpeloosheid, 
zelfloosheid, niemand zijn, we zijn allen één.  
De essentiële kwaliteiten van waarheidsmensen zijn: ik ben apart, 1, uniek, dat is wat zij sterk ervaren.  
 
In de familiegeschiedenis is die essentiële liefde is aangetast. Dat wil zeggen dat het vertrouwen in de 
liefde aangetast is. Het vertrouwen in wie je bent. Ofwel er is een groot compensatieproject ontstaan 
om liefde te verwerven. Dat is eigenlijk altijd heel essentieel . Bij ieder mens is het zo dat de kwaliteit 
die aangetast is, we vervolgens gaan proberen te verwerven. Het is zo verdrietig dat we dat doen.  
 
Een van de manieren om te herkennen wat er aangetast is, is te gaan herkennen waar je voortdurend 
naar op zoek bent . Eigenlijk is het droevig dat waar je naar op zoek bent, je daar nu juist zo goed in 
ben. Dat het al helemaal bij jou is en je daar alleen vervreemd van bent geraakt. Er is dus een drive, 
het spirituele traject of het ontwikkelingstraject. Mensen gaan eer behalen met carrières of wat dan 
ook. Als het meezit raken ze vroeg of laat teleurgesteld, geleidelijk aan komen ze dichterbij.  
Het voordeel van begeleid worden is dat je niet die enorme weg hoeft te gaan. Die weg zul je moeten 
gaan maar je hoeft niet zo’n ingewikkelde omweg te maken. Je kunt een short cut maken als je dit 
eerder van jezelf ziet.  
Wat belangrijk om te zien is dat bij liefdesmensen dat juist hun vertrouwen in de liefde is aangetast. 
Een familiethema is dan verlating en de angst voor relaties. 
 

Liefdesfamilies: kwaliteit van essentiële liefde 
St: Ik kom uit een gezin met een vader en een moeder met allebei hun eigen geschiedenis. 
Chris: Helaas is het allemaal relatief. Je hebt dus liefdesfamilies en waarheidsfamilies en binnen 
liefdesfamilies komt het heel vaak voor het voor dat binnen een gezin het ene kind uitgesproken weer 
een liefdeskind is en het andere een waarheidskind. Maar wel relatief. Dus een waarheidskind uit een 
liefdesfamilie is als het ware in de ogen van iemand uit een waarheidsfamilie nog steeds een 
liefdeskind. Dat is wat het helaas ingewikkeld maakt.  
St: Wat is een liefdes familie? 
Chris: Een liefdesfamilie is een familie waar je niet zegt wat je denkt, waar geen confrontatie is, waar 
je het niet oneens mag zijn, waar je aan tafel gezellig moet doen. In extreme mate. Zeker vanuit de 



Jaarboek Jaartraining 2009/2010 

Centrum Zijnsoriëntatie 263 

ogen van een waarheidsmens, wordt alles met de mantel der liefde bedekt. Dit zeg ik vanuit het 
perspectief van een waarheidsmens. Voor hen is het gewoon normaal, het gaat gewoon om harmonie. 
Als ze het zeggen is het al heel wat want dan is er bewustzijn over het feit dat je het zo belangrijk 
vindt. Snap je wat ik bedoel? 
 St: Mag ik nog even terug naar wat je zegt over je schema:’ Je bent het al, alleen je weet niet dat je 
het bent. Maar als ik zeg ‘besef ik ben liefde’, dan klinkt het voor mij als dat het de uitkomst is van het 
hele proces. 
 Chris: Eigenlijk is dat zo. 
 St: Dus niet dat je al weet dat je het bent, nee het is de uitkomst van het proces. 
 Chris: Ja, dat klopt. Maar het uitgangspunt is wel dat we in dat besef begonnen zijn. Vervolgens, zo 
moet je het even lezen, is dus die aantasting van die essentiële kwaliteit. De liefde is aangetast in een 
familiegeschiedenis. Er ontstaat een familiethema voor relatieangst, voor familieverlies etc. De 
volgende stap is dat we daarvan dissociëren. Met andere woorden, we zijn het ons volstrekt niet 
bewust dat dit gebeurd is. Effect is, dat compensatieproject waar ik het net over had, onbewust 
liefdesproject met starre ideologie rond relatie. 
 St: Dissocieer je nou van je familieangst of van je essentiële kwaliteit? 
 Chris: Allebei. Dus je dissocieert van die essentiële kwaliteit, maar je dissocieert ook vooral van die 
gewondheid. In een liefdesfamilie is liefde eigenlijk hun ding, dat is eigenlijk waar ze goed in zijn, en 
die is aangetast. Alsof iemand heel persoonlijk je integriteit aantast. Dan voel je je daarin heel erg in 
gepakt. Nou dat is wat hier gebeurd, zo moet je het allemaal ongeveer zien. Dus in die families heb je 
een familiewetenschap, dus een overlevering van hoe moet je zijn om geaccepteerd te worden.  
Dat is buitengewoon dwingend, daarom noem ik het een ideologie. Dus omdat het verstard is, zo 
hoort het. Dat is buitengewoon onderdrukkend.  
En ik kan je meteen vertellen, het is buitengewoon moeilijk, omdat vooral in liefdesfamilies, het altijd 
vanuit liefde wordt gebracht. Met andere woorden, je moeder zegt tegen je ‘dat moet je echt niet doen, 
want dan heb je geen vriendjes meer . Het wordt heel erg vanuit het hart gebracht. OM daar dus 
tegenin te gaan, vraagt ontzettend veel. Dus kom je uit een liefdesfamilie dan heb je bijna per definitie 
een moeder of een vader die als het ware jou ook nodig heeft, die voortdurend bevestigd moet worden 
in de relatie met jou. Anders ga je twijfelen aan de liefde. Er is dus sprake van een symbiotische 
relatie. Als het meer een waarheidskant is, is er meer conflict en strijd en bijna een verslaving aan de 
strijd. Want dan weten we weer dat we er zijn.  
 

De criticus 
Chris: Op grond daarvan ontwikkelt zich de criticus. Als je de kracht van de criticus wilt begrijpen, is 
het belangrijk om te zien dat die direct gekoppeld is aan een drama die er in een familie geweest is. 
Dat bepaalt de heftigheid van die criticus. En ga er maar vanuit dat mensen 100 jaar geleden heel 
vaak honger en ziekte hebben meegemaakt. Dat ze, daardoor compleet afhankelijk waren van 
anderen, in de zin dat anderen beschikbaar waren om jou te helpen.  
Dan zorg je wel dat je geaccepteerd wordt. 
St: Het kan dus heel goed zijn dat je uit een liefdesfamilie komt, maar dat 1 van je ouders een 
duidelijk waarheidsmens is. 
Chris: Ja, dat kan. Meestal valt het wel mee. Het is wel vaak zo, dat het een waarheidheidsmens is 
maar in de achtergrond is het eigenlijk een buitengewoon liefdesmens. Als je 3 mensen bij elkaar zet, 
zal het bijna altijd zo zijn dat tenminste 1 van die 3 een waarheidsrol gaat spelen en de waarheidskant 
bij de tweede ook nog wakker maakt en de derde gaat harmoniëren. That’s life. Zo werkt het, zo gauw 
je mensen bij elkaar zet. Dat is dan weer relatief afhankelijk uit wat voor familie je komt, respectievelijk 
het werk wat je gedaan hebt. Dat bevrijdt je, want dat is allemaal reflexgedrag, impulsgedrag. 
 
De criticus is gericht op het voorkomen van relatieverlies en censureert dus de individualiteit. Dat 
bedoel ik met die levensstroom, die uniciteit. Freud noemde dat castratie, omdat hij die individualiteit 
sterk gekoppeld zag aan seksualiteit. Wat mij betreft heeft hij daar helemaal gelijk in. Alleen gaat hij 
daar verder een beetje wonderlijk mee om. Maar basaal heeft hij gelijk. Freud was natuurlijk ook een 
beetje een kind van zijn tijd, een beetje een rebel. Daarom heeft hij dat wat uitvergroot.  
Jullie snappen ook dat daartegenover een ideaal zelf staat, dat vooral wil toebehoren, wil samenzijn, 
relatiewinst wil behalen. Er wordt meer gedacht in termen, dat iedereen ook een soort bankrekening 
bijhoudt: van hoe sta ik ervoor in deze groep, wat kan ik hier maken, hoe word ik gepikt of niet gepikt.  
Je moet ook die innerlijke boekhouding niet onderschatten. Dus onveiligheid betekent dat je dreigt in 
het rood te komen. Gevoelens van onveiligheid houden we allemaal bij. Sommige mensen staan al bij 
voorbaat in het rood. 
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St: De ideale zelf is dus de ideale zelf van de criticus? 
Chris: Die horen bij elkaar. Bijvoorbeeld dus, zo gauw iemand met een sterke criticus in een relatie 
komt, dan zal die vooral gericht zijn op dat samen. Dat ideaal proberen te realiseren. 
St: Als je dus niet voldoet aan een ideaal dan komt die criticusinstelling erbij? 
Chris: Zo is het ja. Dat is complete reflectie, dat is belangrijk om te begrijpen. Dus de criticus werkt 
met stemmetjes, maar werkt ook gewoon heel erg energetisch. Wat je de vorige keer zo mooi bij S 
kon zien. S was zo compleet in haar stroom en bam, dan komt er een superego-aanval. Een aanval 
alsof er een soort agressie van buiten komt en die slaat de hele zaak dood.  
Dat kan ook in groepen gebeuren, naarmate je dat meer gaat zien. Ineens is de flikkering weg, zeg 
maar. De dynamiek, de straling is weg. Je neemt risico. Als je jezelf helemaal leeft, ga je je schaamte 
voorbij. Voor je het weet, komt er toch een schaamte-aanval. Het wapen van de criticus is schaamte. 
Liefdesmensen pleasen, braafheid, dienstbaarheid, volgzaamheid, vermijden conflicten en 
confrontatie. De ramp/ innerlijke overtuiging, van de liefdesmens is dan, ik word toch verlaten. De 
innerlijke overtuiging, de ramp is: ‘ik word toch verlaten’. En dat is precies wat steeds vermeden wordt.  
Als je dus een liefdesmens bent en je voelt je verlaten, dan gaat het eigenlijk goed met je. Dan kom je 
geleidelijk terug, ga je je kwetsbaar voelen. Je bent dan dus uit de identificatie met de criticus, daar 
begin je uit te raken. De aanval van de criticus doet je ook kwetsbaar voelen. Dat is voorlopig waar je 
in zit, maar je bent als het ware een niveau afgedaald.  
Als je compleet geïdentificeerd bent, hebben we geen enkel idee van de criticus. Fase 1 is dat we ons 
bewust gaan worden van de innerlijke stemmen, hoe die zich dan ook gaan manifesteren bij jou. Maar 
je ziet gewoon dat je er compleet door bepaald wordt, je hebt er geen macht over. De volgende fase is 
de criticus te herkennen en toch nog in de stroom te blijven. Je niet door de criticus te laten bepalen.  
 

Kwetsbare instantie 
En in die fase zul je je kwetsbaar voelen. Wanneer het dan weer lukt om te ontspannen in die 
kwetsbaarheid, kom je uiteindelijk weer bij je essentiële kwaliteit.  
Wat ik wil aangeven, de uitdaging voor liefdesmensen hun waarachtigheid te leveren, authenticiteit te 
leveren, individualiteit, hun anderszijn, een iemand zijn, hun presentie, hun confrontatie. 
  

Bewustwording van authenticiteit 
Wat ontzettend helpt als liefdesmensen het wantrouwen tegen de liefde gaat doorzien. Als je ziet dat 
er eigenlijk wantrouwen is tegen de liefde, ben je al een heel eind. Er verlangen naar authenticiteit 
komt, naar waarachtigheid komt, dat betekent gewoon dat die andere poot in beeld gaat komen. Dat 
betekent dat je ook de aantrekkelijkheid van de waarachtigheid begint te zien.  
 
Als liefdesmens kom je bijvoorbeeld uit een liefdesfamilie en je hebt ook je vrienden erop 
geselecteerd. Je bent altijd beschikbaar voor een klusje en je bent dan aan het veranderen. Je zegt 
dan ‘dat komt me niet zo goed uit dat klusje’. Dat neemt je omgeving je niet in dank af. Met andere 
woorden, je hebt een achterstand opgelopen, dus er is nog heel wat nodig om daar werkelijkheid je 
authenticiteit te gaan leveren. Dat is wat het echt moeilijk maakt.  
Bijvoorbeeld in een relatie: een waarheidsvrouw getrouwd met een liefdesman, in het begin hadden ze 
het vreselijk leuk samen. Maar na een tijdje relatie gaat die vrouw voelen: het is wel een lieve, aardige 
man maar in feite is het een slappe zak. Hij ligt altijd op de bank en ik moet altijd het werk doen. Dat is 
dan de conclusie. Met een beetje geluk gaan ze een relatiebegeleider zoeken. In een relatiesessie zal 
ik dan op een gegeven moment zeggen: ‘jij wil wel dat die man voor zichzelf opkomt, maar o wee als 
hij het ook gaat doen. Stel dat hij een keer boos wordt’. Stel dat het een keer gebeurt, dus ik probeer 
die partner uit te leggen dat die liefdesmens gekozen heeft omdat hij zo agressieloos was. Als die 
individualiteit loskomt, het eerste waar die in loskomt is in boosheid. In feite gaat het goed, maar het is 
nou net het ergste dat er voor de ander is.  
 
Het is wel het risico dat je moet nemen. En zo schets ik een situatie die je in de hand hebt, maar zo is 
het natuurlijk niet. Er is een dynamiek. Die mensen gaan elkaar jennen. Die vrouw die gaat de man 
jennen, net zo lang tot hij boos wordt. Ook al weet je dit allemaal niet, het leven doet dit allemaal zo.  
Dit is wel een harde manier, want het kan zomaar zijn dat hij zegt: ‘bekijk het, ik zoek een ander’. En 
zo kan het zich herhalen. En zo kan het lang duren. 
 

Risico van uitstoting 
St: Als er iets gebeurt in een familie, kun je dus uitstoting verwachten? 
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Chris: Klopt. Ik ben nu een gezin aan het begeleiden, waar uitstoting dreigt. Gelukkig is er dan 
overleg: ik praat met moeder, dochter en vader. De situatie is dat de dochter ervoor wil staan voor wie 
ze is. Voor die moeder is het echt een ramp, dat moet je niet onderschatten. De situatie herhaalt zich 
van met haar eigen moeder. Die moeder is 20 jaar overleden, maar de laatste 5 jaar heeft ze niet met 
haar moeder gesproken. Zij heeft er ontzettend veel last van tot de dag van vandaag. De grote angst 
is dat de geschiedenis zich herhaalt. Dat zou kunnen gebeuren, als er geen begeleiding is, geen 
begrip is voor wat er aan de hand is. De situatie zich herhalen van generatie tot generatie tot 
generatie.  
 

Liefdesmens óf waarheidsmens? 
St: Ben je altijd het een of het ander? 
Chris: Nee. Het is gelukkig zo dat ieder mens uiteindelijk liefdesmens en waarheidsmens is. dat. Het 
is dus vanwege het loyaliteitsconflict, dat we ons gericht hebben op de individualiteitkant of op de 
socialiteitskant, op de verbindingskant, als een overleving. Dat doe jij niet alleen, dat doet de familie, 
de omgeving. 
St: Ik kwam er net op dat ik beide kwaliteiten in mezelf herken en de compensatieprojecten. 
Chris: Dat kan ook. In zekere zin speelt dat bij ieder mens. Er zit wel een verschil in, en of dat bij jou 
is heb ik mijn twijfels over. Maar je hebt bijv. mensen die op hun werk liefdesmens zijn en thuis 
waarheidsmens of andersom. Dat soort situaties komen ook voor. Of dat sommigen zo gauw ze in een 
relatie zitten zijn ze liefdesmens en daarbuiten zijn ze vooral waarheidsmens. Freud: verstoring van 
ego.  
 

Suggereren : een bedekte manier om met waarheid te komen 
St: Suggereren, waar valt dat onder? Mensen die veel suggereren, bijvoorbeeld in de relatie ouder-
kind. Ik herken dat uit de situatie met mijn vader. Dan suggereert hij iets en dan moet ik bevestigen 
dat het eigenlijk niet zo is. 
Chris: Het kan betekenen dat er een gebrek aan individualiteit bij je vader. Er komt 
individualiteitproblematiek voor. Voor mensen met individualiteitsproblematiek is het heel moeilijk 
verantwoording te dragen. Dat is waar ze altijd van weg willen blijven. Suggereren is een soort 
bedekte manier om met jouw waarheid te komen. Als jij nou zegt wat jij vindt, is dat voor hem veilig.  
Maar hij zou het spannend vinden, stel dat hij jou de suggestie geeft dat je iets niet goed hebt gedaan.  
Stel dat je herhaaldelijk tegen hem zegt: ‘dus je wil eigenlijk tegen mij zeggen dat ik het niet goed heb 
gedaan’. Dan is de kans vrij groot dat hij zegt ‘nee, dat wil ik helemaal niet hoe kom je erbij’. Dus 
confrontatiemijdend.  
Vaak zullen die mensen ‘je’ zeggen: je doet dan dit en je doet dan dat. Dus zichzelf verschuilen. 
Bijvoorbeeld dat ‘je’ zeggen, is een moeilijk patroon. Het goede ervan is, als je gewoon ‘ik’ gaat 
zeggen, werkt dat ontzettend. Maar het is wel moeilijk voor mensen, want dat betekent dat ze voor 
hun gevoel hun nek moeten uitsteken, zichtbaar worden. En dat is nou net wat ze vermijden.  
 
Het is een onderwerp voor een boek, en dat doe ik nu in 3 bladzijden. Maar ik wilde jullie er toch 
kennis mee laten maken. Het leuke is dat iemand met een voorbeeld komt, een persoonlijk voorbeeld. 
Ik kan meteen uitleggen hoe het zit, en dan wordt het tastbaar. Daarom zijn we ook met een groep. 
Het gevaar wanneer straks het boek uitkomt met de literatuur, dat sommige mensen denk ik ‘ja , dan 
heb ik het boek gelezen en dan heb ik geen training meer nodig’. Maar dat zal niet zo zijn denk 
ik…gelukkig.  
St: Dus we kunnen ons in beide herkennen. Bij mij roept dat de neiging op om gewoon graag in 1 
hokje te willen. Dat is wel zo helder. 
Chris: Zowel de neiging om in 1 hokje te willen, of sommige mensen die onmiddellijk boos worden en 
zeggen ‘ik pas in geen enkel hokje’. Maar goed, het doel van het schema is vooral dat je gaat 
herkennen waar jij een uitdaging hebt, waar jij dingen te doen hebt. Het is absoluut niet mijn bedoeling 
om mensen in een hokje te plaatsen. Het is alleen maar om aan te geven waar jij de uitdaging hebt. 
Dat zou een hele nuttige exercitie zijn voor jezelf en in oefengroepen ook, om met elkaar te praten 
waar je nu je uitdagingen ligt. Het zal het mij een zorg wezen, of je jezelf nou liefdesmens vindt of 
waarheidsmens. Het zou best leuk zijn als we ooit eens een testje zouden doen.  
 

Waarheidsfamilies: essentiële waardigheid  
De tweede essentiële kwaliteit is waardigheid. Waardigheid is in ieder mens uiteindelijk een basaal 
gevoel: ‘ik ben er, en ik heb het recht om hier te zijn. Het is de bedoeling dat ik hier ben, en ieder 
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mens heeft het recht om hier te zijn’. Dat is in feite de natuurlijke waardigheid. Dat is waar vanuit je je 
vrij voelt om te spreken.  
Het is een enorme winststap in de grondwet dat er vrijheid van meningsuiting staat. Dat sluit hier heel 
erg bij aan. Dat is ook heel Westers, lieve mensen, dat is heel Westers. Er is heel veel fout in het 
Westen. Eén van die dingen, wat ook een beetje fout is dat we allen zo negatief zijn over het westen.  
Er is ook veel goed in het Westen, vind ik. Vanuit die waardigheid, als dat helemaal gezond zou zijn, 
heb je het gevoel: ‘ik ben kracht, ik ben respect waardig, een honorabele man, authenticiteit, 
capaciteit, autonomie, autoriteit, presentie, iemand zijn. Ik ben echt iemand en niet alleen maar 
niemand. Ik ben zelf, ik ben aanwezigheid’.  
 

Aantasting van waardigheid 
Wat er gebeurt bij mensen met waarheidsproblematiek, is de aantasting van die essentiële 
waardigheid. Mensen zijn vernederd, mensen zijn beledigd, mensen zijn vooral gekwetst. Dat je 
gekwetst kan worden, bewijst wat mij betreft dat er die essentiële waardigheid is. Anders zouden we 
daarin niet gekwetst kunnen worden. Zoals je verlaten kan worden in de liefdeskant, je kunt dus 
gekwetst worden in je individualiteit. Dat is wel een heel belangrijk aspect van je ziel.  
In het familiethema, daar kun je het vaak uit afleiden, is kwetsing, boosheid, angst voor zelfverlies 
door versmelting een belangrijk ding. Mensen met een waarheidsachtergrond zullen niet zo snel zich 
helemaal overgeven in een relatie. Overgave is sowieso moeilijk. Angst voor eerverlies,trots. Ook hier 
weer de dissociatie, want het is per definitie wanneer je ooit vernederd wordt,  
 
Bijvoorbeeld ik ben betrapt dat ik vreemdging, en ik heb mijn hele familie tot schande gemaakt: dat zal 
niet het eerste verhaal zijn dat mijn kinderen tegen hun kinderen gaan vertellen. Dat zijn 
familiegeheimen die er dan ontstaan. Dat is nou net het probleem. Daardoor is het eigenlijk onbekend. 
Het gevolg is als dat in mijn familie zou gebeuren, dat mijn kinderen en kleinkinderen hun best gaan 
doen de wond van mijn familie te helen en gaan proberen iets voor te stellen en bijvoorbeeld carrière 
gaan maken  
Dat is het compensatieproject dat daaruit kan ontstaan. Dus de wond wordt niet gecommuniceerd met 
woorden, maar wordt overgedragen op een energetisch niveau. Kinderen gaan daarmee aan de slag, 
om vanuit hun liefde en willen de wond herstellen. 
 

Autonomie 
Dissociatie van die waardigheidswond. En vervolgens het onbewust project van herstel heb ik net 
beschreven, herstel van waardigheid en eer inclusief neiging tot revanche. Er is een wond, dus er is 
vaak veel paranoia. Er is in een leven tussen de kans op eerherstel en de kans op eerverlies. Dat is 
zeg maar de 2 polen waar je dan tussen leeft. Dus alles dat je ontmoet, ga je bekijken in termen van 
wat schiet ik daarmee op: in termen van eer. Respectievelijk wat voor risico loop ik als ik mij verbind 
met persoon X en die X komt hier op het Centrum werken. Wat voor risico loop ik dat ik als het 
Centrum eerverlies lijdt, begrijp je. Respectievelijk kans heb om meer eer te behalen. Zo bekijken wij 
onze vrienden, en dingen. 
St: Er zit een soort narcistische kant ook aan? 
Chris: Er zit een narcistische kant aan. Maar er zit eigenlijk aan beide een narcistische kant. Dit is 
bekend onder de gewone definitie van narcisme.  
St: Hier moet je iemand zijn. 
Chris: Ja, hier moet je vooral iemand zijn. 
St: Gevoelig word je daardoor ook voor faalangst. 
Chris: Ja. Het lastige is ook, dit gaat over relatie. Kun je dat zien? Maar het is vanuit een heel ander 
soort perspectief. Dus ook relatie is daar heel belangrijk. Je begrijpt dan ook meteen dat van uit 
spirituele kringen wordt altijd benadrukt dat je meer autonoom wordt in positieve zin. Wat ons betreft is 
in ieder geval belangrijk om autonoom te worden. Dat betekent dus dat je jezelf bevrijd van die ander 
alleen maar vanuit het perspectief van eerwinst of -verlies of verlatingswinst/ bindingswinst of -verlies 
gaat bekijken, zodat je vrijuit jezelf kan zijn.  
 
St: Wat ik verwarrend vind van waardigheid, dat ik al heel snel aan waarheidsmensen denk, maar we 
hebben het over liefdesmensen. 
Chris: Nee, nee, bij waardigheid hebben we het over waarheidsmensen. Waarheidsmensen, in de 
term zit al een beetje: als ik ga voor mijn waarheid. Als mijn waardigheid helemaal gezond zou zijn, 
zou het hele begrip waarheid niet zo aan de orde zijn. Dan zou ik gewoon altijd zeggen wat ik denk en 
vind. Als dat helemaal gezond is, komt dat er ook makkelijk uit. Dan zou er geen discussie over zijn.  
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Carrière maken 
St: Je hebt al een paar keer genoemd dat mensen die bijvoorbeeld carrière willen en er veel aandacht 
gaat naar die kant gaat. Dan is er al werk aan de winkel in therapeutische zin. Want ik voel een soort 
oordeel zodra je succes in je werk nastreeft of op wat voor manier ook redelijk aandacht geeft aan 
werk. Dat heb je net een paar keer genoemd.  
Chris: Dit is dus interessant, wie dat dan in jou dit hoort. Wat mij betreft is er nooit iets fout. Het zou 
zo droevig zijn, als de conclusie zou worden getrokken: carrière maken is fout. Heel belangrijk is, 
bijvoorbeeld in de zaalbegeleiding is dat je je verlangen naar carrière maximaal kunt laten staan, zoals 
je je verlangen om je buurvrouw te vermoorden, wat mij betreft, maximaal kunt laten staan. Dus nooit, 
nooit iets fout maken. Het gaat er vooral over om werk met jezelf te doen.  
Het is wel zo, dat bijvoorbeeld in het carrière maken, je vaak kunt herkennen dat het puur gericht is op 
eer behalen, jezelf bewijzen en dat kan dus een compensatie zijn. Daarmee zeg ik niet: je bent fout 
bezig. Maar het helpt ontzettend om dat te gaan herkennen, want dat maakt je een vrijer mens. Maak 
je vervolgens nog veel meer carrière misschien. Dus op zich is daar niks mis mee, wat mij betreft. 
 
St: Vroeger had ik met mijn oom, hij was zendeling hele discussies over liefde zonder verwachtingen. 
Mijn oom zei dan: ‘dat doe ik uit liefde en voor de mensen’. En ik had zoiets, jij zit daar alleen maar 
voor jezelf: ‘Kijk me eens een goed mens zijn’. 
Chris: Wat dan weer interessant is, uit welke hoek dat bij S komt. Dit ook zinvol is. Het is natuurlijk 
voor die zendelingen een hele goede discussie. Maar die kan dat natuurlijk helemaal nooit verdragen 
dat hij dat ook voor zichzelf doet. Dat wil nog niet zeggen, dat je het fout doet, als je het voor jezelf 
doet, als je daar goed mee doet. 
 

De drive om dingen te doen 
St: Ik vond het bij dat werk wel heel interessant om te zien wat dan je drive is om die dingen te doen. 
Dat snap ik. En ik vind het ook interessant om te weten hoe je meer zicht krijgt, op de manier waarop 
je jezelf begeleidt. Waar ik dan voor mezelf mee worstel, dit heb ik de vorige keer ook gezegd: 
wanneer je je identificeert met jezelf, wanneer je je associeert of dissocieert. Dat vind ik op een 
bepaalde manier complex. 
Chris: Dat is op een bepaalde manier ook complex. Laat ik beginnen om te zeggen: als jij 
bijvoorbeeld geïdentificeerd bent met je criticus, dan heb je dat volstrekt niet in de gaten. Dat is 
namelijk de definitie van geïdentificeerd zijn met de criticus.  
Het wonderlijke is, dat merk ik bijvoorbeeld als mensen dit verhaal gelezen hebben en hier de 
oefeningen hebben gedaan, dat ze steeds meer gaan zien dat het gebeurt. Dat er sprake is van twee 
types. En wij verwachten hier zonder meer dat dit ook bij jou zou gebeuren. Kunnen jullie voorstellen 
dat een criticus weer een enorme criticus kan oproepen. Namelijk dat je ontzettend onder de indruk 
kunt raken van pfff…het lijkt wel of er alleen maar criticus is, alsof er geen enkel gezond ego in mij is. 
Ik word compleet beheerst door een ideologie in mezelf. Maar in feite ben je nou meer slachtoffer van 
de criticus van de criticus. Dat is belangrijk om te gaan zien. Mijn verwachting is dat bij diverse 
mensen van jullie dit in de komende tijd gaat gebeuren. Dus dat je onder de indruk raakt.  
De grote kunst is daar niet al te zeer door te laten afschrikken, maar blij te zijn dat je dat gaat 
herkennen. Doordat je het gaat herkennen, kan er geleidelijk aan bevrijding plaatsvinden en kan je 
ware zelf tevoorschijn komen.  
 

Criticus in de vorm van rebel 
Hier heeft de criticus de vorm van de rebel in het schema, om het eenvoudig te houden. Dus het 
voorkomen van eerverlies, zelfversterking en onderdrukking van socialiteit. Dus een waarheidsmens 
onderdrukt de behoefte aan relatie. Zo gauw een waarheidsmens gaat voelen dat hij behoefte heeft 
aan relatie, is dat enorme winst. Als hij durft om die behoefte toe te laten en durft anno 2010 te gaan 
daten, dan is er grote winst.  
 

Compensatieproject 
De ideale zelf heb ik uitgelegd. Het ideaalproject zou je dat kunnen noemen, maar het staat als 
compensatieproject. Er is een sterke wens tot eigenwijsheid, gelijkheid, beter weten, confronteren, 
rebelleren, afzetten, reactiviteit etc. Zo gauw je dat bij jezelf observeert, dan weet je dat die 
waarheidskant in het geding is en dat er een kans is om als het ware individualiteit te peuren uit het 
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lood van eigenwijsheid, gelijk hebben, beter weten etc. Niet fout maken, maar zien dat het kansrijk is 
dat jouw kracht daardoor versterkt kan worden.  
De ramp die we voortdurend aan het vermijden zijn: ik stel weinig voor, ik kan niks, ik word toch niet 
op waarde geschat. Er bestaat geen recht, het is een volstrekt onrechtvaardige wereld. Al die Moslims 
worden verwend, ten koste van al die blanken. Terwijl wij hier toch de oorspronkelijke bewoners zijn.  
 

Gekwetste instantie 
Gekwetste instantie is een mooi voorbeeld daarvan. Gekwetste instantie, als je daarmee 
geïdentificeerd mee bent, ben je voortdurend beledigd maar heb je dat volstrekt niet in de gaten. Alles 
raakt je, zo gauw dat gebeurt, dat je het gevoel gaat krijgen: ‘goh er hoeft maar iemand me in te halen 
op de snelweg, en ik ben al beledigd’, dat is een goed teken, want dat betekent dat de individualiteit 
loskomt.  
St: Het is een goed teken, want dan komt die individualiteit los? 
Chris: Zo gauw je dat bewust bent. Als je het niet bewust bent, word je boos en ga je me afsnijden.  
Als je het bewust wordt, dan ga je voelen: ‘hé, er is beledigd zijn’. Stel dat je in staat bent en 
gemotiveerd bent om werk met je te doen: Dat betekent dat er meer individualiteit te voorschijn komt. 
Dus elke situatie in het leven kunnen we op die manier gebruiken. 
St: Dus als ik me er ernstig aan stoor dat ik bij de bakker maar niet aan de beurt ben, dat ik daar ga 
stampvoeten dan ben ik eigenlijk soort van beledigd. 
Chris: Dan ben je beledigd. Met andere woorden: dat is een buitengewoon goed voorbeeld van 
beledigd zijn. Want je zou toch niet in de rij moeten hoeven staan bij de bakker, dat is toch ongekend. 
Dan zou meteen gezegd worden: oh u wilt, komt u maar even naar voren.  
St: Het is wel eens dat ik tegen het winkelpersoneel zeg: ‘dit kan toch zo niet?’ 
Chris: Dan kun je bij jezelf toetsen: is dat je reëel gevoel van zelfrespect, van waardigheid? Er zijn 
heel veel mensen die zullen nooit wat zeggen, terwijl het misschien eigenlijk wel heel goed zou zijn als 
ze wat zouden zeggen. Maar het is jouw eigen gevoel om te bepalen: is dit nou je zelfrespect? Vanuit 
zelfrespect zul je dat ook op een correcte manier doen. Met andere woorden, je gaat niet je 
vernedering uitleven.  
 

Waarheidsmensen, Ik-mensen 
Typeringen van waarheidsmensen kunnen zijn: Ik-mensen, distantie, separatie, moed.  
Het zijn buitengewoon moedige mensen. Ze zijn in staat om afstand te houden, hun analytisch 
vermogen is goed ontwikkeld. Ze kunnen zeggen: dit is 1, 2, 3, 4. Dat is typisch de waarheidskant. 
Onafhankelijkheid, objectiviteit, autonomie, talent, bewerkstelligen van helderheid en inzicht, 
bevorderen van rechtvaardigheid en gerechtigheid: het zijn de Jeanne d’Arc ’s van deze wereld. 
Mensen in de vakbond zijn vaak waarheidsmensen. Het hoofd, de benen. De uitdaging is zich 
verbinden, socialiteit, hetzelfde zijn.  
 
St: Over die lichaamsdelen: spelen die op, of zijn die krachtig? 
Chris: Het zijn delen die vaak krachtig ontwikkeld zijn bij waarheidsmensen en waar ze heel makkelijk 
verbinding mee hebben, maar minder binding met de andere kant. Minder verbinding bijvoorbeeld met 
de behoefte om lekker gemasseerd te worden. Niet alleen de sauna van 100 graden, maar ook een 
keer de sauna van 75 graden. Niet altijd gelijk dat heftige, het extreme. Dat moet je hierbij zien.  
 

Doelstelling Bewustwording 
Dus zo gauw er een gevoel komt van afhankelijkheid, dan gaat het goed. Dat is het zijnsproject. 
Gemis van natuurlijke waarheid, dat is die wond die er dan is. Bindingsangst, bewustwording van 
verdrongen verlangen van samen, behoefte aan steun. Waarheidsmensen zijn kleine zelfstandigen, 
die het allemaal maar graag alleen doen en het idee hebben dat ze dat ook makkelijk kunnen. Daar 
ook trots op zijn.  
Überhaupt het idee om iemand te vragen om te kunnen helpen, bestaat niet voor echte 
waarheidsmensen. Je doet het gewoon alleen. Oké? Verhelderend? 
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10.4. Oefening: Onderzoek Superegocomplex (Oef. 39) 
In drietallen: begeleider, werker, schrijver/supporter: 

• Markeer als eerste stap met vijf briefjes vijf plekken op de grond voor de vijf instanties: 
Criticus, Rebel, Kwetsbare en Gekwetste instantie en de Wijze. Neem de Wijze als laatste en 
bepaal verder zelf in welke volgorde je de vier overige instanties wilt onderzoeken. Ga met je 
kussen of bankje op ieder van de vijf plekken zitten en merk op wat er met je gebeurt en vertel 
daarover. Laat je verrassen. Je reactie hoeft niet meteen logisch te zijn. Je begeleider helpt je, 
terwijl jij je identificeert met de instantie van die plek, de volgende vragen te beantwoorden.  

• Wat zijn de energetische sensaties die opgeroepen worden?  
• Laat op iedere plaats ook een beeld opkomen wat deze instantie symboliseert.  
• Hoe zou je met jouw eigen woorden de instantie omschrijven? 
• Welke zinnetjes (letterlijk of figuurlijk) gebruikt deze instantie om zijn invloed aan te wenden 

op jou?  
• Richt de instantie zich vooral op jou zelf of op de buitenwereld?  
• Onderzoek vervolgens hoe je van uit het perspectief van een van de vijf instanties elk van de 

vier andere posities beleeft.  
• Onderzoek in het bijzonder vanaf de wijsheidsplek wat de positieve intentie is die achter elke 

instantie schuil gaat en misschien de bijbehorende essentiële kwaliteiten  
 

10.5. Oefening : Open Onderzoek: Een vrij mens zijn (Oef. 40) 
In drietallen: 

• Hoe zou jouw leven er uit zien als jij compleet vrij mens zou zijn? Wat zou je dat brengen? Zijn 
er wel eens overwegingen in jouw leven waardoor je je laat beperken? Als je die 
overwegingen nader beschouwt, help je jezelf daar dan mee of doe je jezelf uiteindelijk tekort. 

 

10.6. Meditatie (dag 17 – Bakkum) 
• Voel hoe het is om te zitten, voel wat er gebeurt als je focust op zitten, op je billen, voel je 

voeten en je benen, voel je rug, je onderrug, middenrug, en bovenrug, geef het allemaal eens 
even de tijd, je schouders, je armen, je handen.  

• Hoe is het met je hoofd, je hoofd als verschijnsel in jouw waarnemingsveld.  
• Hoe is het met je bost en je buik?  
• Waar is je buik gevoelig voor, nieuwe omgeving, nieuwe situaties, hoe reageert je buik. 

Misschien hoor je nog geluiden uit de omgeving, de vogels, dat wat je waarneemt van je 
lichaam is een vergelijkbaar verschijnsel met wat je waarneemt in de buitenwereld, in jouw 
waarnemingsveld.  

• Maak dan een hele trage rustige beweging met je hoofd, een buiging met je hoofd, je kin naar 
je borst, heel langzaam, als een gebaar van overgave naar deze situatie.  

• Als je dan geleidelijk terug komt, voel dan het effect van zo’n eenvoudige beweging. Herinner 
jezelf aan je toewijding, aan jouw ideaal, aan waarom je deze training bent begonnen, en 
waarvan je hoopt dat deze dagen je veel gaan brengen.  

 
Het zal niet gemakkelijk zijn deze dagen om gefocust te blijven. Kijk of je bereid bent je daarvoor in te 
zetten. Voel eens bij jezelf welke zijnskwaliteit jij deze dagen de groep zou gunnen. Roep eens wat 
erbij je opkomt? 
St: Vertrouwen, rust, passie, openheid, verbinding, zoals het komt, nieuwsgierigheid, levenslust, 
passie, genegenheid. 
Voel hoe het is om dit te ontvangen. 
We sluiten af met een buiging. 
 

10.7. Ervaringen met de oefening Superegocomplex 
Chris: We gaan door met het superegocomplex. We kunnen naar de criticus kijken zonder dat we 
teveel bepaald worden door diezelfde criticus. Alleen al het feit dat we er naar kunnen kijken vanuit 
een soort wijsheid, ons ermee kunnen verbinden, is een enorme vordering. 
Daarmee zijn we er nog niet vrij van. In die zin dat we er niet meer door bepaald worden maar het 
begint ermee dat we het gaan herkennen. We zullen vandaag en morgen allerlei oefeningen doen met 
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het superegocomplex en besluitvorming. Bijvoorbeeld, neem ik ontslag, blijf ik bij mijn partner, ga ik 
door met een training, hoe kijk ik tegen de dagelijkse beoefening.  
Bij belangrijke, grote dingen is het belangrijk om te gaan herkennen dat je vanuit de verschillende 
posities daarnaar kunt kijken zodat we op een gegeven moment gaan herkennen in welke positie we 
zitten. Of we vanuit rebellie naar een keuze kijken, of vanuit de positie van de criticus, de 
gekwetstheid. Het is belangrijk om dat te gaan herkennen en dit brengt je automatisch naar je 
wijsheid. De wijsheid herkent die de criticus, de rebel enz. alleen al door het werk kom je losser van 
deze instanties en ga je ze meer zien en daardoor word je een vrijer mens. 
 

Varianten op de criticus 
St: Kan bijvoorbeeld de criticus nog verder uitgesplitst worden in een stelletje criticussen, waarvan 
sommigen heel verschillend van aard zijn?  
Chris: Ja, dat is zo. Vanmiddag zal ik met wat rollenspelen werken en dan zijn er verschillende 
vormen, die ga je op een gegeven moment herkennen. Veel mensen hebben als we het bijvoorbeeld 
over de rebel hebben een soort arrogante variant, een beetje een hooghartige vorm en een meer 
ondergrondse vorm. Of sommigen verijzen; een soort ijskonijn of ijskoningin. Er zijn verschillende 
vormen denkbaar. 
Bij de criticus kunnen de varianten zijn als een perfectionist, een soort judge, een soort rechter, een 
terrorist etc. Als je ze bij anderen herkent dan kan dat heel handig zijn. Je herkent iets bij de andere 
en hopelijk herken je dan wat die positie bij jou uitlokt. Als je deze dynamiek beter gaat begrijpen, heb 
je meer kans om vrij te blijven. Het is per definitie zo dat waar jij in de wijze, vrije positie blijft dat een 
appel doet op de andere kant. Zo gauw je in de reactie kant zit, gaat de ander ook in de reactie. 
 

De criticus is de bewaker van verbinding 
St: Ik heb gemerkt dat de criticus een hele belangrijke rol speelt, dat hij de baas is van mijn leven, nog 
veel meer met alles verweven dan dat ik dacht. Ik ga het meer zien wanneer het gebeurt, ik ben me er 
bewuster van, dat is prettig. Maar ik kan er ook wel heel verdrietig over zijn. Jeetje, daar laat ik mijn 
leven door bepalen. Als dat minder wordt, dan ervaar ik een vrijheid, dan verlang ik daar erg naar 
maar ik besef me tegelijkertijd wat een invloed dat altijd is geweest. 
Chris: Indrukwekkend kan dat zijn. In spirituele kringen zegt men wel eens dat men van het ego af 
moet, maar als we bevrijd zouden zijn van het superegocomplex dan brengt dat enorm veel vrijheid.  
Een gezonde gewetensfunctie is van belang maar van een ander niveau, door jezelf bepaald, vanuit je 
hart. We spreken over de wijze maar dat is ook je hart, je liefde. Belangrijk is om te begrijpen waar je 
de criticus voelt/gaat voelen, daar is ook altijd individualiteittendens.  
De criticus bewaakt in eerste plaatst de verbinding, het erbij horen, het onderdeel uitmaken van, het 
sociale instinct. Dat is zo’n sterk instinct dat het gekoppeld is aan ons overlevingsinstinct. Onderschat 
niet hoe krachtig dat is, dat verlangen om onderdeel uit te maken van, erbij te horen e.d.  
De hele wereld leeft in stelletjes bij elkaar, dat is kennelijk de vorm die tegemoet komt aan ons ideaal 
beeld maar het heeft ook zijn beperkingen. Als in zo’n relatie de verbinding op het spel komt te staan, 
nou dan komen er krachten los.  
Alle vormen van bestraffing, als een moeder boos doet, is de boodschap: Jij hoort er iet bij. De 
definitie van boosheid is dat je er niet bij hoort en als je zo doorgaat kun je de kamer uit. Dat kunnen 
we hanteren als machtsmiddel om dat we erbij willen horen, dat is wat de criticus raakt. Dat is de 
ideologie, de ideeën over hoe je onderdeel blijft van een hele familiegeschiedenis, hele generaties bij 
elkaar hebben zich daar druk over gemaakt. Zeker in primitieve samenlevingen ben je compleet 
afhankelijk van je omgeving, zo gauw je een rivier wilde oversteken, had je de hulp van anderen nodig 
en ben je afhankelijk, of ze je zien zitten. 
 
St: In mijn criticus zitten verschillende stijlen maar ook eentje die angst heeft voor bedreigingen van 
buiten, dat koppel ik niet direct aan verbinding. 
Chris: Interessant. Voorlopig wil ik zeggen die angst is gebaseerd op het feit dat de omgeving 
belangrijk is. Je kunt het zo zien: de criticus en de rebel zijn de bovenste vormen , als je je 
kwetsbaarheid gaat voelen dan kun je meer in de diepte en ga je meer je afhankelijkheid voelen. Je 
gaat meer die bepaaldheid van je omgeving voelen. Angst voor die omgeving betekent dat die 
belangrijk voor je is en je bepaald wordt door je omgeving. 
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Kwetsbaarheid en individualiteit 
St: Als ik mijn gekwetstheid ga voelen, denk ik daar meer mijn criticus zit. 
Chris: Klopt, nu komen we bij de andere dynamiek. We dalen van de criticus af naar kwetsbaarheid 
en dat heeft te maken met de socialiteittendens. De behoefte aan erbij te horen staat haaks op de 
behoefte aan individualiteit.  
De rebel is de bovenste vorm van de individualiteittendens. De rebel voelt zijn gekwetstheid niet, die is 
voortdurend bezig gekwetstheid te voorkomen of reageert vanuit gekwetstheid. 
 
Zo gauw je aan die kant je kwetsbaarheid gaat voelen, is dat een goede ontwikkeling.  
Als je vanuit de criticus de afhankelijkheid gaat voelen, want als je die afhankelijkheid kunt laten 
bestaan ga je liefde voelen voor de omgeving en je verbinding voelen, dat is je vrije vorm.  
Als je vanuit de criticus je kwetsbaarheid gaat voelen en ook kunt zeggen: ik vind het belangrijk dat jij 
mij een beetje ziet zitten, dat jij vindt dat ik er leuk uitzie, dat ik dat belangrijk vind en dat ik dat zo kan 
zeggen en kan ontspannen, dan ben je al een heel eind. Voor je het weet beleeft de ander dat als 
liefde, kennelijk ben ik belangrijk voor je, dat is liefde. Dan ga je richting liefde. 
 
Wanneer je de individualiteitkant kwetsbaarheid in beeld krijgt, en daar meer verbinding mee gaat 
krijgen, kom je in je kracht, bij je gevoel van eigenwaarde, bij een natuurlijk afdwingen van respect van 
je omgeving. Dat zijn zijnskwaliteiten aan de andere kant. 
Bij het hele proces is liefde, compassie en kracht heel belangrijk. Het vraagt in zeker zin veel kracht 
om kwetsbaar te zijn. Ontspannen in de kwetsbaarheid geeft veel vertrouwen, maar het zal er ook toe 
leiden dat er meer nabijheid komt, dat er meer verbondenheid komt. Je kunt zeggen dat we gedreven 
worden door liefde maar die is gekleurd door onze angst voor relatieverlies. 
 
Kun je zien dat als die criticus tot leven komt er per definitie sprake is van individualiteit. Als er geen 
individualiteit is word je compleet geleefd door je criticus en heb je die niet in beeld en kun je dat niet 
zien. Zo gauw je je eigen ding gaat doen, dan wordt de criticus actief, in zekere zin gaat het dan goed. 
Zo gauw behoefte komt om jouw spoor te gaan volgen en je gaat door, dan komt die criticus “Dat gaat 
fout, dat gaat helemaal fout, dat kan niet etc.”  
Als je ondernemend gaat worden en je eigen bedrijf gaat starten of gaat solliciteren naar een baan of 
de coachopleiding wilt gaan volgend, dan komt het superego eroverheen met “dat is veel te moeilijk. 
Het gaat dan ook goed, het is een strijd die op een bepaalde manier ook gewoon gevoerd moet 
worden. Dat is een heroïeke strijd die geleverd moet worden, het is puur een strijd met jezelf, een 
gevecht met de engel. 
 

Leren wennen aan ambivalentie 
St: Het kan ook angst zijn. Als je een einde maakt aan een relatie en in paniek raakt. Dat je voelt “dat 
geef je toch niet zomaar op ”. 
Chris: Dat is de criticus. De andere kant, de rebel, die is veel meer als “je blijft toch niet bij die 
slapjanus, al die kerels dat is toch niets, niet te vertrouwen, mannen willen alleen maar seks”  
Wat ik hoop is dat we de innerlijke dynamiek van het subpersonen gaan zien en die is nog veel groter 
dan de genoemden omdat die het meest dominant zijn.  
Het is een van de allerbelangrijkste dingen in de zelfbegeleiding te gaan wennen aan de ambivalentie. 
Dat wil zeggen dat er dus een deel in je is dat vindt dat die persoon ontzettend vervelend is en een 
ander deel vindt die persoon erg leuk, normaal gesproken gaan die delen met elkaar in gevecht.  
Dat geeft ontzettende knopen in je hoof, in je lijf, in de buik, dat zijn die delen die de hele tijd met 
elkaar in gevecht zijn van “hoe zit dat nu eigenlijk”.  
Maar als je gaat wennen aan die ambivalentie, kun je die verschillende weeskinderen in jezelf gaan 
herkennen en ze stuk voor stuk tevreden stellen. In situatie van stress komen die allemaal vrij en wat 
we meer gaan zien is de dynamiek die deze innerlijke dynamiek bij een ander oproept.  
De eerste oefening is erop gericht dat je één van je ouders kiest, we gaan daarmee werken omdat we 
vaak het superegocomplex van onze ouders kopiëren. 
 

Rebel en criticus: de invloed van ouders 
St: Ik kan iets van de ene ouder en van de ander plaatsten. 
Chris: Je bedoelt dat je iets van de criticuslijn kunt plaatsen in de ene ouder en iets van de rebellijn in 
je andere ouder? Zo gaat dat vaak. 
St: Omdat je zegt dat je kopieert. 
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Chris: Ja, maar je kopieert ze tot op zeker hoogte ook allebei. 
 
St: Is er echt de enige keuze tussen de criticus of rebel? 
Chris: Dat verschilt. Wat heel makkelijk kan, je hebt waarheidsmensen en liefdesmensen, 80% van 
de stellen zijn combinaties van beiden, dus liefdesmensen hebben vaak een sterke criticus en 
waarheidsmensen hebben een sterke rebel. Aangezien die meestal met elkaar getrouwd zijn, 
versterkt dat bij ieder afzonderlijk.  
Door de tegenstelling bij jouw ouders werd dat versterkt. Dat betekent wanneer moeder vindt dat alle 
deuren en ramen gesloten dienen te worden als je hier even naar de overkant wil gaan, je vader 
waarschijnlijk zal zeggen: “mens, zeur toch niet zo”. Daarmee versterken de twee posities elkaar. De 
een vertegenwoordigt de angst en de ander de boosheid. Dat zie je veel. 
 
St: Als je het hebt over pleegouders? Is dat dan anders? 
Chris: Bij pleegkinderen is het een iets complexere situatie. Daar heb je sowieso veel verschillende 
situaties die mogelijk zijn. Je kunt bijvoorbeeld tot je vijfde bij je biologische ouders blijven. 
Wat dan heel belangrijk is, is dat een afwezige vader vaak meer aanwezig is dan een aanwezige 
vader. Qua invloed en dergelijke. 
Je zou kunnen zeggen, alles wat geldt voor gewone ouders geldt ook voor ouders die zijn overleden. 
Het is alleen wat ingewikkelder omdat het allemaal projectie is. Er zijn eindeloos veel variaties. 
Bijvoorbeeld, een vader overlijdt heel jong, dan is het enorm belangrijk hoe een moeder daarop 
reageert. Wat helaas veel gebeurt, als een moeder overlijdt, dan zal het vaak zo zijn dat vaders dat 
doodzwijgen. Het kind is heel verdrietig, maar daar mag niet over gepraat worden. 
 
St: Bij mij zijn de criticus en rebel erg druk met elkaar, ik zit aan de rand van het slagveld, zeg maar. 
Chris: Dat kan , bij een ieder is het anders. Een ander wordt veel meer bepaald door haar criticus. Bij 
sommigen is het moeilijk verbinding te voelen, überhaupt je gekwetstheid te voelen. Uiteindelijk zijn 
beiden even sterk: de individualiteittendens en de socialiteittendens.  
Het leven ons heeft uitgerust met beide tendensen en in principe zijn die beiden even krachtig. Daar 
waar je de ene tendens meer op de voorgrond laat treden dan de andere is er sprake van het 
loyaliteitsconflict. Het kan ook zijn dat het voortdurend wisselt, dan strijden beide voortdurend om de 
macht. 
 

10.8. Hara – Kat meditatie  
Maak van je Hara het focuspunt in je meditatie. 

• Jouw aandacht centreert zich rondom dat punt.  
• Focus betekent ook dat als je afgeleid bent daar weer terugkeert met je aandacht.  

Dat noemen we Hara meditatie of Kat meditatie.  
• Door regelmatig de Hara meditatie te beoefenen krijg je in toenemende mate grip op je geest, 

waar de geest geneigd is zijn eigen loop te volgen, krijg jij steeds meer de beschikking over je 
geestelijke energie, geestelijke vermogens.  

• Iedere gedachte die komt heeft een relatie met een emotioneel belang, waar het lukt om de 
aandacht weer terug te brengen naar dat punt betekent ook altijd weer loslaten, jezelf 
bevrijden van dat emotionele belang.  

• We sluiten het af met een buiging. 
 

10.9. Oefening: Onderzoek superegocomplex een van de ouders 
(Oef. 41) 

We doen een oefening rond de ouders. Er zijn 5 posities: De rebel, de criticus, de gekwetste, de 
kwetsbare, de wijze. Plaats deze posities in de ruimte en markeer een 6e, extra positie voor jezelf. Je 
gaat je inleven in de 5 posities van je ouder. Dat doen we omdat we onze posities veel kopiëren van 
onze ouders of reacties daarop zijn.  
Een voorbeeld: Ik zit in de positie van de gekwetste en hoe kijk ik tegen mijn zoon C aan. Doe dit 
vanuit elke positie. Je kunt jezelf als kind nemen, of de periode dat je veel botste met je ouders, toen 
de problematiek sterk speelde. Wat moet je kind vooral wel of niet doen om die positie op te roepen? 
Welk appel doe je vanuit die positie op je kind? 
Als ik in mijn criticus positie zit zal ik streng zijn voor mijn kind. Het appel doe je vanuit de ouder “ pas 
je aan, aan de omgeving”. Bij de rebel gaat het over verlies van respect, eer, status. Eer zit dichter 
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tegen een zijnskwaliteit aan dan de andere twee, status, een groot bedrag op de bank, zijn meer 
reactieven gevoelens. 
Het kind heeft vaak een andere ramp voor ogen dan de ouder en die zijn strijdig met elkaar.  
 
De oefening gaat als volgt: 

• De meeste van ons hebben een ouder met wie we het goed kunnen vinden en een die we 
lastig vinden. Kies bij voorkeur je “moeilijke” ouder om deze oefening mee te doen 

• Leef je achtereenvolgens in in de vijf posities van deze ouder en onderzoek de volgende 
vragen bij elke positie: 

• Stel vast wat er energetisch met je gebeurt als je deze plaats inneemt. 
• Welke zinnetjes komen er op? 
• Hoe verhoud je je van uit elke ouderpositie met de persoon die jij bent (de zesde positie)? 
• Wat moet je kind vooral doen of vooral niet doen om deze positie bij jou als ouder op te 

roepen? 
• Welk appèl doe je bijvoorbeeld van uit de verschillende posities als ouder op je kind? 
• Ga dan op de positie van jezelf zitten en voel hoe het is als dit appèl vanuit je ouder op je 

gedaan wordt en welke positie dit bij jou aanwakkert. 
• Ga dan weer op de positie van de ouder zitten en onderzoek de ramp die je als ouder wilt 

voorkomen (vermijdingsproject) met dit appèl op je kind. (Het is het vermijden van de ramp 
wat ons nadrukkelijk en afgesloten maakt voor wat er aan de overkant gebeurt.) 

• Eindvragen na onderzoek alle posities 
• Is er vooral overeenstemming of vooral verschil tussen de werking van jouw superegocomplex 

en dat van je ouder? 
• Hoe begrijp je nu de (standaard)dynamiek tussen jou en deze ouder? 

 

Nabespreking oefening 
St: Ik heb naar mijn vaderrelatie gekeken. Het was moeilijk en onduidelijk. Het resultaat was wel dat ik 
merkte dat er voor mijn vader heel veel overleven inzat. Dat kwetsbaarheid voelde als een zwakte, 
overleven als kracht. Ik zie kwetsbaarheid als kracht. We zijn daar niet verder op door gegaan, maar ik 
dacht wel: He, daar wil ik wel eens verder naar kijken. Hij had het idee dat hij door veel herrie te 
maken, veel tamtam, krachtig was en ik hem zag als kwetsbaar. Dat hielp mij om met zijn kracht om te 
gaan. 
Chris: Wat je daar zag, veel lawaai, dat daar heel veel kwetsbaarheid onder zat. 
St: En hij mij waarschuwde “als jij je kwetsbaarheid laat zien, dan verlies je kracht” en ik voel juist die 
kwetsbaarheid is mijn kracht. 
Chris: Dat is vaak zo, dat kwetsbaarheid gerelateerd is aan zwakte, lafheid. En daarom ook beter kan 
worden vermeden. Ik hoor dat hij heel hard was voor anderen maar ook voor zichzelf.  
 
St: Ik vond het ook lastig, wat ik bijzonder vond was dat ik de rebel van mijn moeder niet kon vinden. 
Die was volledig om zeep geholpen, dat gaf een gevoel van compassie met haar, daar waar ik eerder 
op haar neer keek, woede voelde naar haar. 
Chris: In zekere zin gebeurt dit gemakkelijk omdat, zoals je je moeder omschrijft, een rebel een 
voorloper is van zelfrespect. Als bij iemand zelfrespect ontbreekt, dan roept dat minachting op. Wat in 
feite gebeurt, is dat een uitdrukking van zelfminachting. Dat betekent dat de criticus daar de vorm 
heeft van minachten. Dat is het ergste wat je ongeveer kunt overkomen. Wat de omgeving doet, jij als 
kind, jij spiegelt zonder daarover na te denken, jij spiegelt die minachting, die breng je bij haar in 
beeld, in de hoop dat daar een rebel gaat ontstaan. Als je denkt aan pesten op school, dat is 
gebaseerd op dat soort mechanismen. 
St: Toen bij haar de rebel ging opspelen, was het naar de psychiater en aan de valium. 
Chris: Ja, dat kan heel bedreigend zijn. Als zij door haar ouders veel gestraft is, je kunt je erover 
verbazen. Je ziet wel eens mensen die heel streng zijn voor hun hond, die hond wordt steeds liever, 
die wel er graag bij horen, gelijk een mens, hoe harder je hem slaat hoe dichter hij bij je wil horen, 
daar komt dan nooit een rebel tevoorschijn. Dan komt er zo’n kracht tegenover individualiteit te staan, 
dan denk je wel een aantal keren na voor je met je rebellie durft te komen. 
 
St: Ik vond de opstart van de oefening niet zo gemakkelijk bij de vraag “Wat voel je in je lichaam?” op 
het moment dat je op een plek van je ouders bent. Ik merk dan dat het heel stil wordt in mij, zelf weinig 
voel op dat moment. Als ik dan verder ga met de oefening vraag ik mij af, ben ik nu energetisch 
verbonden met dat ouder deel of ga je interpreteren hoe ik het als X heb ervaren en gaat het verhaal 
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weer spelen. Dus in hoeverre vertegenwoordig ik op dat moment echt mijn ouders of in hoeverre is het 
X die praat over zijn ervaring?  
Chris: Klopt, maar in feite hoef je je daar helemaal niet zo veel van aan te trekken. We zijn geen 
historici, het gaat niet om historisch, objectief onderzoek. Het gaat puur om jouw beleving. Voor het 
werk gaat het erom hoe jij het hebt beleefd. Vertrouw daarop. 
Stel ik ben heel boos, of ontevreden over mijn ouders en ik weet: Dat is mijn gevoel! Dan kan ik mijzelf 
dat gevoel ook makkelijker toestaan, zonder dat je dan een objectief oordeel over je ouders velt. Dat is 
een heel ander ding. Grote kunst is dat in het werk wat we doen een beetje los te laten. 
 

10.10. Oefening: Rollenspel Superegocomplex in per positie 
wisselende tweetallen (Oef. 42) 

Volgorde van aanwezige instanties: criticus, rebel, kwetsbare, gekwetste, wijze. 
• De ander leeft zich in de rol van een van jouw vijf posities en speelt deze tegenover jou. Jij 

ervaart en benoemt hoe dat is en stelt vast welke reflexmatige reactie bij jou opgeroepen 
wordt. 

• Probeer andere reacties uit en de ander geeft terug hoe dat voor hem of haar is.  
• Stel vast waardoor jouw positieve zelfgevoel, vrijheid en authenticiteit wordt aangetast en 

welke reactie je eventueel weer bij jezelf brengt. 
• Doen je deze intra-persoonlijke taferelen denken aan inter-persoonlijke taferelen? 
• Nadat de ander voor jou een positie gespeeld heeft, speel jij de positie voor hem of haar. 
• Vervolgens wissel je van partner en speel je de volgende positie met een nieuwe partner. 

 

10.11. Oefening: Besluitvormingsoefening superegocomplex  
(Oef. 44) 

(Deze oefening is tijdens dag 19 gedaan). 
 
In drietallen, ongeveer 45 minuten per persoon. Doel van de oefening is zicht te krijgen op hoe de 
verschillende instanties van het Superegocomplex een rol kunnen spelen bij besluitvorming – bij jezelf 
en bij anderen. Eerste zicht krijgen op de Innerlijke Gids en de Heilige Wil als aspecten van de Wijze. 
 

• Kies een, liefst belangrijk, onderwerp uit waarin jij (misschien) een keuze moet maken of een 
besluit in hebt te nemen. Liefst iets wat nu speelt en consequenties heeft voor jouw toekomst. 
Eventueel mag je ook terugkijken op een belangrijk eerder genomen besluit in je leven. 

• Geef het onderwerp de zesde positie en onderzoek dan hoe je van uit de vijf andere posities 
tegen dat onderwerp aankijkt. 

• Doe de wijze positie als laatste. 
• Evalueer wat deze oefening je brengt en hoe je deze oefening je kan helpen bij toekomstige 

keuzes en besluiten. 
 

Nabespreking 
Chris: Wie wil er iets over delen? 
St: Verrassend. Dat er meer kanten aan het probleem zaten, wist ik al.  
Chris: Het belangrijkste is: helpt het je om tot een wijzer besluit te komen? 
St: Het helpt wel, maar ik kan nog niet zeggen dat ik er al ben. 
 

Herkennen van posities en jezelf in de vrije positie houden 
St2: Waar ik benieuwd naar ben: je kan dit ook bij anderen gebruiken, zonder dat je het perse 
benoemt, om een ander tot een beslissing te helpen. Hoe kun je dit gebruiken zonder dat je het 
benoemt? 
Chris: In een model is het ontzettend handig om te zien waar je het gevoel hebt dat een ander 
bepaald wordt door zijn of haar criticus. Of eerder in zijn of haar rebellie zit. In een partnerrelatie 
bijvoorbeeld is dat enorm belangrijk. De posities zijn besmettelijk. Als degene met wie jij in contact 
bent, in z’n criticus schiet, maakt dat – als je dat niet in de gaten hebt - bij jou ook heel gemakkelijk de 
criticus wakker. Dan is er een communicatie tussen twee criticussen, in plaats van wezenlijk contact. 
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Het is buitengewoon behulpzaam als je dat herkent, als de ander in de gekwetste positie terechtkomt. 
Als jij doorschiet in jouw criticus, dan is de kans vrij groot dat de ander zijn gekwetste positie 
terechtkomt, of hij komt in de kwetsbare positie.  
St2: Je bedoelt in de relationele sfeer?  
Chris: In de relationele situatie.  
St2: Ik bedoel meer als begeleider. 
Chris: Ook als begeleider en of je het leuk vindt of niet, in alle situaties ben je op een bepaalde 
manier elkaars begeleider. Je bent dan niet officieel in functie voor die ander. Wij communiceren met 
elkaar en hebben dan per definitie een soort gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor elkaar, 
voor dit contact. Dat zou kunnen beteken dat als ik het gevoel zou hebben dat jij je heel kwetsbaar 
voelt, dat dit mij uitnodigt tot een andere intensiteit in mijn stem. Door dat te herkennen kan ik de 
situatie beïnvloeden. Dan kan ik in ieder geval de verleiding waar ik aan blootsta, doordat de ander in 
de verschillende posities terechtkomt, herkennen. Dan kan ik mijzelf gemakkelijker in de vrije positie 
houden. En verder is deze oefening bij beslissingen, maar eigenlijk bij allerlei belangrijke dingen 
behulpzaam, die op een of andere manier aan de orde zijn, en waarbij het helpt om een wat ruimer 
perspectief te hebben. Ook al om langzamerhand te gaan herkennen dat die verschillende instanties 
een rol spelen.  
St2: En dat als je dan je eigen toon en woordgebruik … 
Chris: In zekere zin gebeurt dat gewoon vanzelf. Het bijzondere is dat degene die de positie herkent 
altijd aanzienlijker vrijer, zo niet helemaal vrij is. Meer dan als je in die posities gevangen zit. 
Überhaupt het herkennen van posities brengt vrijheid.  
Vanmorgen had ik even contact met S, en herken dat er een heel groot ideaal in hem is. Stel dat wij in 
een vriendschappelijk gesprek zouden zijn. En hij zou tegen mij zeggen: ‘Ik had zó gehoopt dat ik al 
veel verder zou zijn in mijn proces’. En alleen door de vraag te stellen: ‘waar had je willen zijn?’ geef je 
hem bewustzijn op het punt wat zijn fantasie is, wat zijn droom is. Door de vraag te stellen: ‘Op wat 
voor manier is dat dan vervelend dat dit niet lukt?’ komt er meer rust. Breng je hem verder en heb je 
per definitie een interessant gesprek.  
 

De criticus en de idealist 
St3: Hoe zit het verband tussen een criticus en een idealist?  
Chris: Bij idealen en idealisme moet je altijd een beetje op je hoede zijn. Idealisme is heel mooi, maar 
we weten allemaal dat de meeste oorlogen zijn gevoerd vanuit een één of ander ideaal, vanuit een 
overtuiging. Dat komt omdat idealen heel gemakkelijk kunnen verstarren tot een ideologie. En zo 
gauw als ze verstarren tot een ideologie is wat mij betreft de criticus aan de slag. Een normerende 
instantie, ‘zo hoort het’. Bij S. was er een structuur, die zei gewoon: ‘zo hoor je te zijn, S! En jij bent 
het hele jaar niet opgeschoten. ’ Dat is gewoon een vaststelling. Voor je het weet is het een complex 
van een norm van zijn vader of van zijn moeder. Die zich dan ook nog eens zijnsgeoriënteerd vertaalt. 
Je krijgt dan een normensysteem wat zich in zijnsgeoriënteerde termen vertaalt, maar het probleem is 
de normering. Dat is iets wat je veel ziet. Mensen uit een streng calvinistisch milieu, dat kan ook 
gewoon katholiek zijn, hebben vaak het idee dat als ze het geloof achter zich gelaten hebben, dat ze 
dan vrij zijn. Maar je ziet heel vaak bij mensen met die achtergrond dat ze een ander soort ideologie 
omarmen en dat ze daar even streng zijn naar zichzelf en anderen toe als ze altijd al geweest zijn. 
Dus die strengheid is juist wat van vader overgaat op zoon, eerder dan de inhoudelijke ideologie. En 
ook eerder dan het mooie ideaal dat er soms achter schuilt. De grote kunst met idealen is om de 
schoonheid van het ideaal tevoorschijn te krijgen, want daar zit iets heel moois in. 
 

Vrije kwetsbaarheid 
St4: Ik vond het wel interessant om te zien vanuit welke instantie ik mijn besluit had genomen. Ik keek 
terug op een besluit dat ik al eerder had genomen. Vanuit de instanties werd het me duidelijk van 
waaruit ik het besluit had genomen. Het besluit dat ik had genomen was een eenzijdig besluit. Vanuit 
mijn gekwetste kant nam ik een besluit – die zei daar van alles over – en vanuit de wijze kon ik zien 
dat als ik uit mijn kwetsbare kant dat besluit deel, dan is dat een goed besluit. Ik weet niet hoe ik het 
uit moet leggen. 
Chris: Zoals ik het begrijp, zat je oorspronkelijk vooral in die gekwetste positie. Als je je vanuit je 
gekwetste positie bewust wordt van je kwetsbaarheid, dan is dat een vordering. Dat is een vrijere 
vorm. In iedere positie heb je de neiging om te blijven zitten waar je zit. Als je in de kwetsbare positie 
zit, dan wil je het liefst 27 jaar in die positie blijven zitten. Daar heb je dan recht op! Een verschuiving 
naar de kwetsbaarheid is dan een vordering. Het mooiste is als een besluit in de relatie genomen kan 
worden. Vooral als het een besluit is dat twee partijen aangaat.  
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St4: Vanuit die kwetsbare kant kan ik het niet een eenzijdig besluit laten zijn.  
Chris: Puur vanuit kwetsbaarheid loop je het risico dat je niet tot een eigen mening komt. Dat is wat er 
dan heel gemakkelijk kan gebeuren als je geïdentificeerd bent met de kwetsbaarheid. Nu ben je er 
niet geïdentificeerd mee. Je was geïdentificeerd met de gekwetste. En je gaat de kwetsbaarheid 
voelen. Dat is een vrije kwetsbaarheid. En van daaruit kan je in relatie een besluit nemen. In contact 
met de ander. Als het om een besluit gaat wat jou en die ander aan gaat, is dat heel mooi. Vanuit 
gekwetstheid trek je je terug en zeg je: ‘bekijk het maar’.  
 

Besmettelijkheid van posities 
Chris: Heb je het gevoel dat je hier baat bij kunt hebben? Door het al dan niet samen met iemand te 
doen, of met de briefjes – ik zie mensen met de briefjes werken – dan wordt het een soort 
familieopstelling. Je innerlijke familie. Een buitengewoon boeiende oefening is dat je in de posities van 
de ander gaat staan. S1 en S2 doen een oefening samen en S1 gaat praten als de criticus van S2, als 
de gekwetste van S2, waardoor je via een buitenstaander gespiegeld krijgt hoe de instanties in jou 
functioneren. Onbewust hebben we daarover van elkaar heel veel kennis. Daar reageren we ook heel 
erg op, op elkaar, zonder dat we dat in de gaten hebben. We hebben een buitengewoon goed gevoel 
of onze vader of moeder wel of niet in de criticus terechtkomen. En dat leidt automatisch tot ander 
gedrag. We hebben daar vaak een heel goed gevoel over van elkaar.  
St5: Moet je iemand dan wat beter kennen om zoiets te doen? 
Chris: Dat je hem een beetje kent, is wel handig. Maar je hoeft de ander niet zo goed te kennen.  
Ass: Het is wonderbaarlijk hoe je jezelf in een ander kunt verplaatsen, hoe automatisch dat gaat. Dat 
gebeurt bij familieopstellingen.  
Chris: Ik heb de oefening vaker met mensen gedaan. Het is bijzonder om te zien dat als S1 de rollen 
van S2 aanneemt en ze zit in het kwetsbare stuk, dat ze in huilen uitbreekt. Terwijl ze de rol van een 
ander heeft. Zo dichtbij kan dat zijn.  
 
St6: Je had het net over die besmettelijkheid. Dat je de criticus van een ander hoort en dat je vanuit je 
eigen criticus daar in mee zou kunnen gaan. Maar het feit dat je dan herkent dat de criticus van de 
ander aan het woord is, doet automatisch ontstaan dat je vanuit een andere positie reageert. 
Chris: Klopt, daar kun je op vertrouwen. Het helpt ontzettend als je gaat merken dat dat werkt. 
Doordat je dat herkent en de grote kunst is om dat de ander ook een beetje te gunnen.  
St6: Wat bedoel je, met de ander te gunnen? 
Chris: Dat iemand ook af en toe eens in zijn criticus mag zitten. Of dat ie gewoon gekwetst mag zijn. 
Het prikkelt enorm als die ander gekwetst is, dat stimuleert jouw gekwetstheid. Dat geldt voor alle vier 
de instanties. Als de een zich heel kwetsbaar voelt, ga jij je ook gemakkelijk kwetsbaar voelen. Er is 
een groot verschil of iemand zich geïdentificeerd voelt met die kwetsbaarheid. En ben jij je dat bewust, 
dan zit je ook wel in je kwetsbaarheid, maar dan ben je daar veel vrijer. 
St6: Stuurbaar. 
Chris: Er is meer lucht. Er is meer vrijheid. Als iemand in zijn kwetsbaarheid zit, dan heeft het ook iets 
moois als jij in de vrije kwetsbaarheid kunt zijn. Dat je op dat niveau met iemand in contact kunt zijn. 
Als iemand ontzettend beledigd is, gekwetst is, heeft het ook iets om op dát niveau met iemand in 
contact te kunnen zijn en tegelijkertijd vrij te blijven. Als je die dingen kunt zien, kun je eigenlijk al 
redelijk vertrouwen – en dat merk je ook al - dat dat goed gaat. 
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11. Kwetsing als kans 
Dag 18, 19 en 20 van de Jaartraining. 
 

11.1. Theorie: Kwetsing als kans: een spirituele visie op het 
omgaan met conflicten (dag 18) 

Kwetsen en gekwetst worden, horen bij het leven. Waar een ander ons vreugde kan brengen, kan de 
ander ons ook teleurstellen of pijn bezorgen. Kwetsing vindt plaats in relaties. Vaker dan we ons 
realiseren. Meestal beseffen we immers niet dat we kwetsen. Dat we dat doen, blijkt pas als de ander 
dat als zodanig benoemt en dat doet de ander lang niet altijd. Evenmin beseffen we vaak dat we 
gekwetst worden. Dikwijls komt dat besef pas kortere of langere en soms veel langere tijd na het 
incident. Bewustzijn en kwetsing gaan kennelijk moeilijk samen. Als we beseffen dat we gekwetst zijn 
is het vervolgens nog een hele kunst om dat bespreekbaar te maken. Reden om dat vaak maar na te 
laten. 
 
Overal waar we verwachtingen hebben, zullen we vroeg of laat teleurgesteld worden. Elkaar pijn doen 
lijkt bijna inherent aan relaties. Wat zijn de oorzaken van kwetsing en vooral hoe ga je er mee om? 
Dat zijn de centrale thema ‘s in dit artikel.  
Het onderwerp kwetsing gaat over het functioneren in het dagelijks leven. We kunnen in workshops en 
trainingen mooie inzichten opdoen, hoogstaande ervaringen hebben, ook met elkaar, maar hoe 
pakken deze uit in het dagelijks leven? Hebben ze ook gevolgen voor het gedrag in de dagelijkse 
praktijk? 
 

Kwetsing en relatiebegeleiding 
Aangezien kwetsing inherent is aan relaties is kwetsing een belangrijk thema bij relatiebegeleiding. 
Het kan daarbij gaan om partnerrelaties, relaties met ouders of kinderen of om 
samenwerkingsrelaties. Het gaat altijd om relaties waarbij van een sterk, gekozen of natuurlijk 
commitment aan elkaar sprake is. 
Nagenoeg altijd vormt de aan en elkaar opgelopen pijn de aanleiding om hulp in de vorm van 
relatiebegeleiding aan te vragen, al wordt dat niet altijd zo geformuleerd. Vaker zal genoemd worden 
dat er communicatieproblemen zijn en dat men elkaar niet of nauwelijks meer kan bereiken. Dat wat 
ooit zo mooi was, lijkt als door een duistere, onbekende macht van buiten plotseling, of zeer geleidelijk 
na verloop van misschien jaren, aangetast te zijn.  
 
Soms is het stil geworden in een relatie. Het gaat dan niet om de stilte van het zijn, maar soms kan 
het alleen nog maar gaan over neutrale, praktische onderwerpen. Praten over elkaar of over de 
relatie, is alleen maar pijnlijk. We doen ons best onze emoties (actietendensen) te bedwingen en om 
elkaar te verdragen. Sommige mensen weten dat meer dan een half leven vol te houden. 
Soms wordt er veel en luid gesproken. De beste kwalificatie die men dan aan het contact kan geven is 
strijd. Het vigerende paradigma is overleving en oorlog. Bij het oorlogsparadigma hoort altijd het ‘met 
enige nadruk’ binnen willen halen waar je recht op meent te hebben en afhouden wat je niet bevalt. 
Een ding staat vast: de ander moet anders. Zo kan het niet verder?  
Het kostbare en heilige van de relatie zijn uit beeld, al verwijst de hulpvraag naar hoop.  
  

De twee grote uitdagingen rond kwetsing 
Rond kwetsing zijn er twee uitdagingen.  
In de eerste plaats gaat het er om jezelf uit te spreken als je je gekwetst voelt of teleurgesteld bent. De 
tweede uitdaging is om als iemand zegt zich door jou gekwetst te voelen dit te kunnen horen. Waar 
gevoelens van kwetsing zijn, zijn er gekwetsten en zijn er kwetsers. De kwetser is degene die als de 
oorzaak van kwetsing gezien wordt.  
Ook rond kwetsing kennen we de detached en de attached stijl en maar zelden de contactpositie. 
Sommige mensen hebben de neiging om bij kwetsing zich sterk af te reageren. Anderen hebben 
eerder de neiging zich terug te trekken bij kwetsing, vaak in de vorm van passieve agressie. 
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Om je te kunnen uitspreken is er in de eerste plaats bewustzijn noodzakelijk. Je moet je immers 
beseffen dat je je gekwetst voelt. Hoe eerder je dat beseft, hoe eerder je er ook uiting aan kunt geven. 
Dat vraagt training. Regelmatige meditatiebeoefening en een krachtige motivatie om ook buiten de 
meditatiesessies bij jezelf aanwezig te willen zijn, zijn uiteraard zeer bevorderlijk.  
 
In de tweede plaats gaat het om moed. Je openlijk uitspreken vraagt om het risico te durven nemen 
dat de ander ook met kritiek komt en dat er een conflict ontstaat. Wat geraakt wordt is de mogelijkheid 
de ander te kunnen verliezen of in strijd te komen met jezelf. Dat laatste zou je het risico kunnen 
noemen om jezelf te verliezen. Dat maakt het spannend om jezelf uit te spreken. Je wilt je wel 
uitspreken als je bij voorbaat zou weten dat de ander je kan horen en je bij voorbaat liefst ook gelijk 
geeft. Verder lijkt het zo liefdevol, zo spiritueel, wanneer je de ander helemaal accepteert zoals hij of 
zij is. Dat maakt zwijgen en inslikken tot een klassiek spirituele en aantrekkelijke optie.  
 
Belangrijk is het te beseffen dat door jezelf uit te spreken, desnoods op de verkeerde manier, je 
behalve jezelf respecteert, ook de ander respecteert en eert en daarmee de relatie tussen jullie, meer 
dan door te zwijgen. Dit is het beste in te zien als je jezelf afvraagt hoe je wilt dat er met jezelf wordt 
omgegaan. Uiteindelijk wil je niet worden gespaard. Je wilt dat de ander oprecht, eerlijk en duidelijk is. 
Die moed en motivatie vragende openheid is de manier waarop de heiligheid van een relatie tot leven 
en tot bloei kan worden gebracht. Wat je er in stopt, komt er uit. In dit geval is dat liefde en toewijding.  
Wat gebeurt er als je je niet uitspreekt? Kwetsingen hebben de neiging zich te stapelen. We zijn 
voorzien van een vernuftig opslagsysteem van pijn. Met de juiste trigger is oude pijn met het 
bijbehorende negatieve reactiepatroon direct opgewekt. Met de juiste trigger wordt een oude situatie 
over een actuele situatie gelegd en fungeren de actuele personen als de hoofdpersonen in een oud 
steeds terugkerend drama. Het theater wordt beschouwd als werkelijkheid. In het jargon heet dat 
overdracht. Hoe vaker het theater wordt opgevoerd, hoe moeilijker het is om het als zodanig te 
herkennen. 
De andere kant van het stapelingsmechanisme is ook dat je actuele kwetsingen kunt zien als 
mogelijkheden en aanleidingen om oude kwetsingen op te ruimen. Daarmee wordt een actuele 
kwetsing een kans om met oude pijn te werken. 
 
De tweede uitdaging rond kwetsing is te luisteren naar de degene die zich door je gekwetst voelt. 
Luisteren is daarbij eigenlijk nog maar een begin. Werkelijk geïnteresseerd zijn in hoe je de ander pijn 
gedaan zou kunnen hebben, is moeilijker. Er bij voorbaat vanuit gaan dat jij ‘dader’ zou kunnen zijn is 
niet eenvoudig en een van de grootste uitdagingen in het leven. Toch is het die houding die nodig is 
om werkelijk met elkaar in gesprek te komen. Ook hier dreigt uiteindelijk de ontzetting uit de relatie als 
straf voor het daderschap. Onze aangeboren behoefte aan relatie, aan een positief imago en aan 
continuïteit van relatie vormt een belangrijke achtergrond om ons tegen daderschap te verzetten.  
 

De basiskwetsing 
Onze basiskwetsing lopen we al heel vroeg op in onze jeugd. We krijgen het niet zoals we het hebben 
willen. We worden niet gezien in onze positieve intenties. Wat gaan we doen?  
Hoe hebben we geleerd om te gaan met pijn, frustratie, teleurstelling, met wrijving, met honger in de 
brede betekenis van dat woord? In al die situaties is sprake van overmacht en worden we 
geconfronteerd met de beperktheid van onze macht en invloed en van ons vermogen om het leven 
naar onze hand te zetten. Een van de meest centrale thema’s in ons leven is leren wanneer je moet 
ophouden en wanneer je juist moet blijven doorzetten. Het onderscheid leren tussen overgave en 
afhaken, het onderscheid tussen gezonde vasthoudendheid of discipline en halsstarrige weigering om 
te buigen zijn nuances die in het leven van wezenlijk belang zijn. 
 
Bij kinderen op de basisschool kun je al zien hoe ze reageren op een moeilijk vraagstuk. De een gaat 
zo snel mogelijk aan de slag en wil er zo snel mogelijk vanaf zijn. De een om zo snel mogelijk leuke 
dingen te doen. De ander wil het snel doen omdat het zo angstig is met iets bezig te zijn wat 
misschien uiteindelijk niet lukt. Weer een ander is beledigd en boos dat er zo’n moeilijke opgave wordt 
aangeboden door de leraar. Boosheid en angst zijn goede redenen voor sommigen om voortijdig af te 
haken. Weer een ander ziet de opgave als kans om complimenten te scoren. Welk kind zal zo’n 
opgave simpelweg zien als een leuke uitdaging? Deze stijlen van reactie zullen in hoge mate het 
succes van de leerling bepalen en minstens even belangrijk zijn als intelligentie en vaardigheid. 
Datzelfde geldt evenzeer voor de school van het leven. 
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Een pasgeboren baby is objectief volstrekt afhankelijk van zijn omgeving. Subjectief echter is een 
baby volstrekt onafhankelijk. Hij of zij doet waar hij of zij zin in heeft. 
Dat verandert echter al snel. Al heel snel leert een baby dat het mogelijk is invloed uit te oefenen op 
de omgeving. Huilen bijvoorbeeld blijkt te helpen, al weten moeders soms het ware van het 
gefabriceerde huilen te onderscheiden en daar naar te handelen. Goede begeleiding van ouders 
houdt in dat je geleidelijk een reëel beeld krijgt van je invloed, in staat bent om je invloed aan te 
wenden, door te zetten,maar evenzeer je invloed los te laten waar dat reëel en aan de orde is.  
  

Er is Lijden 
Frustratie, teleurstelling, wrijving is inherent aan het leven. Kwetsing is inherent aan relaties.  
Als je met iemand een relatie aangaat, zou je kunnen beseffen dat dat betekent dat je je vroeg of laat 
door die persoon gekwetst zult voelen. Die ander zal jou ooit als kwetser ervaren en jij zult de ander 
soms als kwetser ervaren. 
Het inzicht dat lijden inherent is aan het leven, bracht de Boeddha tot wat in het boeddhisme de eerste 
edele waarheid genoemd wordt en dat is: er is lijden. Ofwel lijden is gegeven. Het bijzondere en edele 
van deze uitspraak is dat we uitgenodigd worden ons volledig te verzoenen met de soms pijnlijke 
realiteit van het leven en die realiteit ook werkelijk aan te gaan.  
 
Voor relaties betekent dat, dat we beseffen dat wanneer we een relatie met iemand aangaan we 
eigenlijk tegen die persoon zeggen: “Ik ben bereid door jou gekwetst te worden”. We zouden al een 
stuk minder gekwetst zijn in een concrete situatie, wanneer we werkelijk tot ons hadden laten 
doordringen dat kwetsing inherent is aan menselijk relateren. Hoe belangrijker iemand voor je is, des 
te positiever, maar ook des te pijnlijker die persoon je kan raken. Het helpt enorm wanneer we het 
leven of de ander als het ware toestemming te geven tot iets pijnlijks wat er toch sowieso per definitie 
bij hoort.  
Alleen van uit het gegeven dat we ons gekwetst kunnen voelen en dat de ander aanleiding mag zijn 
tot gevoelens van kwetsing, kunnen we kwetsing onderling oplossen en zijn we tot langdurige open 
relaties in staat. Misschien is dat wel juist de plaats waar relaties zich tot liefdesrelaties kunnen 
ontwikkelen. 
 

Oplossen van conflicten en communicatieve spelregels (Oef. 45) 
Een soort gemeenschappelijk kader bij deelnemers aan een relatie helpt enorm. Dat kader kan 
bestaan uit bovenstaande inzichten rond onderlinge kwetsing en teleurstelling, maar ook uit enkele 
communicatieve afspraken. Ik zal ze hier puntsgewijs benoemen. We gaan daarbij gemakshalve uit 
van problematiek in een diade, in een partnerrelatie bijvoorbeeld, maar dezelfde principes zijn op 
dezelfde manier van toepassing op een groter verband en gemakkelijk daar naar toe te vertalen.  
We spreken hieronder van een rolverdeling. Mooi is als je de hieronder genoemde gang van zaken 
kunt zien als een soort ritueel met bijbehorende rollen. Je geeft je samen over aan iets met als doel de 
relatie te schonen, te eren en op een hoger plan te brengen. Dat laatste verwijst ook nar de 
mogelijkheid van kwetsing als kans. Behulpzaam is het inzicht dat zonder een dergelijk ritueel een 
relatie eigenlijk niet kan floreren.  
 

1. Vaste rolverdeling 
Om kwetsingsproblematiek te kunnen oplossen is het als eerste nodig tot een eenduidige 
rolverdeling te komen. Wil je kwetsingsproblematiek oplossen zal er een poosje sprake 
moeten zijn van een vaste rolverdeling tussen kwetser en gekwetste. In het algemeen kun je 
zeggen dat het het meest vruchtbaar is dat diegene bij wie op een bepaald moment de 
meeste geraaktheid of ontsteldheid is, de rol van gekwetste op zich neemt. De ander speelt 
dan de rol van kwetser. 
 

2. Rol van kwetser 
De belangrijkste taak van de kwetser in het ritueel is de gekwetste te helpen om zijn of haar 
problematiek onder woorden te brengen. Het gaat er daarbij om de ander te helpen tot het 
hart van zijn of haar pijn ofwel de ramp te komen. Dat brengt je automatisch bij je eigen ramp 
als kwetser en dat is dat jij oorzaak van de pijn van een ander zou kunnen zijn. Die 
moeilijkheid is de reden waarom gesprekken over kwetsing buitengewoon moeilijk zijn en 
meestal het tegendeel van succesvol zijn en de problematiek in relaties vaak escaleert. Het is 
buitengewoon moeilijk voor de meeste mensen om dader te zijn, zeker als de ander, de 
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gekwetste opzet bij jou veronderstelt. 
 

3. Rol van gekwetste 
Jouw uitdaging als gekwetste is om jouw pijn of teleurstelling zo goed mogelijk woorden te 
geven. De kunst is daarbij om het zoveel mogelijk bij jezelf te houden. Wat daarbij helpt is 
termen te gebruiken als: mijn gevoel is dat…., als ik jou dat en dat zie doen, interpreteer ik dat 
als ……. Daarmee neem je en houd je verantwoordelijkheid voor jouw gevoel en legt de 
oorzaak daarvan niet bij de ander. Ook al vind je dat de ander schuld heeft en desnoods straf 
verdiend heeft, ga niet beschuldigen. Blijf dicht bij je eigen hart, dat is goed voor jouw hart en 
dat van de ander.  
 

4. Eerste communicatieve regel gekwetste 
Gebruik korte statements. Probeer niet alles in een keer uit te leggen. Weidt niet uit. Geen 
monoloog, maar bevorder dialoog. Wees zo concreet en helder mogelijk. 
 

5. Eerste communicatieve regel kwetser 
Realiseer je dat een gekwetste zich per definitie niet gezien of gehoord voelt. Vat daarom 
consequent samen wat je die ander hoort zeggen. Door letterlijk te herhalen wat die ander 
zegt, bereik je al dat de gekwetste zich (eindelijk) gehoord voelt. Als jij bij de herhaling nog 
beter woorden weet te geven aan de pijn van de ander als die ander dat zelf kan, voelt de 
ander zich buitengewoon gezien. Desalniettemin, letterlijk herhalen is bijna altijd voldoende 
voor de ander om zich gehoord te weten. Herhalen helpt ook om iets je geest binnen te laten 
komen, waar die geest grote weerstand bij voelt en dat dat gebeurt is toch noodzakelijk. 
Bovendien geeft herhalen je de tijd om je te bezinnen op een goede vervolgactie. 
 

6. Communicatief verbod kwetser en algemeen communicatief inzicht 
Ga nooit in de verdediging. Ga geen verklaring, geen uitleg geven. Besef dat het gaat om het 
gevoel van de gekwetste. Dat is het onderwerp. Bij de gekwetste ligt de bal en het is bijzonder 
belangrijk dat de bal daar een tijdje blijft. Wees je sowieso bij interacties bewust bij wie de bal 
ligt en weet wanneer jij de bal naar je toehaalt en ben je bewust van het effect daarvan op de 
dialoog. Dit beseffende, kun je wel als de ander een feitelijke vergissing maakt, dat proberen 
recht te zetten. Maar zo gauw je merkt dat je daarmee de bal naar jou toe haalt, breng hem 
dan snel weer waar hij thuis hoort. 
 

7. Communicatief verbod gekwetste en algemeen communicatief 
Zoals al gezegd, ga niet in de aanval. Ga niet beschuldigen. Hou het bij jezelf. Ga ontdekken 
dat je juist dan het meest effectief bent bij het oplossen van jouw probleem. 
 

8. Tweede communicatieve regel kwetser 
Nadat je samengevat hebt, stel de juiste vervolgvraag, als je het ten minste nog niet helemaal 
begrijpt waar het om gaat. Vraag om een voorbeeld en probeer uit dat voorbeeld af te leiden 
wat de gekwetste in zijn algemeenheid bedoelt. Toon de gekwetste je borst, haal de dolk naar 
je toe en laat de gekwetste je midden in je hart steken. Besef, hoe moeilijk dat misschien ook 
is, dat dat ook voor de gekwetste een heel moeilijke klus is. Ga net zo lang door met to the 
point vragen stellen tot de gekwetste impliciet of expliciet aangeeft dat hij of zij het gevoel 
heeft dat jij het begrepen hebt. Een goeie vraag is ook soms: “Hoe zou je willen dat ik dat en 
dat gedaan had.” Of “Hoe zou je willen dat ik zoiets in het vervolg zou doen?” 
 

9. Natuurlijke omkering 
Wanneer op die manier het ritueel goed verloopt, ontstaat als vanzelf de natuurlijke omkering, 
de wisseling van rollen. Als de gekwetste zich begrepen heeft gevoeld, raakt deze als vanzelf 
geïnteresseerd in jou en mag jij (een soort) gekwetste zijn en neemt de gekwetste de rol aan 
van (een soort) kwetser. Probeer ook na de natuurlijke omkering nog even aan bovenstaande 
roldiscipline te houden. Zeker bij ernstige kwetsing is er altijd sprake van kwetsing over en 
weer en is het belangrijk enkele malen soms in enkele gesprekken het ritueel heel 
gedisciplineerd vol te houden. 
 

10. Rol gekwetste na de natuurlijke omkering 
Belangrijk na de natuurlijke omkering is dat jij als gekwetste beseft dat jij ook kwetser kunt zijn 
of op zijn minst als zodanig kunt zijn ervaren door die ander. Meestal dringt dat besef van 
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nature op. Vandaar dat we spreken van natuurlijke omkering, maar het helpt dat jij als 
gekwetste kunt zien dat jij misschien ook wel een zekere verantwoordelijkheid kunt hebben en 
de ander ook een beetje tot die kwetsende daad gebracht zou kunnen hebben. Belangrijker is 
hoe de ander jou ervaart dan wat er zogenaamd feitelijk ( wat niet bestaat) gebeurd is. 
Belangrijk is dat jij ook dan bereid mee te denken met hoe jij die ander het moeilijk hebt 
gemaakt. 
 

11. Rol kwetser na de natuurlijke omkering 
Probeer er van af te zien je gram te halen voor het vorige deel nu je de als kwetser de rol van 
gekwetste hebt gekregen. 
 

12. Spijt 
Spijt betuigen helpt en is zeer constructief in relaties. Zo helpt ook oprecht gezamenlijk 
onderzoek om herhaling van pijnlijkheden te voorkomen. 

 

Andere mogelijkheden voor oefening 
Op bovenstaande manier met kwetsing werken is een van de moeilijkste menselijke opgaven die er 
bestaan. Het is bij uitstek moeilijk om de rol van kwetser in te nemen. Wanneer je inziet dat het 
belangrijk is om dit te leren zijn er gelukkig veel andere situaties waar we dezelfde principes kunnen 
oefenen. Ook bij een verschil van opvatting ergens over, kunnen bovengenoemde communicatieve 
regels buitengewoon nuttig zijn. Eigenlijk zijn bovengenoemde principes bij ieder gesprek 
behulpzaam. 
 

Supporter zijn voor een gekwetste 
Wanneer iemand zich gekwetst voelt door een derde, kun jij als betrokkene bij die persoon hem of 
haar op een bijzondere manier van dienst zijn. Je kunt je inleven in de kwetser en namens die 
persoon samen vatten vragen stellen op bovenbeschreven manier. Op die manier help je iemand zijn 
of haar opgelopen pijn te verwerken. 
Wanneer je op die manier werkt, hoeft de persoon er niets van te merken dat jij hem of haar op een 
door jou geleerde manier helpt. Je kunt dat ook meer expliciet maken en dan werkelijk de rol van de 
kwetser innemen. De gekwetste handelt dan naar jou zoveel mogelijk alsof jij werkelijk de kwetser 
bent. Als kwetser houd je je aan bovenbeschreven regels. Je zult merken dat je op die manier 
buitengewoon van dienst kunt zijn voor een ander. Eigenlijk maakt het niet eens zoveel uit of je een 
kwetsing met de dader zelf of met een remplaçant behandelt. Het is een van de redenen waarom 
hulpverlening überhaupt mogelijk is zonder dat kwetsers daar zelf bij betrokken zijn. In de praktijk is 
dat ook vaak onmogelijk en gelukkig dus ook niet nodig. 
 

Kwetsing en zelfbegeleiding 
Zoals al eerder genoemd is het bijzonder belangrijk dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze 
gevoelens en vooral waar het gaat om pijnlijke gevoelens en teleurstellingen. Dat vraagt behalve 
hoogstaande motivatie, bewustzijn, leven in aandacht, werk en begeleiding van jezelf. Wanneer je 
jezelf niet begeleidt in het geval van kwetsing, zul je, misschien zonder dat je het merkt, jezelf gaan 
afreageren. Het gevoel pijn gedaan te zijn door iemand, zal als vanzelf je hart doen sluiten, al is het 
maar voor een stukje. Met je hart sluiten voor één persoon, sluit je ook een beetje je hart voor ieder 
ander. Het is zeer behulpzaam in te zien dat een leven met een open hart aanzienlijk meer brengt dan 
leven met een gesloten hart. Het helpt enorm als je hier een heel principiële levenskeuze voor kunt 
maken. 
 
De oefening die bijzonder behulpzaam is bij kwetsing is een variant van de zelfvergevingsoefening. 
Uitgangspunt bij deze zelfvergevingsoefening is dat we de kwetser ontslaan van een onmogelijk door 
hem of haar uit te voeren taak en dat is: het verzachten van onze pijn en daarmee het herstel van een 
veilig “wij”. De ander is bijna nooit in staat dat te doen door beperkingen aan zijn of haar kant maar 
vooral ook aan onze kant.  
Misschien helpt het daarbij om te beseffen dat je moet verwachten dat we zelf toch wel zo ongeveer 
even vaak zullen kwetsen als dat we door anderen gekwetst worden. Het is toch een beetje kortzichtig 
als we maar met zijn allen blijven denken dat het altijd aan de ander ligt en dat die het probleem maar 
moet oplossen.  
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Al zou die ander dat willen, dan is het juist door deze houding van onszelf waardoor het voor de ander 
onmogelijk is onze (impliciete) opdracht om onze pijn te verzachten te realiseren.  
 

Zelfvergevingsoefening bij kwetsing 
Wezenlijk in de zelfvergevingsoefening bij kwetsing en ook de eerste stap is dat we onszelf tot de 
centrale persoon van aandacht maken en niet de persoon die ons heeft gekwetst. We weten allemaal 
hoe een persoon door wie we ons gekwetst voelen door ons hoofd kan blijven spoken en hoe de 
kwetsing als vanzelf voortdurend in onszelf herhaald wordt. Het is een enorme winst als de 
zelfvergevingsoefening ons de kwetser een beetje doet vergeten.  
We visualiseren onszelf als gekwetste tegenover de kwetser. We kijken naar onszelf en proberen te 
zien hoe en waardoor we geraakt worden en daar werken we mee. De ander is alleen maar nodig om 
te zien op welke manier we gekwetst zijn.  
Dan vervolgens werken we met onderstaande zinnetjes. Ieder zinnetje spreken we minstens drie keer 
uit. 
 

1. "Ik zie dat je je ... (gekwetst, vernederd, geminacht, afgewezen enz.) voelt door … (en dat je dat 
heel pijnlijk vindt)." 

2. In het geval je de gevoelens niet echt ervaart, zeg je "Ik neem aan dat je je ... ."of "ik begrijp dat 
je je ... .") 

3. "Je mag je ...  (gekwetst, vernederd, geminacht, afgewezen enz.) voelen door ….(en je mag dat 
heel pijnlijk vinden). 

4. "Hoe ... ( (gekwetst, vernederd, geminacht, afgewezen enz.) je ook voelt door …(en hoe pijnlijk 
je dat ook vindt), ik laat je niet in de steek." 

5. "Je mag je leven lang jezelf ... (gekwetst, vernederd, geminacht, afgewezen enz.) voelen door 
… (en dat heel pijnlijk vinden), ik blijf je trouw".  

6. Eventueel als extra zinnetje: "Je mag echt voelen wat je voelt". 
7. "Ik geef (al) mijn liefde aan jou, hoe ... (gekwetst, vernederd, geminacht, afgewezen enz.) je ook 

voelt door …(en hoe pijnlijk je dat ook vindt) ." Maak ter versterking een gebaar en omarm de 
gekwetste. 

8. "Het spijt me dat ik mijn hart voor je had gesloten, omdat je je ( ... .) voelde door …(en dat zo 
pijnlijk vond). Daarvoor vraag ik je vergeving."  

 
Toelichting op het werk met jezelf en met elkaar 

1. Probeer jezelf en de ander en de manier waarop je door de ander bejegend werd inclusief dat 
wat gezegd of gedaan wordt door de ander zo goed mogelijk te visualiseren, al staat of valt de 
oefening hier uiteindelijk niet mee. Het belangrijkste is dat je de oefening doet ook al lukt het niet 
goed om de situatie te visualiseren. 

2. Spreek jezelf steeds aan met je voornaam, wanneer je het zinnetje tegen jezelf zegt en noem 
ook de naam van degene of degenen door wie je je gekwetst voelt. 

3. Blijf steeds zo dicht mogelijk bij je gevoel en breng dat zo goed mogelijk onder woorden. Soms 
kun je je gevoel niet in één woord vatten. Gebruik dan meerdere woorden.  

4.  Wanneer de aard van de gevoelens al doende verandert, ga dan weer terug naar het eerste 
zinnetje. Zo kan het gebeuren dat je in eerste instantie niet verder komt dan het eerste, tweede 
of derde zinnetje. Dat is prima. 

5.  Vóór of na het uitspreken van een zinnetje kun je weerstand voelen of een neiging om 
voorwaarden te stellen. Ga daar niet aan voorbij. Het kan betekenen dat je eerst de vorige meer 
algemene vergevingsoefening moet doen voordat deze lukt.  

6. Wanneer er veel weerstand is, kan het helpen jezelf in kindvorm te zien. Een kind gun je 
gemakkelijker te voelen wat het voelt.  

7. Let steeds op het gezicht en vooral de ogen. Hierdoor kun je zien of er iets verandert en 
vooral of je geloofwaardig bent. Vaak zie je twijfel in de ogen. Zo van: meent hij/zij dat nou? 
Alles staat of valt hoe geloofwaardig je (uiteindelijk) kunt zijn tegenover jezelf. 

8. Als je iemand begeleidt kun je ook steeds vragen wat het effect is van het uitspreken van de 
zinnetjes op de gevisualiseerde persoon.  
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Nogmaals kwetsing als kans 
Het helpt misschien om te begrijpen dat het zelf dat zich gekwetst voelt een zelf is dat zich eigenlijk 
“wij” voelt en “wij” wil zijn maar zich die mogelijkheid ontnomen voelt. Dat is de oorzaak van de pijn. 
Dat zelf voelt zich gedwongen tot een “ik” waar het eigenlijk “wij” wil zijn.  
Daarom kunnen we ons ook het meest gekwetst voelen door de mensen van wie we het meest 
houden. Ernstige kwetsing betekent altijd belang bij het “wij” . Kwetsing betekent aantasting van 
verwachtingen.  
Het zelf dat zich gekwetst voelt zal meestal onmiddellijk, misschien later zelf weer gaan kwetsen. 
Kwetsers en gekwetsten houden elkaar in stand. Daders legitimeren hun daden standaard door 
slachtofferschap. 
 
Waar we naar streven, maar wat we nooit hoeven te bereiken is een “ik” dat niet meer tot kwetsing in 
staat is en tegelijk zelf niet te kwetsen is. Niet door te verharden maar door compleet de 
verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen en de ander te ontslaan van de eis hem of haar iets te 
bieden. Dat zelf voelt zichzelf vrij en laat de ander vrij om anders of hetzelfde te zijn, voelt zich 
gelijktijdig “ik” en “wij” en is daarmee bevrijd. Dat zelf voelt zich niet gekwetst en kwetst ook niet meer. 
 
Wie zichzelf wil bevrijden en op deze manier honderd procent gevoelig en toch onkwetsbaar wil zijn 
en bovendien ook anderen niet wil kwetsen, heeft er veel belang bij te kijken naar kwetsingen uit het 
verleden. Actuele kwetsingen raken altijd wonden uit het verleden. Met werken met actuele 
kwetsingen bevrijd je je gelijktijdig van kwetsingen uit het verleden. Realiseer je dat als jij net als ieder 
ander kwetst, je dat vooral doet omdat je oude kwetsingen niet verwerkt hebt. Grijp daarom iedere 
kwetsing aan om daarmee tevens oudere kwetsingen te verwerken. Alleen hierdoor kan de kans om 
zelf kwetser te zijn verminderen. Dat is misschien wel de belangrijkste bijdrage die je als mens kunt 
leveren aan de vrede in de wereld.  
 

11.2. Demonstratie kwetsingsoefening (1) (Bakkum) 
 

Voorbereiding 
Chris: We pakken twee stoelen die we tegen over elkaar zetten. Het is een prachtige oefening waarbij 
je enorm veel voor elkaar kunt betekenen. In dit geval speelt de één de rol van kwetser en de ander 
is de gekwetste. Het is een supporter omdat de rol van kwetser wordt gespeeld door iemand die niet 
de echte kwetser was. 
We kunnen ook een oefening doen waarbij de gekwetste echt gekwetst is door de ander. Dan noemen 
we het de kwetsingsoefening. 
 
Bij een kwetsingsoefening is altijd sprake van niet gezien zijn, niet gehoord zijn. Dus is het belangrijk 
dat degene die zich gekwetst voelt, zich gehoord voelt. Eén van de dingen die je daarbij goed kunt 
doen is samenvatten of herhalen, eventueel aanvullen. Maar daar moet je voorzichtig in zijn. 
 
De kwetser (K) is de vragensteller aan de gekwetste (G). Dus bijvoorbeeld, “G, wil je mij vertellen hoe 
ik jou gekwetst heb?”, want jij vertegenwoordigt al het gekwetste voor G. G geeft daar een antwoordt 
op, niet te lang, en K herhaalt het antwoordt. K stelt weer een vervolgvraag. 
Voor K is het taboe om te gaan uitleggen of verdedigen. Ga steeds terug in de vragende rol. Het is 
een voordeel dat je als supporter niets weet. Daarmee blijf je gemakkelijker in de vragende positie, 
haal je de blaam naar je toe. Vooral als het gaat over mensen is een goede vraag: “leg mij eens uit, 
wat heb ik dan niet goed gedaan?”. 
 

Demonstratie kwetsingsoefening met supporter 
De gekwetste wordt aangeduid met G. 
De kwetser wordt aangeduid met K. 
 
K: G, ik zie dat je heel erg van streek bent en ik vraag mij af of er iets is wat ik heb gezegd, wat jou 
geraakt heeft. 
G: Je hebt mij niet gezien. 
K: Ik heb je niet gezien. 
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G: Je hebt mij niet serieus genomen. 
K: Ik heb jou niet serieus genomen. Heb ik dat aldoor niet gedaan? Heb ik je nog steeds niet serieus 
genomen? Keer op keer? 
G: Ja. En daar ben ik ongelooflijk pissig over. 
K: Ben je heel erg kwaad op mij? 
G: Pissig.  
K: Pissig? 
 
Chris: Een goede vraag zou zijn: “G, zou je mij kunnen uitleggen wat ik gedaan, hoe heb je mij 
ervaren? Was ik altijd met andere dingen bezig, wat heb ik gedaan?” 
G: Je was altijd met jezelf bezig en daardoor zag je mij niet. Je hebt mij nog nooit echt gezien. Je zag 
mij alleen maar door jouw ogen, door jouw projecties. Het gaat allemaal over jou. Je hebt nooit een 
stap opzij gedaan om mij te zien. Om mijn wijsheid serieus te nemen, mijn kennis serieus te nemen. Ik 
heb mij altijd moeten verstoppen, mij anders moeten voordoen. Mij klein moeten maken om jou een 
goed gevoel te geven.  
K: Heb ik midden op jouw pad gestaan? 
G: Je hebt mijn pad niets een gezien.  
Chris: Probeer maar zo goed mogelijk te herhalen wat G gezegd heeft. 
 
K: Ik heb alleen mijzelf gezien? Ik heb niet jouw verschillende kwaliteiten gezien, je kennis en je 
wijsheid? 
G: Ik heb het zo ver weg moeten stoppen. En waar ik ongelooflijk boos over ben, dat ik aan mijzelf 
twijfel. Dat ik niet geleerd heb om er op te vertrouwen.  
K: Dus je vertrouwt niet op jezelf? 
G: Ik vertrouw niet op mijn eigen waarneming. Ik trek mijn kennis in twijfel omdat ik mezelf zo heb 
moeten verstoppen. 
K: En dat is omdat ik je niet de kans heb gegeven? 
G: Omdat je ook niks zag. 
K: Omdat ik je niet heb gezien? En niet heb gehoord. Voel je dat al heel je leven zo?  
G: Mijn hele leven ben ik er pissig over op jou. En word ik pissig op mijzelf, omdat ik dat nog steeds 
doe. Ik zou toch beter moeten weten.  
K: Wat vind je dat ik zou moeten doen? Hoe zou het voor jou moeten zijn?  
G: Je hoeft niets te doen, je hoeft mij alleen maar te zien.  
K: En als ik zeg dat ik je best wel zie, wat zeg je dan? 
G: Ik geloof het niet. 
K: Je gelooft mij niet? Waarom geloof je mij niet? 
 
Chris: G zei op een gegeven moment: “je hebt me nooit gezien”. Ik heb haar ook horen zeggen: 
“eigenlijk heb ik nooit mijzelf kunnen zijn tegenover jou”. Dan kan K bijvoorbeeld vragen, klopt dat? 
Wat je kunt vermoeden is dat ze graag steun had gehad. En gestimuleerd wilde worden in wie ze was. 
Dus kun je zeggen: “ik ben de oorzaak dat je twijfelt aan jezelf”. Probeer zo veel mogelijk de blaam 
naar je toe te halen.  
Chris: Toelichting. We werken hier met twee rampen tegelijk. Dat is de essentie van de oefening. De 
ramp voor K is dat zij de oorzaak is. Wat we allemaal het meest moeilijk vinden is dat we oorzaak zijn 
van het ongeluk van de ander. Dat is een ramp. 
Bij G is er ook een ramp. Je begeleidt in die ramp, waar we eigenlijk uit willen blijven. 
 
K: Mag ik mijzelf verdedigen? 
Chris: Nee, dat is waar we van weg moeten blijven. Gegarandeerd dat het dan mis gaat. 
 
K: G, ik zie dat je heel kwaad naar achter mij zit te kijken. Ik heb het gevoel dat het heel erg door mij 
komt. En dat je je zo gekwetst voelt. 
G: Dat is zo. 
K: Jij zegt dat ik mijn hele leven mijzelf op de eerste plek heb gezet. 
G: Je zag mij niet. 
K: Ik heb jou niet gezien. 
G: Ik begrijp dat je niet beter wist, maar dat doet er niet toe. Je zag mij niet. 
K: Dat ik jou niet heb gezien, kwetst jou heel erg. 
G: Daar zit de pijn. Ik ben pissig omdat het mijn hele leven beïnvloedt. Ik voel mij machteloos dat ik 
dat niet even kan fiksen.  
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K: Dus je voelt dat je helemaal geen macht heb over je eigen leven? 
G: Dat frustreert me. Ik kan niet teruggrijpen op steun uit het verleden. Ik moet het ergens in mezelf 
vinden of zoeken. 
K: Je hebt geen houvast, geen steun uit het verleden. 
G: Ik zie een groot gat voor me. 
 
Chris: En daar ben ik de oorzaak van? 
K: Dat gat wat je voor je ziet dat komt door mij? 
G: Ja, zo ervaar ik dat. 
 
Chris: Doordat ik ben zoals ik ben, verhindert dit jou om gelukkig te zijn? 
K: Ik ben zoals ik ben en daardoor kan jij niet gelukkig zijn. Daardoor heb jij dat gat. 
G: Daardoor vind ik het heel moeilijk om het uit mijzelf te halen. Ik weet niet waar te zoeken. Ik heb 
geen anker. 
K: Dus ik heb geen anker voor jou kunnen zijn? 
G: Ja, dat klopt. 
K: Ook nu kan ik geen anker voor jou zijn? 
G: Dat klopt. 
K: Waarom kan ik geen anker voor jou zijn? 
G: Omdat ik weet dat ik het uit mijzelf moet halen. En ik weet niet waar te vinden. 
K: Dus je staat helemaal alleen? 
G: Machteloos. 
Chris: Ik kan ook zien dat je het moeilijk hebt. 
K: Ik kan zien dat je eenzaam bent. Ik zie dat je heel kwetsbaar bent. 
G: En dat ik het gevoel heb het altijd alleen te moeten doen. Dat je er gewoon niet voor mij was. 
K: Ik hoor dat je voelt dat ik er niet voor je ben geweest toen je mij nodig had. Dat vind ik heel erg. Ik 
vind het heel erg dat je al die pijn hebt, omdat ik er niet voor jou was. En dat ik niet je anker heb 
kunnen zijn. En dat ik je niet alle ruimte heb gegeven om jezelf te laten stralen. Dat ik niet heb mogen 
genieten, heb mogen leren van jouw kwaliteiten. Dat ik een spiegel kon zijn van jouw kwaliteiten. Ik 
heb je niet gezien en niet gehoord en dat spijt mij zo heel erg. Ik besef dat ik geen enkele ruimte voor 
jou had. Je volstrekt niet heb gezien, ook niet heb gehoord. Je niet heb zien stralen en dat vind ik zo 
verschrikkelijk.  
G: Als ik nu reageer zeg ik, ik geloof je niet. Ik sluit helemaal af. Het voelt voor mij dat je het zegt, 
maar dat je het niet meent. 
K: Je denkt dat ik het niet meen. 
G: Ja. 
K: Voel jij je helemaal hard worden nu? 
G: Ik sluit af.  
K: Omdat je denkt dat ik jou nog steeds niet gehoord heb? Sluit jij je helemaal af. Ik vind het heel erg 
dat ik je niet kan bereiken. Je mag je afsluiten. Ik begrijp dat jij je afsluit. 
 
G: Ik voel me heel erg in een oefening zitten, terwijl het voor mij levensecht is. En daarom sluit ik mij 
af. Het voelt alsof er zinnetjes opgedreund worden, niets ten nadele van jou, K. Maar daarom sluit ik 
mij af. Omdat ik het niet geloof. Ik snap dat het een oefening is, maar voor mij is het diepe, diepe pijn, 
levensecht. 
 
Chris: Dat zie ik. Dat is duidelijk. Onze oefeningen zijn live, gaan over het leven. Je hoeft het vandaag 
ook niet op te lossen.  
G: Maar ik ben hier wel gaan zitten, volkomen naakt, kwetsbaar en ik leg het hier neer en ik ontmoet 
de ramp.  
Chris: Zo is het. 
G: En dan denk ik nou, bedankt!  
Chris: Deze oefening is op zich al een prachtige demonstratie. Wat ik kan doen is je even begeleiden. 
Zal ik dat doen? 
 

Het verlangen om gezien te worden 
Chris: Sluit maar even je ogen en vertel wat je nu voelt in je lichaam. 
G: Ik voel mijn keel dichtgeknepen, druk op mijn hoofd. Mijn middenrif is ook dicht geknepen. Dat duwt 
alles een beetje op. 
Chris: Hoe is het om te zeggen: “eigenlijk ben ik vreselijk boos”. 
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G: Eigenlijk ben ik ongelooflijk pissig. 
Chris: En herhaal dat maar eens een paar keer. Kijk of je dat in de ruimte kan leggen. Voel maar wat 
dit met jou doet.  
G: Eigenlijk ben ik ontzettend pissig! Als ik dat in de ruimte leg, dan zak ik wat meer. Dan komt meer 
adem en kom ik dichter bij mijn verdriet. 
Chris: Zeg maar: ”eigenlijk ben ik verdrietig” en als het boosheid is: “Eigenlijk ben ik ontzettend 
pissig”. 
G: Dan ben ik ongelooflijk verdrietig.  
Chris: Kijk maar of dit zinnetje klopt: “eigenlijk voel ik mij ontzettend verraden”. Kan ook verdriet of 
boosheid zijn, jouw zin is altijd beter. 
G: Eigenlijk voel ik mij ongelooflijk niet gezien. Ik kom niet bij verraden. 
Chris: Miskend? 
G: Miskend gaat naar de boosheid. Ik voel me meer verdrietig. 
Chris: Van vind je van: “eigenlijk voel ik mij in de steek gelaten?” 
G: Ik voel mij heel alleen. Ik voel mij niet gekoesterd, niet geliefd. Alsof er niet van mij gehouden is. 
Wel van een beeld, maar niet gewoon van mij. 
Chris: Er is een enorm verlangen naar oprechte liefde of oprechte koestering. 
G: Er is een verlangen naar koestering, verbinding en naar echt contact. En naar gezien worden, naar 
echt gezien worden. 
Chris: Voel dat verlangen, laat dat verlangen zo groot zijn als het werkelijk is. En spreek nog maar 
eens uit: “er is zo’n groot verlangen”. 
G: De boosheid komt weer op, de frustratie over mijn eigen worsteling in mijn leven. Ik neem haar dat 
kwalijk, dat ze zo’n klein hummeltje niet ziet.  
Chris: Er is een mogelijkheid dat jij je laat zien.  
G: Ik wil zo graag gezien worden. Dat is het verlangen, zo graag gezien worden. 
Chris: Laat dat is bestaan dat verlangen, laat het rusten. Waarin zou je gezien willen worden? 
G: In mijn talenten, wat ik kan. Ik geloof er niet in en zoek het in de buitenwereld. 
Chris: Voel dat verlangen.  
G: Ik verlang er zo naar om gezien te worden. 
Chris: Gezien te worden in mijn talenten. 
G: En wie ik werkelijk ben. 
Chris: Voel dat verlangen in je lichaam, waar zit dat? Laat dat bestaan, ga er naar toe met je 
aandacht. Wees er vriendelijk voor. Wees een goede moeder voor dat gevoel. Voel dat schrijnende 
gemis. Voel dat gevoel in je lichaam. Ben je bereid om daar met je aandacht bij te zijn? 
G: Het voelt als brandend, alsof het in de fik staat. 
Chris: Er is een soort vurigheid daar. 
G: Een brandend verlangen en de gretigheid zit er ook bij. 
Chris: Voel die gretigheid. 
G: Alsof ik het naar mij toe wil halen. Het verlangen is zo groot dat ik het naar mij toe wil halen. Het 
eist.  
Chris: Er is zo’n verlangen om er te zijn. Voel het verlagen om echt te zijn. Er is zo’n groot verlangen 
in mij om echt te zijn.  
G: Ik voel een enorm verlangen om er helemaal te zijn. En om op te houden om dat te ontkennen. Ik 
verlang er heel erg naar om hier in mijn eigen ruimte aanwezig te zijn en daar op te vertrouwen. 
Chris: Ik ben bereid om de claim om gezien te worden, los te laten. (Chris geeft theedoek aan G) Stel 
je eens voor dat de theedoek die je in je handen hebt … 
G: Ik was al bereid hoor (gooit theedoek naar Chris). 
Chris: Neem hem eens even weer in je handen. Dit is een mooie demonstratie dat weggeven iets 
anders is dan weggooien.  
G: Ik snap het. 
Chris: Neem die claim eens in allebei je handen. Voel eens, ik ben bereid de claim om gezien te 
worden los te laten. 
G: Ik ben bereid de claim om gezien te worden, los te laten.  
Chris: K., ik geef jou mijn claim. 
G: K., ik geef jou mijn claim om gezien te worden. 
Chris: Geef maar. Bewust, anders werkt het niet. Voel wat er gebeurt. Vertel maar wat je merkt in je 
lichaam, in je hoofd, waar dan ook. 
G: Mijn eerste reactie was grijpen naar die boosheid. Het volgende wat ik voel is de neiging om mij te 
beschermen. Ik voel tegelijkertijd dat er wat massa in mijn benen komt, zoals op mijn eigen benen 
staan. En hier voelt het heel gewond. 
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Chris: Voel die gewondheid en kom op je voeten staan. En voel die gewondheid. 
Vanaf nu kies ik er voor om compleet op eigen benen te staan! Voel jezelf staan en spreek het uit. 
G: Als ik het nu zeg, zeg ik dit uit boosheid. Zo van flikker nu maar op als dit alles niet helpt, doe ik het 
wel alleen. 
Chris: Heel goed dat je dat niet vanuit dat gevoel wilt zeggen. Kijk eens hoe het is vanuit een rustig 
gevoel dat te zeggen en wees bij die gewondheid. En wees daar vriendelijk voor. Wees die moeder 
voor jezelf die je nooit gehad hebt, die moeder is compleet aanwezig in jou. 
G: Wat was de zin? 
Chris: Vanaf nu kies ik er voor om compleet op eigen benen te staan. Voel je voeten, voel je benen, 
want dat zijn mijn benen. 
G: Vanaf nu kies ik er voor om compleet op eigen benen te staan. 
Chris: Heel goed en doe dat nog eens en dan heel rustig. 
G: Vanaf nu kies ik er voor om compleet op eigen benen te staan. Vanaf nu kies ik er voor om 
compleet op eigen benen te staan. En als ik dat zeg dan merk ik dat mijn aandacht steeds naar dat 
verdriet gaat. Dat ik het alleen heb moeten doen. 
Chris: En als ik dat los laat. 
G: En als ik dat los laat. 
Chris: En richt op het kiezen voor mijzelf. 
G: En ik mij richt op het kiezen voor mijzelf, dan merk ik dat ik mij zwaarder voel op mijn benen. 
Chris: Voel die zwaarte, hoe die zwaarte werkelijk voelt. En maak dan eens een lichte buiging met je 
hoofd, als een gebaar van overgave. Vouw je handen maar samen en buig naar beneden. Eventueel 
buig je inclusief de weerstand. Belangrijk is dat we buigen. Voel wat er met je gebeurt. Ga maar weer 
rechtop staan, hoe is het nu? 
G: Ik voel dat ik boog voor mijzelf, voor op mijn eigen benen staan. Ik zie mij naar mijn 
overlevingsstrategieën grijpen. Hoe kwetsbaar en fragiel het nog is. 
Chris: Mijn gevoel is dat je wel een richting hebt, dat je weet waar je het zoeken moet. 
G: Ja, dat gevoel heb ik ook. 
Chris: Ik vind het heel moedig, dapper en waarachtig van je. 
G: Dank je. 
 
Chris: Wie wil er iets over zeggen? 
K: Mag ik ook nog even iets zeggen? Ik nam de rol omdat ik dat graag wilde doen, vanwege wie G is. 
Ik voelde mij heel rustig, maar toen ik daar ging zitten met de instructies, voelde ik heel sterk de 
scheefheid. Waar G in werkelijkheid mee kampt en de rol die ik moest nemen. Dat gebeurde met mij. 
Chris: Wat mij betreft deed je dat heel goed. Het was een prachtige demonstratie om te laten zien 
hoe je iemand kunt helpen en de principes die daarbij gelden. Dat is goed duidelijk geworden. 
 

Nabespreking 
St: Wat ik G gunde was dat haar moeder voor 100% de verantwoordelijkheid nam. Iets van haar 
schouders trok, zodat zij de verantwoordelijkheid van G weg nam. Wat er gebeurde, voor mijn gevoel, 
was wat er altijd gebeurde. Namelijk, dat de moeder niet echt de verantwoordelijkheid nam. Maar ook 
zelf ongelukkig was in de situatie, waardoor het nog steeds niet over G ging maar over de moeder.  
G: Dat was wat ik daar ook voelde. Ik kon prima voelen wat over mij ging en wat over mijn moeder 
ging en dat K daar zat, die niet mijn moeder was. Wat dat betreft denk ik dat het altijd helpt. Maar dat 
is wel wat daar gebeurde. Bij wat ik verwoorde, zo volledig bloot, in de pijn, kwetsbaar en naakt, had ik 
dat inderdaad wel nodig. En dacht ik: “ nu wordt ik gewoon weer niet gezien”. De verwoording was 
mijn moeder. Ik zag dat K er zat, maar de verwoording en de energie was mijn moeder. Ik kreeg niet 
wat ik nodig had, dat klopt. 
St: Dat zag je ook. Voelde ik ook. 
G: Ik ging ook volledig dicht.  
St: Ik dacht dat je ging ploffen of juist het tegenover gestelde. 
G: Ik was wel pissig, maar ik ben niet agressief. Ik heb wel een aardig zachte kant in mij. 
St: Maar dat had energetisch toch ook anders gekund, als er iets van haar af was getild? 
Chris: Je kunt daar verschillend over denken, ik denk ook dat wat er gebeurde zinvol was.  
G: Wel zinvol, maar toen ik het aangaf voelde ik mij even niet geholpen. Ik heb het je (C) ook 
aangegeven. Ik vond het ook fijn dat je het ging overnemen. Ik had mij heel rot gevoeld als ik daarmee 
uit de oefening zou stappen. 
Chris: Wat ik wil zeggen is dat de rol die K speelde een buitengewoon moeilijke rol is.  
G: Absoluut. 
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Chris: En in sommige situaties bijna een onmogelijke rol. Mijn ervaring is dat in de training is dat het 
behoorlijk oplucht en veel voor elkaar kunnen betekenen in situaties van kwetsing.  
G: Mag ik nog even reageren? Als alles wat ik zeg er ook mag zijn – ik heb aangegeven: “ik geloof je 
gewoon niet” – dan geeft mij dat ook ruimte. In die zin werkt die oefening altijd, het geeft mij ruimte. 
Maar ik kan voelen of binnen en buiten klopt of niet. En ik voelde dat het opgezegd werd. Het was 
voor mij niet waar. Dat had ik juist nodig want dat was wat ik heb gemist als kind.  
Chris: Ik ben in zeker zin ook buitenstaander en het is best lastig om te beoordelen wat er precies 
tussen jullie er gebeurt. Het werk is heel erg live. Dus het kan ook heel live worden. Als jij het gevoel 
hebt dat K niet oprecht is, is het belangrijk dat jij dat uitspreekt en dat K dat kan incasseren.  
G: Ja, en dat het er mag zijn. Ik zit daar als klein meisje dus dat is precies wat je nodig heb. Als ik dat 
aangeef, zeg ik het nog steeds niet tegen K zelf. 
Chris: Dat is nou net het punt wat we te leren hebben en wat hartstikke moeilijk is.  
St: Het is meer dan zeggen: “ik hoor dat je dit en dit zegt”. In deze rol moet je het jezelf ook toe-
eigenen. 
Chris: Zo is het. 
G: Als het echt de ramp is van K, dan komt zij daar ook.  
Chris: De ramp dat wij oorzaak zijn van de pijn van een ander is een reële ramp. En zelfs in die 
supportersrol, als wij de oorzaak van de ramp van die ander spelen, willen we daar niet zijn. En de 
grote kunst is om daar toch te zijn. Ieder klein beetje dat een ander die rol wil spelen is meegenomen 
en reden voor dankbaarheid. In het gewone leven stelt iemand er iets tegenover. Zegt, ja maar kijk jij 
en dan is het over. Ieder stapje dat iemand bereid is de oorzaak te zijn van jouw ongeluk is een heel 
belangrijke stap. 
G: Het is ook heel dapper om hier tegenover mij te gaan zitten.  
St: Ik vond het van beide dapper, om dat met gevoel zo open te zijn. 
K: Mijn respect was, daar zit G. En ik moet nu een spel gaan spelen. 
G: Dat juist net niet. 
K: Maar wat je ook zegt, het blijft een spel. Het is per definitie scheef. 
Ass: Tenzij je bij je eigen ramp gaat komen.  
G: Dan kan er heling voor beiden plaats vinden, dan help ik jou net zo. 
St: Dan gaat het toch heel erg om compassie. 
St: Van beiden. 
 
Chris: Laten we vooral bij deze oefening onszelf niet de eis stellen dat je perfect zou moeten zijn. 
Want het is bijna een onmogelijke klus. 
St: Het enige waarom ik ook heb gezegd wat er gebeurde, is om waarachtig te blijven in de oefening.  
Chris: Je zag dat als ik K begeleidde naar de ramp dat zij de oorzaak was, er iets bij G veranderde. 
Dat is heel moeilijk, om daar de goede toon te vinden. 
Chris: Inherent aan relatie is dat er kwetsing plaats vindt. Als je met iemand een relatie aan gaat zeg 
je in zekere zin: “ik ben bereid om door jou gekwetst te worden”. Als je een intense relatie met iemand 
aan gaat, is dat de deal. Als dat de realiteit is, is het belangrijk om goed met situaties van kwetsing te 
leren omgaan. Hoe ga je om met een kwetsing.  
K: De kracht van G, de schuld van de ander, voelde ik heel erg, en waar ik heel compassievol was 
voelde ik me ook alsof ik het bijna niet kon winnen. Of ik mij er in vast ging bijten. 
G: maar dat was de zucht naar erkenning, je kon het niet winnen. Want als jij maar iets wilde winnen, 
dat was precies de pijn. Dat kon ook niet.  
Chris: Wat een interessante weg is die K in sloeg is hoe je het zou willen hebben. Terugbrengen naar 
het nu, wat mis je nu. En als G zou zeggen: “ik vind jou niet echt” en je zegt terug: “dit is het enige dat 
ik te bieden heb, op dit moment”, dan is dat de barre realiteit. 
G: En dat is wat ook helpt, de barre realiteit. Het gaat om de echtheid in het niet perfect zijn of wat het 
dan ook is. 
 

11.3. Demonstratie kwetsingsoefening (2) 
 

Voorbereiding 
Chris: In dit geval betreft het een complete live situatie. Eén van de definities van kwetsing is dat er bij 
één van de twee personen (dit kunnen er in principe ook meer zijn, maar ik houd het maar even bij 
twee) emotie is. Heel belangrijk in een kwetsingsituatie is, dat er een bereidheid is, en bij voorkeur een 
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gewoonte, een afspraak, dat degene die zich gekwetst voelt de sprekende partij is en dat de andere 
partij (kwetser) de vragende partij is.  
 
Wat we normaal gesproken in het leven doen als er kwetsing is, is onmiddellijk heen en weer boksen. 
En dat is nu net wat we niet doen als we het op deze manier doen. We maken een rolverdeling tussen 
een kwetser en een gekwetste. Per definitie is degene bij wie de meeste emotie zit de gekwetste. Dat 
vraagt dat de ander bereid is de rol van kwetser in te nemen. De rol van kwetser is de lastigste en de 
moeilijkste rol. Waarom? Omdat je dan geacht wordt in de beklaagdenbank te gaan staan en dat is 
het laatste wat je wilt. 
Het is interessant dat de beklaagdenbank in Nederland beklaagdenbank heet, want meestal zit de 
beklaagde in de zaal en de beschuldigde in de beklaagdenbank. Misschien alleen al vanwege het feit 
dat het zo moeilijk is om beschuldigde te zijn, noemen we dat, heel verwarrend eigenlijk, de 
beklaagde. Het is om aan te geven hoe moeilijk het is om die rol te spelen. 
 
We hebben in dit geval vastgesteld dat St1 de mentor is en St2 de pupil. Dan zou de eerste vraag 
zijn: bij wie zit op dit moment de meeste emotie? We hebben al vastgesteld dat die bij de mentor zit. 
Dus dat betekent dat St1 de rol van gekwetste heeft en St2 (pupil) bereid is de rol van kwetser aan te 
nemen. De kwetser begint altijd met de vraagstelling. 
 
Demonstratie kwetsingsoefening 
De mentor, de gekwetste, wordt aangeduid met G. 
De pupil, de kwetser, wordt aangeduid met K. 
 
K: G, ik sta voor je open en ik begrijp dat jij het moeilijk vindt om mijn mentor te zijn. Dat ik het jou 
lastig maak. 
G: Ja, dat klopt. 
K: Zou je mij daar iets meer over willen vertellen? 
G: Ja, door de dingen die jij mij teruggeeft of die jij aangeeft, heb ik het gevoel dat ik het niet goed doe 
en dat je teleurgesteld bent in mij. En ik merk ook dat de dingen die je zegt mij heel erg kwetsen, 
waardoor ik ook een zekere weerstand heb om jouw mentor te zijn. 
 
Chris: De grote kunst is niet te lange statements te maken. En de kunst voor de vragende partij is om 
te herhalen. Het is in eerste instantie al prachtig als je herhaalt. 
 
K: Wat ik je hoor zeggen, is dat mijn reactie bij jou oproept dat jij mij teleurstelt en dat je het niet goed 
doet. En ik hoor ook dat je daardoor weerstand hebt om mij te bellen of mijn mentor te zijn. 
G: Ja, klopt. 
 
Chris: Suggestie: Zeg ik dat goed? Zou je dat kunnen zeggen? 
K: Zeg ik dat goed zo? 
G: Ja, dat zeg jij heel goed. 
K: Oké. 
 
Chris: En dan is de grote kunst om een volgende vraag te stellen, tenzij jij G al snapt. 
K: (als reactie op C) Nee, ik zou er wel meer over willen weten. 
Chris: Heel goed. Het is gewoon live en als ik begeleid weet ik het ook niet precies, want ik ben er 
niet bij geweest. 
 
K: Mijn gedrag maakt het jou ook moeilijk om dan met mij contact op te nemen. 
G: Ja, ik vind het dan moeilijk om jou te bellen. Omdat ik bang ben dat ik het niet goed doe, maar ook 
om dingen van jou te horen te krijgen. En die angst ontwikkelt zich snel in een weerstand. 
K: Ik hoor dat je bang bent voor mijn reactie. Ik geef reacties waar jij bang van wordt. 
G: Ja, en die mij kwetsen en die ik ook niet wil horen. 
K: Ik kan je zeggen dat het me spijt dat ik reacties geef die jou kwetsen. Kun je mij iets meer vertellen 
over wat jou dan kwetst? 
G: Dat je bepaalde dingen niet met mij wil bespreken omdat je me niet vertrouwt. Dat er eerst sprake 
moet zijn van vertrouwen omdat je je niet veilig voelt bij mij of bang bent. Dat je vindt dat ik te snel ben 
of jou geen ruimte geef. Dat zijn dingen die heel erg bij mij binnen komen en die mij heel erg kwetsen. 
En waar ik tegelijkertijd ook in die weerstand schiet. 
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Chris: Heel goed. Kunnen jullie begrijpen dat het belangrijk is dat je als gekwetste vaak geneigd bent 
om maar aan het woord te blijven. En als dat nou zou helpen, maar dat helpt niet. Bovendien is het 
voor de kwetser dan onmogelijk om het samen te vatten en dat is wel heel belangrijk. Grote kunst is 
om te proberen het kort te houden als je de rol van gekwetste hebt. 
 
K: Ik zie dat mijn gedrag jou heel erg raakt en dat je het gevoel hebt dat je het nooit goed kan doen. Ik 
vind het lastig om nu samen te vatten, want je hebt heel veel gezegd. Misschien wil je nog even iets 
herhalen, in stapjes. 
G: Nou, dat je je niet veilig bij mij voelt om de dingen die jou bezighouden met mij te bespreken. 
K: Ja, ik zie dat het feit dat ik tegen jou zeg dat ik me niet veilig voel bij jou, jou raakt.  
G: Ja. 
K: Het spijt mij dat het jou zo raakt, omdat het iets van mij is. 
G: Ja. 
 
Chris: Eventueel zou je kunnen zeggen: Wat doe ik dan met jou? Wat maak ik dan van jou, voor jouw 
gevoel? 
K: Kun je mij iets meer vertellen. Wat doe ik dan met jou? Wat maak ik van jou, als ik uitspreek dat ik 
me niet veilig voel? 
G: Wat het met mij doet, is dat ik het gevoel heb dat ik niet goed ben zoals ik ben. Dat ik er niet mag 
zijn met zoals ik het doe. 
K: Dus door dit zo uit te spreken geef ik jou het gevoel dat je niet mag zijn wie je bent. Dat het niet 
goed is wat je doet, zoals je het doet. 
G: Ja, dat het niet goed is wat ik doe, terwijl ik het uit mijn beste bedoelingen doe. 
K: Het spijt me dat ik dat op dat moment niet van je lijk te zien, dat je heel erg je best doet. Het spijt 
me dat ik je de indruk geef dat jij anders zou moeten doen dan dat je doet. 
G: Ja 
K: Is er iets wat je van mij nodig hebt om wel mijn mentor te kunnen zijn? 
G: Ik zou het even niet zo goed weten. Ik zou zo graag mijn natuurlijke zelf bij jou willen zijn, gewoon 
zoals ik ben. Maar ik weet niet wat er voor nodig is om dat gevoel weer te krijgen. Ik voel me er heel 
onzeker in. 
K: Ik hoor dat je heel graag jezelf bij mij wilt kunnen zijn. 
G: Ja 
K: En dat je je daar ook heel erg onzeker in voelt. Kun je nog iets meer aangeven wat ik doe wat jou 
onzeker maakt? 
G: Wat jij doet wat mij heel onzeker maakt is mij heel kritisch bevragen, wat ik bedoel. Dat klinkt vaak 
heel normerend en dan voel ik me gewoon dat kleine meisje dat het niet goed doet. Het is misschien 
het normerende wat ik hoor in jouw woorden dat maakt dat ik me helemaal klein voel, niet gezien, niet 
gehoord. 
K: Dus wat ik je hoor zeggen is dat mijn reactie voor jou voelt als dat ik je kleineer en dat ik heel 
kritisch ben. 
G: Ja, dat je een norm of verwachting oplegt waar ik aan moet voldoen. En ik weet niet zo goed wat 
dat is, als jouw mentor. 
K: Door mijn reactie voel jij je gekleineerd en dat je aan iets zou moeten voldoen. En zo maak ik het 
jou lastig om mijn mentor te zijn. 
G: Gekleineerd niet misschien maar ik voel me wel klein.  
K: Ja, ik hoor dat je zegt dat je jezelf klein voelt door mijn reactie en ... (nu weet ik het even niet) 
 
Chris: Blijf erbij, het gaat heel goed. Het mag ook stil zijn af en toe. 
 
K: Als jij je klein voelt door mijn reactie ...  
 
Chris: Suggestie voor K: Blijf maar bij jezelf en blijf maar kijken naar G. 
Chris: Suggestie voor G: “Ik zou eigenlijk zo graag willen dat jij mij de kans gaf om jouw mentor te 
zijn.” Als dit jouw waarheid is, of een variant daarop. 
 
G: Ik zou eigenlijk zo graag willen dat jij mij de kans gaf om gewoon op mijn eigen simpele manier 
jouw mentor te zijn.  
K: Wat jij graag wilt, is op jouw simpele manier mijn mentor zijn. 
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G: Ja, op mijn manier, zoals ik ben, zoals ik geïnteresseerd ben in jou. Ik wil er gewoon heel graag 
voor jou zijn K. 
K: Ik begrijp dat jij er heel graag voor mij wilt zijn, G. 
K: En ik begrijp ook dat jij nieuwsgierig bent naar mij. Als jij dat zegt dan merk ik dat ik geraakt word. 
 
Chris: Suggestie naar K: Het is belangrijk dat je het ook gelooft of niet gelooft. Kijk even hoe het 
simpelweg voor jou is want ik kan natuurlijk niet in jou kijken. 
K: En dat ik het geloof, ja. 
Chris: Eigenlijk ben ik het zo niet gewend dat er iemand voor mij is (als het jouw waarheid is of een 
variant daarop wat dan wel jouw waarheid is). 
K: Nu merk ik ook dat er weerstand opkomt. 
Chris: Kijk hoe het voor jou is. Puur voor jou. 
 
K: Want ik ben nu ook even uit mijn rol van kwetser. 
Chris: Klopt.  
K: Het draait nu om. 
Chris: Klopt. We gaan nu zo langzamerhand naar wat we noemen: ‘de natuurlijke omkeer’. Dat het 
gewoon organisch gebeurt. Dat is iets heel anders dan dat we de zaak om gaan keren. Dit noemen 
we de natuurlijke omkeer. 
 
K: Ik ben niet gewend dat er iemand voor mij is. Ik heb ook het gevoel dat ik het moet regelen, zodat 
dat goed voor mij is. 
G: Dus ik hoor jou zeggen dat je niet gewend bent dat er iemand voor jou is.  
K: Dat klopt. Ik ben niet gewend, en ik vind het ook kwetsbaar, om kwetsbaar te zijn. Om dit te laten 
zien. 
G: Dus je voelt je heel kwetsbaar om je kwetsbaarheid te laten zien. 
 
K: Ik voel mij kwetsbaar om mijn kwetsbaarheid te laten zien. Daarom is het voor mij belangrijk om mij 
veilig te voelen. Het is belangrijk om uit te spreken dat ik me niet veilig voel, zodat ik weet dat ik me 
niet veilig voel en kan gaan kijken wat er aan de hand is. 
G: Dus jouw angst en jouw kwetsbaarheid om kwetsbaar te zijn maakt voor jou dat je heel erg op zoek 
bent naar veiligheid. 
K: De kwetsbaarheid die ik voel om mijn kwetsbaarheid laten zien maakt het voor mij belangrijk dat ik 
mij veilig kan voelen. 
G: Dus voor jou is veiligheid in ons contact een belangrijk gegeven. 
K: Ja, veiligheid is een belangrijk gegeven. 
G: En wat kan ik voor jou doen, K, om jou veilig te laten voelen? 
K: Wat jij kunt doen om mij veilig te laten voelen, is dat er ruimte is om mij niet veilig te voelen. 
G: Wil jij dat voor mij nog wat verder uitleggen? 
K: Dat ik kan zeggen dat ik me niet veilig voel. En dat we het daar dan vervolgens over kunnen 
hebben. 
G: Dus voor jou is het van belang om te kunnen zeggen dat je je niet veilig voelt en dat dat ook bij jou 
blijft en dat dat niet iets van mij hoeft te worden. 
K: Sterker nog, het is heel fijn als het niet van jou wordt. (gelach) Nee, ik vind het juist fijn als jij er 
rustig bij kan blijven zodat ik me onveilig kan voelen. 
G: En hoe merk ik ... . 
 
Chris (tegen G): Wacht, gewoon domweg herhalen. Die regel is een gouden regel. Het helpt wél als je 
het met andere woorden kunt benoemen, dan is het iets echter. Maar als dat niet lukt, gewoon 
domweg herhalen. Anders rustig vragen: “Wil je het nog eens tegen me zeggen?” Tot drie keer toe, 
desnoods. Dat heeft met de rampgrens te maken. Als we in de buurt van de ramp zijn, dan worden we 
allemaal dom. 
 
G: K, wil je dat nog een keer tegen mij zeggen? 
K: Wat voor mij belangrijk is, als ik mij onveilig voel, dat jij daar heel rustig bij kan blijven zodat er voor 
mij de ruimte is om me onveilig te voelen. 
G: Dus als jij je onveilig voelt en je kunt dat tegen mij zeggen en je weet dat ik daar de rust in bewaar 
dan voel jij de ruimte om je veilig te voelen. 
K: Klopt. Dat is een hele grote steun voor mij om me veilig te kunnen voelen. 
G: Als jij de ruimte voelt om onveiligheid te voelen, dan is dat voor jou een enorme steun. 
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K: Ja. Wat ik ook fijn zou vinden, is als jij de rust zou kunnen voelen om voor mij tot steun te zijn om 
mijn onveiligheid te voelen.  
G: Dus wat jij fijn zou vinden is dat ik de rust zou vinden om jou bij jouw onveiligheid te laten en daar 
de ruimte voor te geven. 
K: Ja. 
G: En als ik dat zeg, dan merk ik dat dat een zekere spanning oproept in mij. Dat ik het heel moeilijk 
vind om oorzaak te zijn van jouw onveiligheid. 
K: Ik hoor dat je zegt dat je het heel moeilijk vindt om oorzaak te zijn van mijn onveiligheid. 
G: Ja, ik vind dat heel moeilijk want ik zou niets liever willen dan veiligheid bieden. Ik zou jou zo graag 
die veiligheid willen bieden, maar ik heb het gevoel dat ik het niet kan. Ik vind het zo moeilijk dat ik 
oorzaak ben van jouw onveiligheid. 
G: Voel jij je ook nu onveilig bij mij?  
K: Nee, ik voel mij niet onveilig bij jou. Ik heb heel erg het gevoel, doordat jij mij laat weten dat je dat 
het zo moeilijk vindt, dat mijn onveiligheid echt van mij is. 
G: Dus als ik laat zien hoe moeilijk het voor mij is, ervaar jij dat jouw onveiligheid helemaal van jou is. 
K: En ook dat ik jou niet vraag om mij veiligheid te geven. 
G: En jij vraagt mij ook niet jou veiligheid te geven. 
K: Ik wil je ontslaan van de claim om mij veiligheid te geven. Jij hoeft mij geen veiligheid te geven. 
G: Dus ik hoef jou geen veiligheid te geven en ik mag rusten in jouw gevoel van onveiligheid. 
K: Sterker nog, ik vind het heel fijn als jij met mij wilt rusten in mijn gevoel van onveiligheid. Dat helpt 
mij. 
K: Als ik er voor kies om te rusten in mijn gevoel van onveiligheid hier samen met jou, dan merk ik dat 
ik bereid ben om over die onveiligheid te vertellen. Over wat het voor mij betekent en wat ik ermee 
bedoel. 
G: Dus jij bent bereid om samen met mij te rusten in jouw onveiligheid. Van daaruit voel jij een 
verlangen om te delen wat die onveiligheid voor jou is en wat die met jou doet. En als jij dat zegt dan 
merk ik dat ik daar samen met jou heel graag wil zijn. 
K: En als jij zegt dat jij daar graag samen met mij wilt zijn, dan voel ik contact en ben ik ontroerd. 
G: Dus jij voelt contact en bent ontroerd als we samen in jouw onveiligheid zijn. 
K: Als jij daar rustig bij kunt zijn.  
G: Als ik daar rustig bij kan zijn. 
G: Bij mij is er nu een gevoel van rust en contact met jou. 
K: Bij mij is er nu een gevoel van kwetsbaarheid en een gevoel van contact  
 
Chris: Vertel elkaar maar even hoe dit was om dit zo te doen, in de groep hier, met ons. Hoe dat voor 
ieder van jullie voelt of gevoeld heeft. 
G: Ik vond het heel spannend om te doen. In het begin ging mijn hart helemaal zo. Bleef nog een 
beetje met m’n verstand met van alles en nog wat bezig. Op een gegeven moment zat ik heel erg in 
het contact met jou, K. Ik voelde me ook wel een beetje gedragen door de groep en dat voelde heel 
prettig. Gesteund op de één of andere manier. Ik ben ook wel heel blij dat ik het in aanwezigheid van 
iedereen zo heb kunnen en mogen uitwisselen en ik wil jou ook danken dat jij de rol van de kwetser op 
je hebt durven nemen. Dat is natuurlijk ook geen gemakkelijke rol. 
 
K: Dank je. 
K: Ik merkte niet eens zo dat jullie er allemaal omheen zaten. Het is goed om het te hebben gedaan. 
En wat ik merk is dat ik veel meer mijn kwetsbaarheid kan voelen die bij die onveiligheid zit. Ja. 
G: Ja. 
 
Chris: Laten we dit met z’n allen afsluiten met een buiging en jullie met een knuffel voor elkaar ...  
 

Nabespreking 
St: Jullie waren zo mooi, jullie waren echt een foto waard. 
St: Zo intensief en betrokken. 
St: Ik ken natuurlijk jou, G, als mijn pupil en jou, K, als mijn mentor en ik weet waar jij zit, G, want we 
hebben het daar samen over gehad. Het raakt me als ik jullie zo breekbaar zie. Niet van verdriet, maar 
dat dit bestaat. Dat dit er is en dat dit er mag zijn. 
St: Er werd een enorme grote ontvangstruimte zichtbaar. Dat die zo groot is en dat hij zo gedragen 
wordt in het midden. Dat dit alles zo mogelijk is, heel mooi. 
St: Ja, het laat heel erg zien dat heel veel dingen in de wereld oplosbaar zijn. Met elkaar. 
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Chris: Het is bereidheid. Wat voor mijzelf heel troostvol is, is dat er ook echt iets te leren is. Dit 
kunnen we leren, als we dit willen. Er zijn gelukkig een aantal regels. Als je dat als kader gebruikt, 
helpt het je gigantisch. Daarbinnen moet je wel jezelf zijn, natuurlijk. Als je je aan die regels houdt, dan 
kan het bijna niet fout gaan. Het belangrijkste is iedere keer samenvatten. En de rollen de rollen laten. 
Niet te snel switchen van rol. Maar wachten tot de natuurlijke omkering ontstaat.  
 

De natuurlijke omkering 
St: En de natuurlijke omkering is eigenlijk als de ander zoveel heeft verteld over de gevoelens dat de 
ander het natuurlijk oppakt. 
Chris: Stel, ik ben door jou gekwetst. Dan neem ik bij voorbaat aan, dat ik weet waardoor ik mij 
gekwetst voel. En wat jij dan aanneemt, is dat ik dat precies weet. Maar de situatie is vaak dat we dat 
helemaal niet weten. Sterker nog, aan de bodem van de kwetsing zit altijd een ramp (wat hier ook heel 
duidelijk werd), maar daar wil ik helemaal niet zijn en daar wil jij ook niet zijn. We zitten beiden niet op 
het punt waar we zouden moeten zijn.  
Chris: Zo gauw ik kan zeggen: “ja, ik snap nu dat jij daarom en daarom last van mij gehad hebt”, komt 
de omkering. Dan raakt de ander vanzelf geïnteresseerd in jou. En daardoor kan het geleidelijk aan 
verhelderen. Belangrijk is dat het niet te snel switcht. Dat het echt even mag bestaan. 
Het vraagt buitengewoon veel liefde van K bijvoorbeeld om deze rol te willen spelen, omdat je jezelf bij 
de ramp brengt. Die energie van boosheid en weerstand is even groot als de tendens om de ramp te 
vermijden. Hoe dramatischer die ramp is hoe heftiger die ramp is, hoe meer je probeert die te 
vermijden.  
 

Persoonlijk maken van wat van een ander is 
Ass: Wat ik ook bijzonder vond om te zien hoe G iets persoonlijk maakt wat helemaal van K is. Dat dit 
in jouw eerste gevoel gewoon helemaal niet duidelijk is, wat van haar is en wat van jou is. We maken 
de dingen zo gauw persoonlijk. 
Chris: We maken de dingen persoonlijk. Maar als buitenstaander kun je niet zeggen of de een het 
heel erg bij de ander legt, of dat de een iets van de ander persoonlijk maakt. Maar dat is eigenlijk ook 
niet zo relevant, als het beide maar mag bestaan. 
Ass: Het werd helder van wie wat was. Dat was het grote oplossende vermogen. 
St: Dat de ander er niet weer iets mee gaat doen, daarmee aan de haal gaat. Sterker nog dat is heel 
erg steunend. 
Ass: Maar het komt te dicht bij G’s ramp. 
 

Veiligheid 
Chris: Het is voor G zo onveilig, als zij de oorzaak is van onveiligheid. Gelijksoortige problematiek 
speelt ook altijd in partnerrelaties. Normaal gesproken is er een verbond dat G aan K veiligheid biedt. 
Zo begint dan een relatie. Als onveiligheid een thema voor je is, dan kies je een partner die jou 
veiligheid biedt. Maar die partner die graag veiligheid biedt, voelt zich diep in zijn hart ook 
buitengewoon onveilig. Veiligheid bieden is zijn compensatieproject om zijn eigen onveiligheid niet te 
voelen. Dat is dan precies waar je op uit komt. En dat is een gigantische ramp. Als je allebei kunt 
rusten in die onveiligheid, is dat het bewijs dat hoe onveilig het ook is, je er nog steeds kunt zijn. Dat is 
het helende moment. Je bestaat nog steeds, ook al is het super onveilig. 
Ass: Dat verwoordde K ook heel mooi toen ze zei: “veiligheid is er bij mij als er onveiligheid mag zijn.” 
Chris: Je kunt ook zien dat we heel makkelijk in een rol schieten tegenover onveiligheid om veiligheid 
aan te bieden. Je kunt je heel moeilijk voorstellen dat je door onveiligheid aan te bieden die ander juist 
helpt. Dat is zo paradoxaal. 
 

Toewijding en waarachtigheid 
St: Wat ik mooi vond en wat heel sterk naar voren kwam, was de balans die er was in K en G die 
beiden de rol mochten zijn die ze ook waren. 
Chris: Een enorme toewijding naar deze situatie, naar elkaar, en de bereidheid het echt aan te gaan. 
Dit speelt eigenlijk al een tijdje, maar ik heb speciaal gevraagd of jullie (G en K) het uit konden stellen. 
Dat is een teken van heel veel toewijding. Het is ook altijd spannend en maar de vraag of het lukt. Ik 
heb er zelf heel erg van genoten. Voor mij voelt het als het resultaat van een jaartraining die jullie 
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achter de rug hebben. Dat dit zo kan. Dat geeft mij een heel goed gevoel. Dit is het echte leven en dit 
zijn de grote uitdagingen. 
 
St: Doe je dat ook wel eens als je cliënten hebt en dat speelt? 
Chris: Ik doe het bijna dagelijks, want ik doe heel veel relatiebegeleiding. Dit is hét onderwerp in 
relatieproblemen. Partners die langer dan een jaar bij elkaar zijn, hebben dit soort problematiek. Dus 
als je er plezier in gaat vinden om dit soort sessies met elkaar te doen, dat zelf te leren en dat echt 
met elkaar aan te gaan, dan wordt een relatie een plek van spirituele ontwikkeling. 
 
St: Kun je nou in het algemeen zeggen dat de waarheidsmensen iets makkelijker in de 
beklaagdenbank gaan dan de liefdesmensen. 
Chris: Ik denk het wel. Bij liefdesmensen speelt heel vaak schuld. Waarheidsmensen zijn expert in 
beschuldigen en liefdesmensen kunnen ontzettend moeilijk wat verdragen. 
St: Om de oorzaak ergens van te zijn. 
 
St: Waarheidsmensen kunnen toch best ook gemakkelijk zien hoe zij kwetsen. Gewoon omdat ze 
durven te kijken. 
Chris: Dat wil ik niet onmiddellijk zeggen. 
Ass: Je weet zelden hoe en waarom je de ander kwetst. 
St: Het is voor een waarheidsmens toch niet zo heel, heel erg om dat te horen? 
Chris: Kijk wat belangrijk bij jou is, S, is dat jij gemakkelijk in een andere rol kunt stappen. Dat heb je 
ook deze dagen al een aantal keren aan gegeven. De switch tussen criticus en kwetsing. Maar bij 
waarheidsmensen zit een hele diepe belediging. Als het woord kwetsing echt op iemand van 
toepassing is, dan is het op een waarheidsmens. Dit werkt alleen maar met echte waarachtigheid. Dus 
als je als het ware maar even zegt “ja, ik kan me ook wel voorstellen dat ik kwetser ben en dan – bam 
- ga ik even kwetser zijn”, dissocieer je van je pijn. 
K: Het is essentieel dat je met de ander contact hebt. Daar gaat het over. 
 
Chris: Het contact begint altijd hier. Wat ook heel goed werkt is om af en toe te zeggen: “als ik dat 
zeg, dan merk ik …”. Jouw waarheid mag dan bestaan. Het was bloody spannend af en toe en dan 
zeggen: “dan voel ik mij heel onveilig”. Dan zit je bijna middenin de ramp. En als dat uitgesproken is, 
dan ben je er eigenlijk. Dan is die realiteit aanwezig die voortdurend vermeden moest worden of waar 
oplossingenvoor gezocht moesten worden. 
Chris: Op zich heb je wel gelijk. Liefdesmensen hebben heel veel last van schuldgevoelens. Het is 
niet moeiteloos voor heel veel waarheidsmensen. De waarheid brengen is de manier van 
waarheidmensen om hun liefde te brengen.  
St: Ja, de waarheid is ook gewoon de pijn durven zien en voelen. 
Chris: Klopt en bereidheid om in die beschuldigdenbank te gaan staan. 
St: En ook te voelen wat je doet met je kinderen. 
Chris: Ik ben blij dat je kinderen noemt, want als er ergens een situatie is waar we dit kunnen 
oefenen, is het met onze kinderen. Zo gauw je dit een beetje door hebt en het lukt met je kinderen, zul 
je merken dat het onmiddellijk positieve consequenties heeft voor de relatie met je kinderen. 
Onmiddellijk. Dat is het prettige ervan. Daarmee kom je in proces wat versterkend is. Met je partner is 
het een stukje lastiger. 
 

11.4. Meditatie (dag 19) 
Chris: Mensen, welkom op deze nieuwe plek [in Zeist]. We hebben al wel de nodige individuele 
sessies gehad de afgelopen week. Met de verhuisdozen in de hoek. Ik vind het erg fijn dat jullie er zijn 
zodat we dit met elkaar kunnen inwijden. Het is een hele mooie plek, die heel goed past bij het mooie 
werk wat we hebben. Dat is vooral de intentie geweest hiermee. En zo'n plek helpt natuurlijk 
überhaupt om het resultaat te bereiken dat we zo graag willen bereiken.  
 

• Dus ik stel voor dat we de ogen sluiten en gaan voelen hoe we er bij zitten. Kijk hoe het in je 
lichaam is. Hoe het voor het lichaam is, voor het systeem, om hier te zijn.  

• Voor de weeskinderen. En kijk of je die weeskinderen ieder gevoel kunt gunnen dat er is. Of 
je ze kunt gunnen om zichzelf te zijn. Om zich kwetsbaar te voelen, onzeker te voelen, 
onveilig te voelen. Of misschien juist sterk, krachtig of zacht en liefdevol. Gun ze ieder gevoel 
dat er maar kan zijn en voel dan meteen het effect als je jezelf met die houding benadert.  
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• En laten we dan even op een hele rustige vriendelijke manier het "welkom" gebaar maken 
naar onszelf. Het gebaar waarbij we de handen heel langzaam brengen naar het borstbeen. 
Als een gebaar van liefde en respect naar het kostbare dat jij bent. Terwijl je dat misschien 
een paar keer herhaalt, verdiep dan ook een beetje je ademhaling. Zuig bij wijze van spreke 
de vriendelijkheid naar binnen terwijl je die handen naar je borst brengt. Kijk of je al je cellen 
kunt openstellen voor die vriendelijkheid.  

 
• Laten we dan eens ons zelf verwelkomen met het hardop noemen van je naam. Zoals in mijn 

geval: welkom Chris Kersten, je bent helemaal welkom. Laten we dat eens met ons allen 
doen. 

 
• Stel je voor dat we de energie in deze ruimte als het ware kunnen opladen met 

vriendelijkheid. En stel je voor dat die energie opgeladen raakt door vriendelijkheid. Door al 
die harten die hier met elkaar verenigd zijn. Dat je hele lichaam zich bevindt in een soort 
sauna van vriendelijke zachte energie. Daar een soort van uitwisseling mee onderhoudt. Dat 
er een soort osmose kan plaatsvinden met je binnenste en dat wat buiten is. En dat je huid in 
zekere zin open is voor die uitwisseling van energie.  

• En stel je voor dat de energie-uitwisseling ook plaatsvindt met de vloer hier en dat het gaat 
om heel vriendelijke energie maar ook om heel krachtige energie.  

• En dat ook je hoofd uitwisseling heeft met de omgeving met hele vriendelijke, open, heilige, 
blauwe lucht-energie.  

 
• Gun je zelf dan heel geleidelijk het gevoel van verbonden zijn met de overige leden van deze 

groep. Stel je voor dat er eigenlijk één groot hart is waar wij allemaal deel van uitmaken. 
Waarmee we in wisselwerking staan. Waardoor we met elkaar een eenheid kunnen zijn. 
Waarin de gezamenlijkheid, de socialiteit kan bloeien en ten goede kan komen aan de 
individualiteit, het iemand zijn. Door onze persoonlijke kwetsing kan het soms moeilijk zijn om 
dat grote hart te voelen. De voeding van dat hart te voelen. Het bijzondere van dat hart is dat 
het ook pijnlijk geraakt kan worden. Maar ook dat datzelfde hart basale teleurstelling en 
woede achter zich kan laten en zichzelf kan begeleiden in die pijnlijkheid om zodoende weer 
een vrij open hart, een open kanaal met het grote hart te worden.  
Het is heel bijzonder om met een groep te zijn die dat als pad gekozen heeft. Een groep van 
individuele harten die er op gericht zijn hun persoonlijke pijn te overwinnen. Niet door het te 
negeren, niet door het te omzeilen, niet door het te bagatelliseren, niet door het te 
dramatiseren, maar door het puur aankijken van de pijnlijkheid, de boosheid en wat er 
allemaal mag zijn. Alles mag de ruimte krijgen, alles mag er zijn. In die persoonlijke ruimte die 
wij, ieder voor zich, en als groep met elkaar kunnen innemen.  
 

• Realiseer je daarbij dat de vrede in de wereld, of de groei van vrede in de wereld volstrekt 
afhankelijk is van de persoonlijke inzet en het wezen van mensen. Meer vrede in jouw hart 
betekent meer vrede in de wereld. Betekent meer vreugde in de wereld, betekent meer 
positieve energie in de wereld. 

 
Het doel van deze training is om je daar instrumenten voor aan te reiken. Inzicht te bieden maar ook 
de hulpmiddelen waarmee jij jouw persoonlijke taak, jouw uitnodiging kunt opbrengen. Wat mij betreft 
het meest hoogstaande wat voor mensen is weggelegd. Op die manier zijn we ieder voor zich een 
krijger. Dat vraagt puur persoonlijke krijgshaftigheid. We zullen er niet onmiddellijk mee scoren bij de 
omgeving. Het is een deal tussen jou en jezelf.  
 
En laten we dan afsluiten met een buiging. 
 

11.5. Reflectie op ervaringen van deelnemers 
 

Representant zijn voor degene die gekwetst heeft 
St: Ik had een rustige, zonnige zomer. Wat ik merk nu ik hier ben, is dat ik voor een groot deel het 
contact met de groep kwijt ben. Dat zit ‘m in de tweedaagse. Ik heb me heel onveilig gevoeld die twee 
dagen. Ik heb altijd gedacht dat we een groep waren. Dat heb ik daar heel slecht kunnen voelen. Er 
was in mijn beleving een hele erge groepjesvorming. Onveiligheid tussen mensen. Er speelde van 
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alles. Daarna is er dan twee maanden niks. Ik ben nu terug en ik merk dat er nog iets zit. Ik vond het 
heel lastig die twee dagen. Erg onveilig gevoeld. Ik merk dat ik mij daarom voor een stuk afsluit en dat 
vind ik heel verdrietig. Ik merk dat als jij het hebt over de groep en contact hebben met de groep, dan 
denk ik: groep? Dat ben ik kwijt. En ik vraag me af of ik dat met die drie keer (die nog te gaan zijn) nog 
een beetje terug krijg. 
Chris: Wat mij betreft betekent dit dat er werk aan de winkel is. Ik ben redelijk optimistisch. 
St: Nou ja, ik zeg niet dat het hopeloos is, maar ik merk dat ik het opeens heel erg voel. Daarom wil ik 
het zeggen. 
Chris: Het is ook heel goed dat je dat zegt. Met een beetje geluk kunnen de oefeningen van vandaag 
jou daarbij helpen. De oefeningen die we vandaag en komende keer aanbieden zijn allemaal erg 
bruikbaar, ook in zo’n situatie. In al die situaties waarin je teleurgesteld bent, gefrustreerd, gekwetst 
bent, is dit zinvol. Kunnen we elkaar heel erg helpen. Wat we nu zouden kunnen doen is dat de groep 
aan jou zou vragen: ‘wat heeft jou teleurgesteld?’. En dan krijgen we een gesprek en dan zijn we twee 
uur verder en dan is het maar de vraag of het opgelost is. Met en beetje geluk wel. Maar er zijn ook 
andere manieren, in de eerste plaats dingen die je met jezelf kunt doen, die misschien al genoeg zijn. 
En anders hebben we de tweede manier, dat is dat iemand jou kan helpen door een representant te 
zijn van de groep. En dan kun je het met z’n tweeën uitwerken. Ik hoop dat we tenminste de techniek 
ervan te plakken krijgen. En dat we tegelijkertijd ook de motivatie kunnen ontwikkelen. Er is een grote 
verleiding, veel mensen hebben een enorme behoefte om dat in de groep te brengen en dat ook met 
de groep te gaan regelen. Dat is normaal onze tendens. Of we slikken het in: ‘niks aan de hand. ’t 
Was best leuk die twee dagen’. Dat zijn vaak de twee opties die we beschikbaar hebben. Hopelijk 
gaan deze twee dagen laten zien dat er andere mogelijkheden zijn. Het begint er natuurlijk mee dat jij 
in contact bent met jezelf en dat je gevoeld hebt dat er dingen zijn die jou pijn gedaan hebben.  
Is het oké dat we het hierbij laten? 
St: Ja, liever zelfs. 
 

Werken met de ramp dat iets nooit over zal gaan is overgave 
St: ik ben op vakantie geweest. Hoe ik het graag wil hebben. Heel veel natuur, gelopen in de natuur. 
Dat was heel fijn. Het heeft alleen niet opgeleverd dat ik minder moe ben. Want ik kan mij nog steeds 
niet opladen, ook al is alles om me heen gewoon goed. Dat zit dieper. Op het einde van de vakantie 
begreep ik dat mijn vader weer heel erg ziek was en ben ik terug gekomen. Hij is er weer bovenop 
gekomen, maar hij zit in reservetijd. In contact met mijn ouders, met mijn vader, is het heel mooi om te 
zien hoe hij er in staat. Hoe hij dingen aanvaardt. Het oppakt om nog zijn laatste dingen te regelen 
met ons. Ik vind het ook spannend. Mijn vader was toch altijd een autoriteit en stond er een beetje 
boven. Nu wil hij eigenlijk zakken naar gelijkwaardigheid, soms merk ik dat ik dat niet helemaal wil 
toelaten. Er zit iets van: ‘je hebt dat zolang niet gedaan’. Dat vind ik moeilijk, daar loop ik tegenaan. 
Het zijn een heleboel dingen. Hoe ze het samen nog redden. Als ik terug ben, nadat ik bij hen ben 
geweest, dan zijn er heel veel lichamelijke klachten. 
Chris: Zo gauw je bij je ouders bent geweest?  
St: Nee, terug van vakantie. Hoewel, ook als ik bij mijn ouders ben geweest. Dan is dat ook. Het is 
een moeilijk gebeuren, hoe verhoud ik mij daarmee. Het er aan de ene kant helemaal laten zijn en 
toch ook kijken: ‘wat is het nou?’.  
Chris: Ik denk dat het belangrijk is dat je op één of andere manier tot een goede strategie gaat 
komen.  
St: Dat blijft heel moeilijk, wel pijnlijk ook. En zoals de laatste dagen, dan heb ik heel veel pijn overal 
en dan denk ik het moet de spanning ook zijn.  
Chris: Het zou kunnen zijn dat wat hulp, wat werk, dit werk, … 
St: Ja, nu heb ik ook het gevoel dat dat zin heeft. Hiervoor had ik van ‘zo is het goed’. Nu moet er wel 
wat gebeuren.  
Chris: Dat zou kunnen betekenen dat de kans rijp is.  
St: Ik voel aan de ene kant de wanhoop – gaat het wel over ooit? – terwijl ik ook het gevoel heb dat 
het wel over kan gaan, maar wanneer dan?  
Chris: Werken is overgave. Werken met de ramp dat het nooit over gaat.  
St: Het werken met de ramp. 
Chris: Het werken met de ramp dat het nooit zal over gaan. Dat is belangrijk, dat het daarover gaat.  
St: En dan niet verzanden in de depressie. 
Chris: Nog sterker, actief zijn. Daar is heel veel in te leren. Dat is wat er niet gebeurt als die overgave 
echt goed gebeurt. Wat belangrijk is bij overgave. Als we ons overgeven in de beweging van buigen is 
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het belangrijk dat je buigt terwijl je de weerstand voelt. Overgave kun je ook als een truc doen. Om te 
buigen en dan te zeggen – dat is heel paradoxaal – ‘ik zal nooit buigen, ik wil het hier niet mee doen’.  
St: Ja, dat is waar het over gaat. 
Chris: Dat is wat we te leren hebben. Dat de weerstand er compleet mag zijn. En toch buigen we. 
Dan komt de energie vrij die in die weerstand zit. Dat wordt vervolgens vrije energie.  
St: Op dit moment weet ik niet zo goed wat ik moet doen. En kom ik er moeilijk aan toe om het op te 
pakken, zoals echt mediteren. Ik ben de hele vakantie zoveel in de natuur geweest. Ik heb heel erg in 
het nu gezeten, heel erg in het zijn.  
Chris: De kwetsingoefening kun je heel goed gebruiken, bijvoorbeeld naar je ouders. Je kunt iemand 
vragen om de rol van je vader te spelen. En zoveel mogelijk censuurloos te vertellen hoe het voor je is 
en is geweest, vooral. Belangrijk is dat dat compleet mag bestaan, de ruimte mag hebben. Het zou 
mooi zijn als je dat met je vader zelf zou kunnen, maar dat is niet persé nodig. Dat kan bijna net zo 
goed met een ander.  
St: Terwijl ik eigenlijk het gevoel heb dat mijn vader best nog wat wil horen.  
Chris: Door dat met iemand uit de groep te doen sluit ik niet uit dat het gesprek met je vader mogelijk 
is. Dat het rust brengt bij jou. Ik sluit niet uit dat jouw vader graag iets wil horen. Dat zit hem natuurlijk 
ook dwars. Zo werkt dat.  
 

11.6. Casus: Bereid zijn moeder te verliezen 
St: Ik heb een nogal ander verhaal. Vóór de zomer kwam ik al tot de conclusie dat ik nogal aan het 
overleven ben en daar is eigenlijk nogal wat bovenop geschept van twee kanten uit. In mijn gevoel 
heel onheuse beschuldigingen waardoor ik een nogal fiks pantser om mij heen heb. 
Chris: Op je werk S? 
St: Ook, en ook rond mijn moeder, waar vrienden van haar mij er van beschuldigen dat ik haar kwaad 
wil doen. En dat is zo verschrikkelijk onterecht. En die willen advocaten op me afsturen en ik vind het 
gewoon heel moeilijk om mij staande te houden. En als ik niet heel erg genuanceerd reageer vandaag 
dan is dat omdat ik gewoon een keihard pantser om me heen heb. Dus ik hoop dat jullie daar begrip 
voor hebben. 
En tegelijkertijd: mijn moeder is nu gediagnosticeerd als dement en dat levert eigenlijk iets prachtigs 
op: namelijk dat al haar gekte weg gevallen lijkt te zijn en dat er daardoor - binnen de grenzen van de 
dementie - contact met haar te krijgen is. En dat ik merk dat ik liefdevol ben en dat is tegelijkertijd ook 
zo pijnlijk want dat heeft dus gewoon 40 jaar niet gekund. En het is er gewoon altijd geweest en dan 
word je aangevallen door mensen die denken dat je haar kwaad wil doen. Ik kan het niet kwijt. Ik kan 
het gewoon helemaal niet kwijt. En dan ook op mijn werk worden aangevallen. Het is gewoon 
ongelofelijk. Ik ben dus gewoon niet mijzelf, voor mijn gevoel en tegelijkertijd heel erg wel. 
Chris: Mag ik wat werk met je doen? 
St: Als ik maar elk moment mag stoppen als het me teveel wordt. 
Chris: Jij bent altijd de baas. Sluit eens je ogen en vertel eens wat er zich in je lichaam afspeelt.  
St: Over alert.  
Chris: Dat is vooral wat je in je hoofd voelt? 
St: Nee, nee, nee, het hele systeem. 
Chris: Het hele systeem, oké. 
St: Spieren vooral, geloof ik. 
Chris: Je hebt het over pantser. Hoe kom je aan dat idee van een pantser? Als ik je mag vragen, 
probeer nog eens ietsje preciezer te formuleren wat er in die spieren en zo gebeurt.  
St: Ik voel een soort streng hier in mijn nek en een soort alertheid voor: waar komt de volgende aanval 
vandaan.  
Chris: Bij mij komt het zinnetje naar boven: Eigenlijk ben ik ontzettend boos. 
St: Oh dat is al achterhaald ongeveer, dat is te zacht.  
Chris: Laten we daar toch eens mee beginnen.  
St: Eigenlijk ben ik ontzettend boos. 
Chris: En nog een beetje steviger: EIGENLIJK BEN IK ONTZETTEND BOOS. 
St: Nee, nee dat ga ik niet doen. Boosheid is een probleem. Mijn moeder was een woedende gek. Ik 
kan dat niet. 
Chris: Oké, nou voorlopig is dat zo dat je dat niet wilt. 
St: Ja, ja, ik kan dat alleen als ik het echt kan, ik kan het niet in een rollenspel. 
Chris: Het begon anders heel goed. 
St: Ja maar het ontregelt me, ik wil dat niet. 
Chris: Goed, laten we dan terugkeren naar het lichaam. En kijk hoe het nu is. 
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St: Het voelt alsof hier een soort laag om heen zit. Die tot mijn verbazing wel warm is. Ik heb ook een 
heel warm hoofd. 
Chris: Verken die warme laag eens. 
St: Het houdt wel een beetje dat zinderende vast. 
Chris: En dat zinderende, is dat vooral onprettig, onprettig of is dat neutraal? 
St: Dat is niet prettig, want wat ik als prettig ervaar is rustig in mijn buik. 
Chris: Dus het is niet zo gemakkelijk dat het daar zindert? 
St: Nee dat vind ik niet leuk. 
Chris: Er is ook een warme laag die zich op een of andere manier verhoudt tot het zinderen en wat 
zou je over die verhouding kunnen zeggen? 
St: Het woord koestering komt bij me op, bescherming. Het is anders dan het pantser, want dat voelt 
als koud en hard. Dit is wel flexibel. 
Chris: Wat doet die koestering met je. 
St: Die smoort het misschien ook wel een beetje, die prikkelende onrust. 
Chris: Wat ik heel mooi vind is dat jij die kans biedt. Om dat te laten gebeuren. Als ik zeg dat die 
koestering en die zachtheid van buitenaf naar je toekomen, als het ware van extern komt, klopt dat 
dan? 
St: Het is een beetje als een massieve warme kruik of zo. 
Chris: Voel die vriendelijkheid, kijk of je die helemaal kunt toelaten. Voel, hoewel er vreselijk met je 
omgegaan wordt, dat jij je kunt laten koesteren in die vreselijkheid. Laten we het zo zien dat er een 
kind in jou is dat gekweld wordt in de huidige situatie en dat er een engel is die jou die zachtheid biedt 
en jouw weeskind die zachtheid wil bieden. Als er een weeskind is, hoe manifesteert zich dat 
weeskind? Wat is het kind in jou dat die zorg nodig heeft? 
 
St: Er is nog iets wat opvallend is, het is alleen maar de voorkant die warmte. De achterkant is 
eigenlijk koud. 
Chris: De achterkant is koud. Aan de voorkant vooral bij je borst of ook de schouders? 
St: Het is meer de romp dan mijn benen. 
Chris: Ga eens met je aandacht naar de overgang van de warmte naar de kou.  
St: Het heeft wel iets verdrietigs of zo. 
Chris: Eigenlijk ben ik heel verdrietig. 
St: Eigenlijk ben ik heel verdrietig [verdriet]. 
Chris: Heel goed: "eigenlijk ben ik zo teleurgesteld". Maar iedere tekst van jou is altijd beter dan die 
van mij. Kijk hoe het met het weeskind is, voelt dat zich in de steek gelaten? 
St: Gekwetst en teleurgesteld en alleen gelaten. 
Chris: Wat vind je van: niet gezien in haar immense liefdevolheid. 
St: Ik begin zelfs te twijfelen aan die liefdevolheid door de manier waarop er op mij gereageerd wordt. 
Chris: Ik twijfel daar voor geen millimeter aan. Ik ben er voor de volle 100% van overtuigd. 
St: Ik ben dat normaal ook en nu niet zo heel erg en dat is zo moeilijk. 
Chris: En hoe is het voor jou als ik tegen jou zeg dat ik daar voor de volle 100% van overtuigd ben, 
heb je dan het gevoel dat ik dat meen? 
St: Ja. 
Chris: Ja? Oké. Oh ja, geef haar maar even wat tissues (tegen medestudent). 
St: Nee, ik ben dol op natte handen en vingers, dat vind ik prettig. Ik vind het ook leuk dat ik nu zoiets 
raars van mezelf tegenkom. 
Chris: Een beetje dwarsheid is nooit weg. 
St: Ik eet ook graag met mijn handen en lik ook liever mijn vingers af dan dat ik een servet gebruik, 
dat hoort bij mij. 
Chris: Gun jezelf jouw ...  Voel eens opnieuw. 
St: Er is meer beweging, dat is heel goed. 
Chris: Voel eens die beweging, wat is daar prettig aan? 
St: Minder verstard. 
Chris: Minder verstard, voel hoe het is met de warmte en met de kou. 
St: Mijn rug is niet meer zo koud, maar er zijn wel twee vreemde ronde plekken, die er rond uitzien. 
Chris: Maak eens contact met die plekken en beschrijf van wat voor materiaal ze zijn. Is het gewoon 
een soort donkere lucht, of is het voor mijn part steen of ijzer? 
St: Het lijken een soort zwarte zonnen. 
Chris: En hoe is het om met je aandacht daar naar toe te gaan? 
St: Ze voelen als iets heel serieus, alsof ze een belangrijke mededeling hebben die ik niet kan horen. 
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Chris: Kijk of je bereid kunt zijn om, bij wijze van spreken, een revolutionaire uitspraak te horen. Iets 
wat misschien niet zo in jouw systeem past. Kijk hoe het is om die donkere zon te zijn en wat je dan te 
vertellen hebt. 
St: Die zon lijkt iets van almacht te hebben. Die associeer ik een beetje met de kracht die ik heb. En 
dat is een meer positieve kracht dan het pantser.  
Chris: Werk eens met: "als ik me realiseer dat ik die zwarte zon ben" 
St: Als ik me realiseer dat ik die zwarte zon ben ...  
Chris: "Als ik er voor kies om die helemaal te zijn" 
St: Als ik er voor kies om die helemaal te zijn ...  lastig 
Chris: "Ik vind het moeilijk om helemaal die zwarte zon te zijn" 
St: Ik vind het moeilijk om helemaal die zwarte zon te zijn. 
Chris: Heel goed, "wat het moeilijk maakt om helemaal die zwarte zon te zijn is ...  
Laat je verrassen. 
St: Wat het moeilijk maakt om helemaal die zwarte zon te zijn is dat ik bang ben dat mijn liefde dan 
niet meer gezien wordt, of dat ik me niet tonen kan. 
Chris: Dat je hem verliest, als het ware. 
St: Want ik heb zelf heel veel aan die liefdevolle kant. 
Chris: Onderzoek eens de kwaliteit van die almacht, misschien is die liefdevoller dan jij denkt. 
St: Ik heb het gevoel dat die donkere zon bij mijn schouders de boel bij elkaar houdt, me overeind 
houdt. 
Chris: Ja, voel dat maar eens, laat dat maar met je gebeuren. 
St: Ik zit opeens heel rechtop. 
 
Chris: En wat voor zijnskwaliteit associeer je daarmee, bij dat rechtop zitten. 
St: Er is een paar keer "onoverwinnelijk" door mijn hoofd gegaan. Maar ik vind dat geen prettig woord. 
Chris: Jouw systeem vindt dat geen prettig woord, maar er is nu een revolutie in jou gaande. 
St: Kun je daar iets meer over zeggen. 
Chris: Het vraagt een soort afscheid om die soort onoverwinnelijkheid te zijn. Wat moet je dan 
opgeven? Welke overtuiging? 
St: Dat ik mensen kwijtraak, denk ik. 
Chris: Ja uiteindelijk gaat het daar altijd om. Dus wat vroeger of later enorm belangrijk is: "ik ben 
bereid de mensen te verliezen". Ik zou het heel moeilijk vinden om de mensen te verliezen, iets 
compassievoller. 
St: Ik wil bereid zijn om de mensen te verliezen. 
Chris: Zeg het nog eens. 
St: Ik zou willen dat ik bereid was de mensen te verliezen. 
Chris: En dat is ruimschoots voldoende. Alleen dat willen is nodig, je hoeft het niet te kunnen. Willen 
is genoeg, lieve schat. Voel wat er met je gebeurt. 
St: Ontroering of zo, ook angst en verdriet. 
Chris: Ik snap het, gun jezelf ieder gevoel en kijk of je er in kunt ontspannen. Of je in het hart van de 
ramp kunt zijn. Voel maar wat er in je lichaam gebeurt, voel je handen, voel je voeten, voel je billen op 
de grond. Heel goed, die ademhaling en die overgave.  
St: [Verdriet]  
Chris: Voel je billen, voel je armen, voel je benen, voel je handen. Voel de pijnlijkheid. Dat hele scala 
aan gevoelens.  
St: Het voelt meer als verdriet over het feit dat ik mijn moeder heb moeten loslaten en dat ik bij haar 
ben weggegaan. De relatie van kind tot moeder heeft gefaald. Dat ik als kind heb gefaald. Zo voelt 
het. Dat je dat niet nog eens durft mee te maken. 
Chris: Dus wat je voelt is jouw onmacht. Je had zo graag je moeder gelukkig gezien.  
St: [Verdriet]  
Chris: Voel hoe moeilijk het is om onmachtig te zijn. Voel hoe moeilijk het is om de pijn van je moeder 
binnen te laten komen. 
St: Nee, juist om hem los te laten, binnen te laten komen was logisch. Ik heb het heel erg moeilijk 
gevonden om haar alleen achter te laten. 
Chris: "Moeder/mama ik vind het heel moeilijk om jou alleen achter te laten, aan je lot over te laten en 
niet meer jouw moeder te zijn". 
St: Mama ik heb je niet achter willen laten, ik heb gewoon je moeder willen zijn. 
Chris: `Ik had je zo graag willen redden, willen bevrijden" 
St: Ik had je zo graag beter willen maken, gelukkig willen zien.  
Chris: "Ik had zo ontzettend graag een vrolijke gelukkige moeder gehad" 
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St: Ik had zo graag gewild dat jij vrolijk en gelukkig was gebleven en dat je taarten was blijven bakken. 
Chris: Dat ik me had kunnen laven aan jouw vrolijkheid. 
St: Aan je vrolijkheid, aan je creativiteit, aan je mafheid, die ook leuk was. 
Chris: Voel je verlangen, lieve S. Voel je verlangen, voel wat er in je lichaam is. Voel de liefde voor 
dat weeskind in jou. Laat de engel zijn werk doen. 
St: Ik voel dat ik haar om vergeving vraag voor het feit dat ik langs haar heen gelopen ben, 
weggelopen ben. 
Chris: Oké. "Mama wil je mij vergeven dat ik langs je heen gelopen ben" 
St: Mama, wil je me vergeven dat ik uit je leven gestapt ben [verdriet]. 
Chris: Voel wat er met je gebeurt. 
St: Er komt een soort rust. 
Chris: Voel de kwaliteit van die rust, proef die kwaliteit. Hoe merk je dat in je lichaam, wat ontstaat er? 
St: Een soort opklaring 
Chris: Hoe is het met je rug? 
St: De zon is grijs geworden en er zit iets stevigs hier in mijn rug. Dat is niet zo heel prettig, trouwens. 
Chris: Wat is het lastige van die stevigheid? 
St: Een beetje krampachtig. 
Chris: Alsof je jezelf bij elkaar moet houden. 
St: Maar de rest is veel lichter geworden 
Chris: Hoe is het nu om hier te zijn? 
St: Veel beter ja, het is heel fijn dat dit er uit kon. En heel fijn te voelen hoe intens verschrikkelijk het is 
geweest. Normaal wist ik wel hoe gevaarlijk het is geweest, maar hoe verdrietig het is geweest dat ik 
me echt uit haar leven heb moeten verwijderen. Dat is nooit zo op de voorgrond geweest. 
Chris: Dank je wel, voor het prachtige werk, voor het een voorbeeld zijn voor ons allemaal. 
St: Nou, dat was dan mijn zomer. 
Chris: Je hebt ons goed geïnformeerd. Zullen we gewoon verder gaan? 
 

11.7. Bespreking theorie: Kwetsing en zelfbegeleiding 
Chris: Zijn er vragen over deze theorie? Of zijn er dingen die je zou willen delen? Of dingen die je 
mist? 
 

Moeite om verdrietig te zijn 
St: Nou het begint op blz. 2. Daar staat: bewustzijn is noodzakelijk en dat vraagt om training, de 
meditatiebeoefening. Als ik in mijn kracht zit, en ik ga mediteren, dan kan het sterker worden. Maar als 
er een issue is, en ik ga mediteren, dan ontstaat er een grijze deken. Dan ontstaat er een vorm van 
doofheid, blindheid, grijsheid. En na een kwartier denk ik dan, wat zit ik hier eigenlijk te doen, laat ik 
maar aan het werk gaan.  
Chris: Ik snap het. Wat er bij mij opkomt is: ik zou jou zo graag eens in die grijsheid mee willen 
maken. Om je daarin te begeleiden. De kunst is geïnteresseerd te kunnen zijn in die grijsheid. Wat is 
daar eigenlijk aan de hand? Wat jij beschrijft is, denk ik, dat er dissociatie plaatsvindt. Er zijn issues, 
dus je weet dat er iets aan de hand is, maar iets in hou heeft geen zin om zich te verbinden met dat 
wat er aan de hand is. Dat wil nog wel eens gebeuren, bij mensen, een grijze sluier of zelfs een hele 
mist. De hele wijsheid, intelligentie, is in één klap verdwenen. Meestal is dat dissociatie. Ik laat 
mensen dan wel eens zeggen: eigenlijk ben ik heel verdrietig. Dat woord eigenlijk is er bij omdat iets 
anders geen zin heeft om zich te verbinden met dat verdriet. Eigenlijk betekent hier toegeven dat je 
dat bent. Waar je geïdentificeerd bent wil je dat niet erkennen. En dat is de oorzaak van die mist. Maar 
heb daar begrip voor, want het is ook niet zo leuk om dat verdriet te voelen. Je zou dan kunnen 
zeggen: ik zie dat je het moeilijk vindt om verdrietig te zijn. Neem maar de gok en zeg: misschien 
vind je het wel moeilijk om verdrietig te zijn.  
St: Ik vind het erg lastig voor mezelf. Het is ook wat ik deze zomer heb beleefd. Ik kan wel zeggen dat 
ik me verdrietig voel. Maar om dan vanuit die wijsheid daar zo mee om te gaan. Dat zou ik wel kunnen 
als het om een ander gaat, maar er ontstaat dan die stilte en een soort ‘niets meer’. En dat helpt niet, 
het verdriet blijft bestaan.  
Chris: Mijn vermoeden is dat een andere instantie in jou het ontzettend stom vindt dat er een ander 
deel van jou verdrietig is. Dit zijn je weeskinderen. Dit zijn overigens heel goede vragen, ik ben daar 
heel blij mee. Hoe begeleid ik mezelf, en waar gaat het niet helemaal goed, dat is waar we het over 
willen hebben. 
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Geïnteresseerd zijn in wat lastig is 
St: In het verlengde daarvan vind ik op blz. 4 ‘de edele waarheid’ en toen ik dat had gelezen kwam in 
mijn hoofd het woord ‘vaderschap’ op. Wat ik daarin merk is dat ik heel instinctief reageer als vader. 
Chris: Dan moet je me iets meer vertellen, want ik zie niet onmiddellijk het verband tussen ‘er is lijden’ 
en vaderschap. Toon mij mijn blinde vlek. 
St: Ik ben erg teleurgesteld over mijzelf waar het mijn vaderschap betreft. Vroeger dacht ik dat ik dat 
veel gemakkelijker zou doen. Dus is er voor mij lijden omtrent vaderschap.  
Chris: Eigenlijk ben je teleurgesteld in jezelf als vader.  
St: Ja, dat klopt. 
Chris: Lijd jij aan het lijden van je kinderen door het gemis van een vader? Dat zij niet de vader 
kregen die zij hoopten. 
St: Waarvan ik dacht dat ze die zouden hebben, ja.  
Chris: Dit is overigens wel heel, heel, heel waarachtig. Dus laten we daar niet te snel gaan, want dit is 
iets heel moois, iets groots.  
St: En daar gaat ook over: ik ben bereid gekwetst te worden, dat speelt ook in dit lijden. Bij anderen 
let ik goed op mijn woorden, wil ik dingen netjes formuleren, zoals soms in de oefengroep, maar mijn 
kinderen zijn heel dichtbij, dan doe ik dat niet, en achteraf denk ik dan: dat had ik anders moeten 
zeggen. Juist omdat ze mij heel nabij zijn zou ik daar een grotere zorgvuldigheid in moeten brengen. 
Willen brengen. Daar reageer ik meer instinctief.  
En bij een ander ben ik zorgvuldiger. En eigenlijk vind ik dat krom. 
Chris: In het algemeen zijn we het hardst tegen onszelf. Als tweede tegen onze partner, en als derde 
tegen onze kinderen. En soms wisselen die twee laatste. De vierde: ons personeel. Juist de mensen 
die heel belangrijk zijn. Heel wonderlijk.  
Maar wat is precies je vraag? 
St: Hoe kan je daar wijsheid in brengen? 
Chris: Wat ontzettend helpt is als jij geïnteresseerd kan zijn in het lijden van je kinderen. Het 
verlangen een goede vader te zijn is een authentiek verlangen, een gezond verlangen. Maar 
tegelijkertijd: de perfecte vader zullen we nooit worden. En het is heel belangrijk je daarmee te 
verzoenen. Op de goede manier, want het is geen reden voor cynisme.  
Het helpt zo goed als we af en toe, op onze goede dagen, ons open kunnen stellen voor de vragen en 
de opmerkingen die onze kinderen over ons (of over anderen) hebben. Dan is er een dialoog, en alle 
kleine beetjes die jij kunt horen, het lijden van je kinderen dat je kunt horen, helpt hierbij. Als jij tijd 
voor ze neemt en zegt: kom nu eens even zitten en vertel me precies wat er gebeurd is. We kunnen 
daar geïnteresseerd zijn, net als in de oefening.  
Natuurlijk is het mooi om te investeren in het een probleemloze partner en een probleemloze vriend, 
een probleemloze vader zijn. Maar het is veel zinniger te investeren in het oplossen van de problemen 
en de pijn. Daarmee komt een relatie op een heel ander niveau.  
Uiteindelijk, als we een vriendschap met elkaar hebben, jij en ik, is er een vorm van levensvreugde 
denkbaar tussen ons, waarbij we elkaar, desnoods, regelmatig ontzettend dwarszitten. Maar we 
kunnen het erover hebben, en dat brengt ons dat tot het ‘volle’ leven. In plaats van altijd maar lief en 
aardig voor elkaar te zijn. Het hoort misschien wel bij het leven dat we elkaar af en toe flink dwars 
zitten.  
Als we het daarover willen hebben, en mee aan de slag willen gaan, en er de methodieken voor 
beheersen, daar überhaupt voor gemotiveerd zijn, dan zijn we goed bezig. 
 
St2: Ik vind het ook heel erg waardevol. Ik heb het in mijn relatie gemerkt, dat mijn partner dingen zei 
waar ik helemaal niet blij mee was. Maar ik ben zo blij dat hij het zégt. Daarin zie ik ook een zorg naar 
mij toe. En naar de relatie. Dat kan ik echt waarderen.  
In het begin was het wel lastig hoe daarop te reageren.  
Chris: Het is ook belangrijk dat we leren dat het goed is om een tijdje in de ‘luisterpositie’ te blijven. 
Dat leren we door dit soort oefeningen. Zodat je snapt waar de bal ligt. Dat is zo ontzettend 
behulpzaam.  
St2: Soms voel ik me ook verantwoordelijk voor de pijn van die ander. Je wilt de ander niet kwetsen. 
Chris: Ja natuurlijk, en dat is ook wat we allemaal doen. We willen ons allemaal beschermen tegen 
kwetsing. Ook de ander. En dat is wat het heel moeilijk maakt te voorschijn te komen met wat er in je 
leeft.  
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Als er emotie is, is er werk aan de winkel 
Wat ik nog niet zo goed beschreven heb is het volgende: de volgorde. Zo gauw er emotie is, is er werk 
aan de winkel. Het is zo’n enorm grote stap in je leven als je met jezelf kan afspreken: als er emotie is 
moet ik aan het werk. Dus als ik pijnlijk geraakt word door iemand, dan is het instinct: alle energie en 
aandacht gaat naar die persoon. De geest is daar dan voortdurend mee bezig. Het is enorm belangrijk 
dat te gaan begrijpen, en ervoor te gaan kiezen de aandacht naar onszelf te brengen. Zodat ik me ga 
realiseren: als ik door iemand gekwetst word, dan is er hier, bij mij, lijden. Dan is er hier iets dat zorg 
nodig heeft. En bovendien zijn we zelf het meest effectief. Als ik het probleem wil oplossen samen met 
degene die mij heeft gekwetst, dan vraagt dat veel meer dan als ik mezelf kan begeleiden. Een grote 
stap is dus te begrijpen dat de eerste aandacht naar onszelf moet gaan. En daar vriendelijk zijn voor 
het deel dat daar geraakt is. En de geraaktheid in zijn volle omvang laten bestaan. Misschien wil ik die 
persoon wel vermoorden, voor wat hij mij heeft aangedaan. Dat mag bestaan, maar we werken 
daarmee zodat het kan oplossen. Zodat het vrij wordt. Stap 1 is dus b.v : meditatiebeoefening, want 
het vraagt bewustzijn. Zodat je je bewust wordt dat je door iets geraakt bént. Vervolgens (stap 2) is 
motivatie nodig om met onszelf werk te doen. En als dat werk is gedaan, dan is stap 3 misschien wel 
dat je met die persoon in gesprek kan gaan. Dat is de volgorde.  
St: Op die manier weet je ook waar die geraaktheid vandaan komt, die emoties. 
Chris: Precies.  
Als ik me door jou geraakt voel, dan is daar een hele archeologie van lagen. Wat bij kwetsing bijna 
altijd bovenaan zit, is boosheid. Op zich is er niets mis met die boosheid, laat die in hemelsnaam 
bestaan. Als ik dan werk met mezelf doe, is er kans dat ik door die boosheid heen werk, en (b.v.) 
dichterbij mijn verdriet kom. Als ik vanuit verdriet met iemand ga communiceren, dan is de kans dat wij 
elkaar bereiken een stuk groter dan vanuit de boosheid. Het verdriet is dichter bij mijn hart, bij mijn 
liefde dan die boosheid.  
Dus als ik bereid ben werk met mezelf te doen is de kans veel groter dat ik de ander bereik, en kan 
die gekwetstheid, gekwetstheid als kans, leiden tot een grotere diepte en inhoud van onze relatie.  
Kunnen jullie je voorstellen dat dit een grote stap is op het pad, als je daarvoor kiest? Dit is een keuze 
tussen jou en jezelf. En als dat je keuze is, dan gá je ervoor, en ben je er consequent in. Door het 
nemen van die beslissing verandert er heel veel.  
St: En dan suggereer je er twee: jou en jezelf? 
Chris: Zolang we niet leeg en bevrijd zijn, zijn er nog weeskinderen. En dan is het belangrijk dat er 
dualiteit is.  
St: Bedoel je dit in de zin van: ik kan niet met mezelf leven? 
Chris: Nee, ik bedoel dat het erg behulpzaam is als er reflectie op jezelf mogelijk is. Dat er bewustzijn 
bij jezelf mogelijk is over wat zich voordoet. Er is een vrije waarneming van datgene wat er in jou is. In 
die zin zijn we dus met z’n tweeën, wie weet wel met z’n zesentwintigen. Je kan ook zeggen: het zijn 
allemaal verschillende manifestaties van onszelf. 
 

11.8. Kwetsingoefening met representant (Oef. 46) 
 

Voorbespreking 
Chris: Het doel van de oefening is om te leren, óók als representant, en ook als geïnteresseerde 
buitenstaander, de verschillende rollen van kwetsing te spelen, en je daarmee op je gemak te gaan 
voelen.  
Is de gang van zaken rond kwetsing overigens een beetje duidelijk geworden? Is dat helder? Want dat 
staat ook in de theorie. De verschillende stappen en zo. 
 

Representant van de kwetser zijn 
Stel: ik voel mij verschrikkelijk gekwetst door mijn vader. Dan kan ik aan S. vragen om mijn vader te 
spelen. Dat betekent dat S. zich inleeft in hoe ik me door mijn vader gekwetst voel. Maar het kan ook 
zo zijn dat S. gewoon een vriend van mij is, en dat ik vertel, na 3 biertjes, dat ik me zo vreselijk 
gekwetst heb gevoeld door mijn vader. Dat betekent dan dat S. zich in kan leven en door dezelfde rol 
te spelen (en hoe dan, en leg eens uit, etc.). Dat is dan bijna alsof hij representant is. Begrijpt 
iedereen dat? 
St: Nee, ik snap het niet. 
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Chris: Ook in het gewone leven. Stel je partner of je kind of wie dan ook, voelt zich pijnlijk door iets of 
iemand geraakt. Dan kan je in feite deze oefening gebruiken, hetzelfde ‘spel’ spelen. Alleen zal je dan 
niet zeggen: zal ik voor jou de rol van die of die spelen, (alhoewel dat voor kinderen wel heel goed zo 
kan werken), maar eerder vertel nu eens precies wat die en die verkeerd heeft gedaan.  
Op die manier kan je ermee spelen, kom je er heel dichtbij. De principes blijven ook dan gewoon 
gelden. Laat de bal even een tijdje daar liggen, door te luisteren.  
Dus één speelt de rol van gekwetste (in dit geval ook werkelijk de gekwetste), één speelt de rol van 
kwetser en de derde is de supporter van de kwetser, want dat is wel heel behulpzaam om te oefenen.  
De gekwetste kiest een belangrijke persoon uit aan wie hij of zij pijnlijke herinneringen heeft, of 
waarmee een pijnlijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De gekwetste hoeft maar heel beknopt iets 
te vertellen aan de kwetser (speler), omdat die kwetser vervolgens de vragen moet gaan stellen. Je 
zou bijna zeggen: hoe minder die weet, hoe beter de rol gespeeld kan worden.  
De functie van de kwetser speler is altijd zichzelf bij de rand van het daderschap te brengen, want dat 
is altijd toch een ramp. Ik noem dat pseudo-daderschap. Je bent de pijnveroorzaker bent, en ons 
instinct is dat we daar niet willen zijn. Het is goed als je daarin kan ontspannen. En voor de gekwetste 
is het de ramp van de pijnlijke teleurstelling. De supporter helpt met de Kwetser zich in te leven in die 
ramp. En helpt op die manier om de goede vragen te stellen. En je verder aan de regels houden, 
consequent samenvatten etc. Zeker in eerste instantie is het handig dit altijd te doen.  
Want ook in de praktijk van het leven blijkt vaak, dat als het spannend wordt, het goed is om deze 
regels als het ware in je ruggenmerg te hebben, zodat je ze goed kan toepassen. 
Dan zal je merken dat goed samenvatten en herhalen buitengewoon goed helpt.  
 

De natuurlijke omkering 
St: Ik heb hier nog een vraag over. Waar gebeurt het proces van de natuurlijke omkering? 
Chris: Als het goed gaat gebeurt dat eigenlijk altijd vanzelf. Het klinkt raar, maar als je je aan de 
regels houdt, dan gebeurt het bijna altijd. Dan gaat het gewoon zo. Jij voelt je door iemand gekwetst, 
en die is echt geïnteresseerd in jou, hoe die jou gekwetst kan hebben. Het is prachtig als het die 
persoon echt lukt om compleet geïnteresseerd te zijn.  
En op een gegeven moment dan heb jij ook écht een gevoel dat die ander het écht door heeft. Wat er 
dan gebeurt is dat het weeskind dat gekwetst is, door jou zélf omarmd wordt. Wij projecteren dat 
allemaal uit, maar het gebeurt in jou. Op het moment dat dat weeskind zich compleet gezien voelt, 
raak jij als vanzelf geïnteresseerd in de ander. En dat is de natuurlijke omkering. Normaal zitten we zo 
opgesloten: dát is gewoon een klootzak, maar als dat opgelost is raken we ook geïnteresseerd in die 
ander. Hoe wij misschien ook wel eens lastig kunnen zijn voor een ander. Want als er sprake is van 
kwetsing, dan zijn er meestal twee gekwetst.  
Dus je voelt je de gekwetste, maar je hebt weinig zicht op de manier waarop je kwetser bent. En dat is 
logisch, want als je je heel erg gekwetst voelt kan je dat ook helemaal niet meer zien.  
 
St: Ik hoor je zeggen dat het eigenlijk een heel fundamentele oefening is. 
Chris: Ja, dat is het. 
 

Oefening: Kwetsingoefening met representant in drietal  
Doel van de oefening is leren om ook als representant (en als geïnteresseerde buitenstaander) de 
verschillende rollen belangrijk bij de verwerking van kwetsing te spelen en om daarmee op je gemak 
te raken. 

• Een speelt rol (= werkelijke) Gekwetste, een de rol van Kwetser, een de rol van Supporter van 
de Kwetser. 

• Gekwetste kiest (belangrijk) persoon uit aan wie hij of zij pijnlijke herinneringen aan een 
pijnlijke gebeurtenis of gebeurtenissen heeft. 

• Gekwetste vertelt heel beknopt iets aan de Kwetser-speler over deze Kwetser en over de 
Kwetsing. 

• Dat kan heel beknopt, omdat de Kwetser-speler toch vragen moet stellen over wat er in de 
ogen van de Gekwetste zich heeft afgespeeld. 

• Vervolgens doen we de oefening waarbij de functie van de Kwetser-speler is om a. zichzelf bij 
de ramp van ( in dit geval pseudo-)daderschap of pijnveroorzaker en b. om de Gekwetste bij 
de ramp van de pijnlijke teleurstelling te brengen. 

• De supporter leeft zich met de Kwetser in in de ramp van de Gekwetste en helpt de Kwetser 
zijn of haar rol zo goed mogelijk te spelen. 
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Verder spelen de communicatieve afspraken van de Kwetsinsoefening zoals die eerder zijn 
beschreven. 
 
Deze oefening is in de oefengroepen gedaan. 
 

11.9. Afsluiting 
Chris: Dan sluiten we nu af. Laten we nog even naar binnen gaan.  
Hoe is het nu in jouw locatie, en in deze locatie. Dan sluiten we af met een diepe buiging. 
 
Laten we nog wat drinken met z’n allen, als inwijding van deze prachtige plek. 
 

11.10. Feedbackoefening (dag 20, Oef. 47) 
Doel is te leren feedback te ontvangen, zodat we leren om te gaan met dingen die lastig zijn. Dit is 
een voorwaarde om ruis en onvrede in relaties bespreekbaar te maken en op te schonen. 
We werken met een drietal: iemand die feedback vraagt, een ander die feedback geeft, én een 
begeleider die observeert.  
Tijdsduur: 10 min, daarna worden nieuwe drietallen samengesteld. 
 
Tussen het degenen die met de feedback werken ligt een tafeltje/kussentje. Het is de bedoeling dat de 
ene persoon feedback geeft aan de andere en daarbij de feedback als het ware in het midden legt. Als 
de feedback vanuit een attached positie wordt gegeven voelt de ontvanger dat als een aanval. Als de 
feedback vanuit een detached positie wordt gegeven houdt de gever iets achter; er is sprake van 
een vorm van vluchtgedrag. Als de feedback verpakt wordt met als doel de ander te pacificeren, is 
sprake van een vorm van verleiding. Als de feedback vanuit de middenpositie wordt gegeven komt 
de feedback het meest “in het midden” (op tafel) te liggen. 

 
De observator kan op elk moment een time-out geven. Hij/zij doet dat bv. als de feedback niet in het 
midden wordt gelegd, d.w.z. als er sprake is van een aanval, vluchtgedrag of verleiding. Het 
behulpzaam zijn te wijzen op de lichaamshouding van het tweetal. 

 
• Start met even de tijd te nemen om je plek tegenover elkaar te vinden. Wees even stil en 

maak vervolgens een buiging naar elkaar toe. 
• Vanuit die stilte vraagt de feedback ontvanger: Wil je me vertellen wat je lastig/prettig aan mij 

vindt? 
• De ander geeft feedback: Wat ik lastig/prettig aan je vind is …, en dat is mijn gevoel. 
• De vrager herhaalt: Wat jij lastig/prettig aan mij vindt is …, en dat is jouw gevoel. 

 
Als de vrager een paar keer gevraagd heeft wat de ander lastig aan hem/haar vindt, wissel dat dan af 
met een vraag naar wat de ander prettig vindt.  
 

Nabespreking Feedbackoefening  
Chris: Werken met zinnetjes, kan je er wat mee? Loop je ergens tegenaan? 
St: Mag ik nog wat vragen? Als je met die zinnetjes werkt, dan zeg je ‘wat ik ... aan jou lastig vind, 
prettig vind… maar je gaat het wel uitleggen. Klopt dat? Of is dat eigenlijk niet de bedoeling? 
Chris: In deze oefening is het eigenlijk de kunst om te proberen kort maar krachtig te zijn. Ik zie nog 
wel eens dat bij verschillende groepjes het verschillend gebeurt. Bij sommige groepjes zijn er meer 
‘oneliners’, bij andere groepjes worden er meer verhaaltjes verteld. En bij de verhaaltjes is het altijd 
interessant om te kijken: is dat werkelijk verhelderend? Of zijn daar tendensen om te zorgen voor, of 
om te vluchten, of om lollig te maken om te zorgen dat het minder scherp aankomt in je beleving. Het 
gekke is, als je de neiging hebt om dingen wollig te brengen, dat de overkant zich vaak veel minder 
veilig voelt dan wanneer je iets helder en duidelijk zegt. Ik geloof dat ik dat in jouw groepje hoorde 
gebeuren. Misschien moet je het zelf zeggen, wat je ervan vond. 
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Krijgerschap is nodig om waarheid te spreken  
St: Nou, wat ik heel moeilijk vond is om het heel kort en bondig te zeggen. Maar ik zat te denken aan 
het woordje verleiden. En ik heb voor mezelf geoefend om dat niet te doen, dus om heel erg ‘straight’ 
te zeggen van…ik vind jou bijvoorbeeld onzichtbaar. Nou, dat vond ik heel hard om dat zo te zeggen, 
want zo krijgt het ook een absolute waarheid of zo. Terwijl S mij weer teruggaf: ‘maar ik kan het wel op 
een tafeltje laten liggen’. Dus het was eigenlijk heel fijn om het zo te kunnen doen. 
Chris: Kwam het hard op jou over? (vraag aan S, die onzichtbaar zou zijn) 
St: Nee, want het was waar. Het voelde als een waarheid, ik hoefde me niet te verdedigen daarvoor. 
Chris: Ik heb je daar zien werken, volgens mij zat ik er ook even bij. En het feit dat je daar worstelde 
en dat je het eng vindt en dat je er zwetende oksels van krijgt, geeft aan dat je in de buurt zit van 
authenticiteit. Van een authentieke, ik wou bijna zeggen een liefdesboodschap…het is echt een 
oprechte, waarachtige boodschap. Daar is krijgerschap voor nodig om dat te brengen. Dus dat je daar 
een kloppend hart van krijgt… Ik heb meer mensen gezien van oooooh wat is dit eng om te gaan 
vertellen. Het is eng om te vragen, maar het is ook heel spannend om te gaan vertellen en om te 
komen. Hij ziet dat je daar oprecht je best doet, hij voelt dat. Als jij werkelijk hard was geweest hier, 
dat was makkelijker geweest. Dan gooi je iets hard naar de overkant en ben je daar vanaf. En dan had 
hij dat ook wel gevoeld denk ik. 
Maar dat is wel goed om terug te krijgen, want je begeeft je buiten je comfortzone. En als jouw criticus 
jou vertelt dat je jouw boodschappen empatisch moet brengen of in moet pakken of netjes moet 
brengen, dan passeer jij hier je eigen criticus…dat is spannend. 
 

Zichtbaar worden 
St: Nou, ik vind het heel spannend. Want ik heb het idee: ik ga iets in de relatie doen, ik ga hem kwijt 
raken nu. 
Chris: Dat is precies wat een criticus doet. Een criticus zegt: wij bewaken de relatie, dus zo doen wij 
niet. 
St: Dus ik wou eigenlijk toch heel lief voor hem zijn door er nog heel veel bij te zeggen. Maar ik heb er 
bewust voor gekozen om het er allemaal niet bij te zeggen. Terwijl ik wel dat gevoel had van, nou er 
komt nog zo veel achteraan om het allemaal maar weer een beetje… 
Chris: Daarom is het zo mooi om je aan deze structuur te houden. En je dus te ontdoen van die 
tendensen. Anders leer je nooit dat er een andere optie is. En ben je hem kwijtgeraakt? 
St: Nee, helemaal niet. Ik kwam juist veel dichterbij hem. 
Chris: Wonderlijk hè? 
St: Ja, want dat werkt gewoon twee kanten op. 
Chris: Soms is het zo, dat je de onzichtbaarheid van een ander beter kan verdragen als je zelf niet 
mee resoneert daarin. Je hebt jezelf meer zichtbaar gemaakt in een relatie en dan mag de ander ook 
meer zijn hoe hij is…of dat nou zichtbaar is of onzichtbaar. We willen graag een zichtbare overkant 
zodat we zelf permissie krijgen om zichtbaar te zijn. Daarom is deze oefening ook zinnig om te doen, 
het leert je heel veel over jezelf. 
 

De kracht van weinig woorden 
St: Ik heb daar een vraag over. Want wat er bij ons op een gegeven moment gebeurde, is dat er wat 
meer woorden nodig waren om het wat specifieker te krijgen, om het wat zuiverder te kunnen zeggen. 
Ik heb dat niet als lastig ervaren. 
Chris: Jij was degene die om feedback vroeg? 
St: Ja. Is het dan toch handig om bijvoorbeeld eerst een stilte in te lassen en eerst voor jezelf zeg 
maar duidelijk te hebben en dan pas iets te zeggen. Of zeg je, het is verder prima als dat al doende 
gebeurt. 
Chris: Ik begrijp even niet precies over welke rol je de vraag stelt.  
St: En als feedback-vrager heb ik het niet als vervelend ervaren. 
Chris: Nee. En degene aan de overkant, die jou feedback gaf, had wat meer woorden nodig om het 
correct te duiden? 
St: Ja. En mijn vraag is, als ik dus in de rol zit van feedback geven, in hoeverre is het dan erg als ik er 
wat meer woorden voor gebruik om het te duiden? 
Chris: Als jij als feedback-vrager hebt gemerkt dat het voor jou niet storend was dat er veel woorden 
werden gebruikt, dan kun je ervan uitgaan dat er een heel oprecht iemand tegen over jou zat. Als je 
het gevoel hebt dat je zelf gaat afhaken, als je denkt: een heleboel blurb komt er, en het gaat hier in 
en daar uit en je weet eigenlijk niet zo goed meer waar het over gaat…dan kun je er vanuit gaan dat 
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er misschien niet zoveel contactpositie aan de overkant is. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: 
‘kun je het nog een keer zeggen, maar dan wat korter? Want dan kan ik het misschien volgen’. Dus ik 
kan er niet een vaste richtlijn van geven. We gaan bijvoorbeeld vanmiddag een oefening doen en dan 
ben je wel wat uitgebreider. En het is natuurlijk niet zo dat een uitgebreider verhaal een neurotisch 
verhaal zou zijn. Het is zeker voor mensen die een coachopleiding overwegen, ook in het dagelijks 
leven…er is iets voor te zeggen je te ontdoen van de franjes in de communicatie. Dus het is precies 
die tendens die jij net noemde, die je zo goed tegenkomt daarin. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen 
spreektaal. 
Ik heb bijvoorbeeld zelf in de stilteweek lichaamswerk gegeven. En ik was eigenlijk de enige die 
daardoor sprak. En toen ontdekte ik hoeveel franje ik eigenlijk toevoeg aan mijn woorden in het 
lichaamswerk. Ik ontdekte dat ik daar makkelijk een heleboel van af kan halen. En dat met weinig 
woorden eigenlijk nog krachtiger gecommuniceerd kan worden. Dat is wat je hier kunt leren. En soms 
doe je iemand te kort, te weinig. Je volgt je eigen gevoel daarin en daarom is het ook goed om je 
begeleider daarin te checken van: wat vind jij? Hoe komt het op jou over? 
 

Moeite om oprechtheid, waarachtigheid en liefdevolheid te ontvangen 
St: Wat ik zelf ervaar… dat prettige gevoel…als iemand mij eigenlijk een compliment geeft, dat ik dat 
wel als iets groots ervaar als een soort cadeau. Van nou, dat moet ik wel even laten liggen, dat kan ik 
niet zomaar hier naar binnen laten. Maar dat ligt ook aan hoe iemand het tegen je zegt, denk ik. Het is 
elke keer de andere kant, die daar weer met een bepaalde zorgvuldigheid dat zegt. Zo voel ik het wel. 
Chris: Ik vind het zelf ook altijd heel spannend om cadeautjes open te maken in de aanwezigheid van 
iemand. Dan zien ze ook gelijk wat je ervan vindt. Dus het is een nood om iets direct in ontvangst te 
nemen. Maar het is ook op de een of andere manier zo heerlijk. 
St: Ik vind het ook wel heel fijn. 
Chris: Daar hebben we ook een beetje mee gewerkt. Dus als iemand een compliment op ons 
kussentje legt…wat doen we er dan eigenlijk mee? Zeg je, ‘nou, hup op het hoopje, ik pak het straks 
wel uit’. Dan zeg je, ik ontvang wat detached, ik ontvang complimentjes liever wat detached dan 
attached. Sommige mensen kunnen helemaal ontvangen, dan ontvang je een complimentje wat 
attached.  
Vaak als je moeite hebt met complimentjes, dan is het het één of het ander. Je ontdekt dat er nog 
meer ruimte is, dat er nog winst is eigenlijk. In wezen misschien wel moeilijker, om complimentjes te 
ontvangen. 
St: Ja, in mijn geval wel. 
Chris: Het is moeilijker om oprechtheid, waarachtigheid en liefdevolheid te ontvangen. Soms in de 
vorm van een complimentje gaat het nog wel, maar het werkelijk in je hart binnen te laten als iemand 
je oprecht een positief gevoel geeft…dat is spannend. 
St: Ja, dat vond ik ook. 
Chris: Dat vraagt om voorbij je eigen kwetsbaarheid te treden, poorten open te zetten. 
Ik heb een nummer en dat ligt in de auto, ik zit nogal veel in de auto: Bryan Adams “I’m ready to love 
you”. Wauw, dat kan dan soms echt even zo’n tekst zijn…dat is werkelijk de poorten open zetten. Dat 
is een groeiproces, risico. 
 

11.11. Oefening: Schonen van relaties (Oef. 48) 
 

Instructie 
Ass2: We gaan met de schoningsoefening verder. Deze oefening geeft je de mogelijkheid om met 
mensen met wie je wat te schonen hebt in deze groep te werken. Dus als je zo meteen een groepje 
formeert, kijk goed met wie je zou willen werken. Met wie je nog iets te schonen hebt. En als je merkt 
dat je niet in een groepje zit met mensen met wie je wat te schonen hebt, dan moet je dat misschien 
op een ander moment doen of organiseren. Maar kijk wat je daar nu in mee kunt nemen, wat je nu 
kunt doen. 
 
Het is een vervolg op vanochtend, dus een deel van het format is hetzelfde. Dat wil zeggen, we gaan 
straks in groepjes van 3 uiteen. Eén persoon is degene die de vraag stelt aan de andere persoon: ‘wil 
je vertellen op welke manier ik jou het afgelopen jaar heb geraakt?’. Dus dat slaat niet specifiek op 
gekwetst zijn of niet. Als je het gevoel hebt van, nou daar ben ik wel nieuwsgierig naar, dan zou je dat 
ook kunnen vragen.  
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Stel de vraag op deze manier: ‘wil je me vertellen op welke manier ik jou het afgelopen jaar heb 
geraakt?’. De ander (‘antwoorder’) geeft daar een antwoord op, net zoals we in de feedbackoefening 
hebben gezien. Als de ander (‘antwoorder’) het antwoord op de vraag geeft, dan antwoord die met 
korte zinnen. En het is de bedoeling dat de vraagsteller de zinnen herhaalt, die de ander gezegd 
heeft. Die korte zinnen zijn belangrijk, om het duidelijk te kunnen voelen, het hier te kunnen laten 
landen. Maar ook om het weer te kunnen herhalen. Als het te veel wordt, is het lastig ze te herhalen. 
En op die manier kan je laten merken of je het begrepen heb…ja of nee…wat de ander verteld heeft. 
Dat is een belangrijk punt.  
Een ander ding om goed in de gaten te houden voor de ander (‘antwoorder’), is dat hij niet gaat 
aanvallen. De vragensteller stelt zich op een kwetsbare manier op door de vraag te stellen, dus de 
ander (‘antwoorder’) moet in de gaten houden dat als hij/zij ergens geraakt is, dat hij/zij de 
vragensteller niet gaat aanvallen. Net zo goed is het belangrijk voor de vragensteller dat die zich niet 
gaat verdedigen of rechtvaardigen, maar dat er helemaal kan zijn wat er daar is en wat er hier is. 
 
Alles wat er vanochtend gezegd is over het kussen is ook hier relevant. Wat ook voor de vragensteller 
van belang is, is dat ik als vragensteller datgene wat de ander (‘antwoorder’) tegen mij zegt ook 
vertaal in ik en jij. Dus als de ander (‘antwoorder’) tegen mij zegt: ‘jij hebt mij ergens pijn gedaan’ of 
wat dan ook, dat ik kan zeggen van: ‘jij hebt het gevoel dat ik jou pijn heb gedaan’. Dus dat je dat 
vertaalt naar ‘ik’, zoals hij ook naar ‘jij’ vertaalt. Anders kan het iets abstracts gaan worden, dat is niet 
de bedoeling. 
 
In eerste instantie gaat het erom dat degene die bevraagd wordt zich kan uitspreken. Dus dat je jezelf 
nog even inhoudt met vragen stellen of wat dan ook. Je laat eerst die persoon uitspreken. Dus de 
ander (‘antwoorder’) spreekt zich uit, ik kan de zinnen herhalen. De ander (‘antwoorder’) valt vanzelf 
wel stil. Dan is het tijd om door te vragen. 
Ik kan dan doorvragen naar specifiekere informatie: ‘Dus…kun je me vertellen hoe ik je precies 
geraakt heb?’. Dingen die niet duidelijk zijn, kun je vragen. Probeer daarin zo nieuwsgierig mogelijk te 
zijn naar de ander. 
 
Als de vragensteller mij gaat bevragen, kan ik natuurlijk bij de ramp komen van het feit dat ik hem 
kennelijk gekwetst heb. Ook al weet ik zelf misschien niet precies hoe dat zit, ik kom bij de ramp dat 
dit misschien waar kan zijn. En zo geldt het voor de vragensteller dan natuurlijk dat hij bij de ramp 
komt door verder te vragen, meer informatie te vragen. Dat is het idee. 
 
Dus het vraagt ook veel om dat op je te nemen. In de positie van kwetser te zitten. Dat is makkelijker 
dan in de positie van de gekwetste te zitten. Want je moet in eerste instantie de spanning uithouden, 
je niet gaan verdedigen en dat soort dingen. En het echt onder ogen te zien dat de ander zich door jou 
op een of andere manier gekwetst voelt, geraakt voelt. Dat is belangrijk. 
 
Er is een observator, een getuige…en die houdt het proces in de gaten net zoals vanochtend 
gebeurde. Die kan een time-out geven als er bijvoorbeeld wel een aanval is of als er een 
rechtvaardiging is. Die zeg dan: ‘voel dit eventjes in je lijf’, of ‘ik zie dit gebeuren’, of ‘leg dit op tafel’. 
Het is de bedoeling dat daarmee de reflex van vluchten, vechten, vermijden op een of andere manier 
in beeld komt. 
 
En vraag net zolang door, tot er als het ware een natuurlijk punt komt dat alles gezegd is hierover. 
Dan kan het zijn dat er een natuurlijke omkeer plaats vindt. Want in eerste instantie moet daar alles 
gezien zijn, voordat bij de ander wat gezien kan worden. Dan komt er vanzelf die beweging. 
 

De omkering is niet vanzelfsprekend 
Op het moment dat degene die gekwetst is werkelijk ziet aan de overkant dat het verhaal waarom 
hij/zij gekwetst is helemaal duidelijk is, en werkelijk gezien wordt aan de overkant, dan pas kan er iets 
ontspannen. En dan zou het kunnen zijn dat er een natuurlijke omkering komt en ik geïnteresseerd 
raak in de overkant. Dan kan er misschien iets ontstaan van ‘sorry’ of wat dan ook. Maar dat is pas op 
het moment dat er interesse is vanuit de andere kant, dus niet voor die tijd. 
 
St: Vanuit de gekwetste? 
Ass2: Ja. De gekwetste kan het alleen maar horen, wanneer het hele proces als het ware voltooid is. 
St: Maar die kan dus de omkering laten geschieden, niet de ander. 
Ass2: Het speelt zich af tussen de kwetser en de gekwetste.  
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St: Maar de gekwetste is bepalend voor wanneer de omkering plaatsvindt? 
Ass2: Ja, daar ontstaat de ruimte waardoor er ook interesse komt. 
 
St: En de aard van de omkering verschilt neem ik aan. Want soms is er echt gewoon totale onschuld. 
Dat verschilt dus? 
Ass2: Ja. 
St: En er hoeft geen omkering te zijn? 
Ass2: Nee. Het kan ook wel zijn dat we onvoldoende tijd hebben daarvoor. Dus dat is een punt wat 
nog even de aandacht vraagt. Want als het proces nog niet is afgerond en we door moeten, is het 
misschien goed om dat even met elkaar te bespreken, dat het proces nog niet af is. En dat je 
misschien na afloop even bekijkt: hoe ronden we dit af. Want je zit dan ergens in een proces dat heel 
kwetsbaar is. En als je dat niet goed afrondt, kan het zijn dat je dat gewoon meeneemt. Dat je dat bv. 
naar het 2e jaar meeneemt, voor de coachopleiding. Rond het dus goed af. 
 
Ass2: Je kunt ook door iets positiefs geraakt zijn. Vandaag is er gelegenheid te schonen wat er te 
schonen valt. Neem die gelegenheid waar. 
 
En begin met de buiging, zoals we net ook hebben gedaan. Probeer samen een veld van aandacht en 
respect neer te zetten. En sluit ook af met een buiging naar elkaar vanuit respect. 
 

Oefening: Schoningsoefening 
De oefening in het kort: 

• Start met even de tijd te nemen om je plek tegenover elkaar te vinden. Wees even stil en 
maak vervolgens een buiging naar elkaar toe. 

• Vanuit die stilte vraagt de feedbackontvanger c.q. kwetser: Wil je me vertellen op welke 
manier ik jou het afgelopen jaar heb geraakt?  
De feedbackgever c.q. gekwetste neemt de ruimte het hele verhaal te vertellen. De 
feedbackvrager herhaalt alleen wat gezegd is. 

• Als het verhaal duidelijker wordt vraagt de feedbackontvanger door, m.n. naar wat dit voor de 
ander betekent, hoe het voelt/voelde, hoe het voor de ander is geweest e.d. 
Ga daarmee door totdat de feedbackgever alles heeft gezegd wat gezegd moest worden en 
voor hem/haar duidelijk is dat de feedback vrager begrepen heeft wat er aan de hand is  

• Het kan zijn (maar dat hoeft niet te gebeuren) dat er dan vanuit de feedback gever een 
interesse in de ervaring van de ander opkomt. Als dit gebeurt, geef daar dan ruimte aan. Blijf 
dezelfde spelregels hanteren. 
 

Nabespreken 
Ass: We gaan een kort rondje doen om te kijken hoe het was met de oefening en of jullie tegen 
problemen zijn aangelopen. 
 

Blokkade in de rol van feedbackgever c.q. kwetser 
St: Ik heb eerder de demonstratie gezien en toen dacht ik, dit is echt het walhalla in coachland. En nu 
de oefening gedaan te hebben, heb ik het idee dat ik blind ben en doof.  
Ass: Waardoor kreeg je dat gevoel? 
St: Omdat ik de reactie hoorde en dat herhaalde, maar schijnbaar meer uit mezelf hoorde dan vanaf 
de buitenkant. Jij zei ‘dat is jouw invulling en jouw verwachting’, dus dat gaat maar door elkaar. En 
dan kan je dus niet zuiver luisteren naar wat het is. En ik snap ook niet wat ik er dan mee te doen heb. 
Dat geeft een gevoel van doofheid. En dat voelt als een teleurstelling. 
Ass: En hoe is het om teleurgesteld te zijn? 
St: (Stilte) 
Ass: Ik geloof dat S vanmiddag zei, dat je het kan zien als een kladblaadje: dit gaat even niet, next. 
Het is toch iets waar je aan moet wennen, waarin te oefenen valt. En ik denk dat in zijn algemeenheid 
je kan zeggen dat de criticus aan het werk is op het moment dat we ons in de gevarenzone gaan 
bevinden. Kan je daar iets mee? 
St: Nee, want het was verder eigenlijk helemaal niet spannend. Het ging naar mijn idee ook niet over 
iets spannends en dat maakt het dan nog belachelijker dat die gevoelde blindheid en doofheid 
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optreedt. Dus stel dat het over iets echt belangrijks gaat? Daarmee wil ik het probleem niet 
bagatelliseren. 
St2: Was jij de bevrager of de beantwoorder? 
St: Ik was de beantwoorder, de kwetser, de dader. 
 
Ass2: Ik begrijp dat er iets zat rond het spiegelen. Was het spiegelen lastig voor je? 
St2: Mag ik het van de buitenkant zeggen? Het is voor jou misschien makkelijker als je het van de 
buitenkant hoort. 
St: Ja. 
St2: Wat ik bij jou zag is dat je blokkeerde op een gegeven moment, maar je deed ontzettend je best 
om niet weer te kwetsen. Maar je was er wel van overtuigd dat je iets gedaan had vanuit een goed 
gevoel. En je blokkeerde gewoon waardoor je alleen maar ging invullen om wat je deed nog meer 
kracht bij te zetten. 
Ass: Als ik het goed begrijp was je al vrij snel op weg naar de oplossing toe, de omschakeling. Je 
wilde de kwetsing wegnemen. 
St2: Ja je wilde de kwetsing wegnemen.  
St: Ik had het idee dat we constant in de herhaling zaten. Dus het enige wat ik op een gegeven 
moment nog kon zeggen is ‘ik snap het’. En als ik dan daarna iets zei, dan wordt dat dus voor mij 
ingevuld dat ik blokkeer, maar ik heb mijn blokkade niet gezien. 
St2: Je zag hem ook niet. 
St3: Hoe was het dan voor de andere kant? 
St4: Wat mij opviel is dat als je in een van deze twee rollen bent, en laat ik voor mezelf spreken, dat 
het veel moeilijker is dan zoals je het gezien hebt. Ik dacht, ik weet nu hoe het moet en je moet alleen 
maar herhalen en dan komt vanzelf de natuurlijke omslag. Nou je zit er zelf zo in dat ik het heel 
moeilijk vond. 
Ass: Het is belangrijk om te zeggen dat we niet op weg zijn naar die natuurlijke omkering, het is niet 
de verplichting aan het einde. Wat er wel kan gebeuren is dat er een wil komt om uit de 
ongemakkelijke situatie weg te komen en de omkering te veroorzaken zodat de kwetsing minder in 
beeld is. 
St4: Daar kwam jij denk ik wel een beetje mee. Je zei oké, in die zin wil ik wel mijn spijt betuigen want 
ik had het misschien eerder het aan moeten geven in de mentorgesprekken. 
Ass: In het algemeen kun je zeggen dat het de kunst is om werkelijk zo lang mogelijk bij de kwetsing 
te blijven en niet te snel te komen met de oplossing van het spijt me of ik zie het, of ik snap het 
helemaal. Zodat de kwetsing helemaal geuit kan worden. Daarmee komt bij St4 het gevoel ‘je snapt 
waarom ik me gekwetst voel, je hoort me’. Dan uiteindelijk kan St4 zich ontspannen. En op dat 
moment zou de omkering kunnen komen en is St4 geïnteresseerd geworden in jou en kan zeggen 
‘vertel eens…’.  
 
St5: Maar als je het niet gelooft, als je het gevoel hebt ‘het voelt niet helemaal als waar’, dan ben je 
nog niet klaar. 
Ass: Ja, dat soort situaties kunnen gebeuren op het moment dat er te snel naar een oplossing wordt 
gegaan of doordat je afstand blijft voelen. 
Ass2: Het gaat er dus niet zozeer over dat jij het snapt, maar dat zij het gevoel heeft. Daarin zit het 
verschil. Dus als jij zegt ‘ik snap het’ en zij heeft het gevoel niet, dan heeft zij er niets aan, dan blijf je 
in die hoek zitten. Ze moet het gevoel krijgen dat ze helemaal gezien en gehoord is. 
 
St: Wat ik er tot slot over wil zeggen, is dat het mij een kater geeft dat ik het gevoel heb dat er heel 
veel om mij heen wordt ingevuld en dat ik dan schijnbaar niet in contact ben met mijn eigen proces. 
Dat is wat ik als teleurstelling van deze oefening overhoud. 
Ass2: Heb je dat op dit moment ook? Vul ik nu iets voor jou in? 
St: Er wordt van alles gezegd maar het is niet mijn ervaring. 
Ass2: Geldt dat ook voor dit stukje waarin ik nu zeg over snappen? 
St: Nee ik hoor daarin wat jij zegt. 
Ass: Sluit het aan bij wat je in het begin zei over je blindheid en je doofheid die je ervoer? 
St: Ik moet zeggen dat ik het nu ook even niet meer weet. 
 
Ass: Het is voor een deel ook een voorbeeld voor wat er zo kan plaatsvinden. 
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De kwetser wordt ook geraakt 
St6: Mag ik er nog iets over zeggen? Ik ben ook een paar keer in ons oefengroepje aangelopen tegen 
de natuurlijke omkering. Wat wij ervaren hebben, is dat als de gekwetste zich voldoende geuit heeft, 
dat het best kan zijn dat er op dat moment helemaal niets terug hoeft te komen. En dat het zelfs niet 
gewenst is dat er iets terugkomt. Stel, ik ben gekwetst en ik ga me uiten. Wat we gemerkt hebben is 
dat door het uiten het proces nog een tijdje doorgaat, waardoor het een plek krijgt.  
Ik heb er bij jullie helemaal niet bij gezeten maar mag ik iets vertellen van wat me opvalt in wat er nu 
gezegd wordt? De gekwetste mag zich uiten, die roept en die zegt, maar dat betekent niet dat bij de 
kwetser niets gebeurt. Want als kwetser kan het schrikken zijn, van heb ik dat gedaan? Dus er kan bij 
de kwetser een gevoel ontstaan. En dat vond ik mooi van S dat ze dat vanmorgen zei: daar is ook dat 
tafeltje voor. Zo van laat dat maar even liggen. 
Dus ik ben nog niet aan het woord als kwetser. Ik ga nog niet uiten wat mijn gevoel is maar ik zorg dat 
ik niet helemaal attached ben in mijn gevoel, zo van ik voel me schuldig en dergelijke. Want op het 
moment dat ik in mijn schuld zit, kan ik niet meer met mijn aandacht vol bij de ander zijn, de 
gekwetste. 
 

Voorzichtig zijn met het uiten van spijt 
St7: Wat jij zegt geeft ook aan dat je heel zorgvuldig moet zijn met die omkering. Ik weet zeker dat er 
iets geks was gebeurd als we het zouden omdraaien. Het is wat om het te zeggen maar het is ook wel 
wat om dat te incasseren. Maar het is dan ook respectvol om het daar even bij te laten. 
Ass: Daarom staat het ook gestippeld. Het kan gebeuren, maar ben er niet op uit. Het is niet het doel 
van de oefening.  
St7: Laten we het eerst maar eens oefenen zonder omkering. 
Ass: Ja, als die gebeurt gebeurt die. Maar dan is het helemaal duidelijk. Maar het is geen stap in de 
route. 
St7: Als het in relaties gebeurt, want daar heb je heel veel van die interacties, dan heb je hem, per 
definitie. Maar hier hoeft het niet per definitie. 
 
St8: Of is de ander er nog niet aan toe. Wat wij hebben ervaren tot twee keer toe is dat als je als 
gekwetste die hele ruimte krijgt om je te uiten, dan werkt dat in mijn geval nog twee dagen door 
voordat ik het doorhad wat een effect het had gehad. En in die eerste keer was er een omkering 
geweest die heel mooi en heel prachtig was maar waarvan ik de volgende dag dacht: verdomd ik had 
die hele omkering helemaal niet gewild. Ik wilde dat helemaal niet horen. En de tweede keer, daar 
hebben we dus over gepraat en is dat ook niet gebeurd en krijgt het na twee dagen dat de lading dus 
aan het uitwerken is van het effect dat ik het allemaal mocht zeggen en niet hoefde te horen. Dat was 
voor mij heel erg helend. Het zeggen van het spijt me wilde ik helemaal niet horen. In mijn geval was 
het heerlijk om dat alleen van mezelf te horen. De tijd die je ervoor mag rekenen voor de weldaad 
ervan. 
Ass2: Dus dat wijst erop dat je niet te snel met de spijt hoeft te komen. 
 
St7: De omkering moet toch ook komen van de gekwetste. De kwetser heeft daar niets mee te maken. 
 
St9: Ik weet nog dat hij heel natuurlijk bij ons ontstond toen wij het deden in de groep. Ik was de 
gekwetste en St10 de kwetser. Mijn interesse en nieuwsgierigheid die ontstond naar de 
beweegredenen van St10 heeft heel positief doorgewerkt en heeft de relatie heel erg versterkt. Dat is 
mijn ervaring. En als we dat niet gehad hadden dan had ik wel mijn stuk kwijtgeraakt maar had ik niet 
de verbinding gehad met St10. Dus als hij er is dan is hij ook heel fijn. Dan kan hij heel fijn 
doorwerken in de relatie. Maar hij moet wel natuurlijk komen. 
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12. Afscheid nemen 
Dag 21 van de Jaartraining. 
 

12.1. Meditatie 
Chris: Oké, lieve mensen, laten we even de ogen sluiten en naar binnen gaan. 
 

• Voel het contact met de grond. Door met je aandacht naar de grond te gaan, betekent dat je 
gebruik maakt van je innerlijke autoriteit. Om je aandacht te sturen.  
 
Ik ben even vergeten welke het was, maar één van de grote leraren heeft wel eens gezegd: 
de grootste vrijheid die wij hebben is dat we onze aandacht kunnen richten. En omdat we de 
aandacht richten, bundelen we de aandacht. En omdat we de aandacht bundelen, zou je 
kunnen zeggen, verhogen we het voltage van de lamp.  
Ik heb zelf de afgelopen tijd gebaad in aandacht. Van zoveel mensen uit mijn omgeving. 
Verpleegsters, artsen, en van zoveel andere mensen. Er zijn mij bloemen en kaartjes 
gestuurd. Mensen hebben kaarsjes voor mij gebrand of mij meegenomen in de meditatie. En 
ik heb zelf het idee dat dat mijn herstel heel erg bevorderd heeft. Het is, geloof ik, 
tegenwoordig ook wetenschappelijk bewezen dat enorm helpt bij het herstel van mensen.  
 
Normaal gesproken heeft onze aandacht de neiging om te versnipperen, te vervliegen als het 
ware. Het wordt een soort strovuur. Waar we van onze dagelijkse meditatie werk maken, van 
de concentratie, dan versterkt dat enorm het licht dat we kunnen uitstralen op onze omgeving. 
Er is zo’n diep verlangen in ons allemaal naar aandacht, naar warmte, naar werkelijke 
interesse van onze omgeving. En laten we dat vooral niet fout maken, het is een natuurlijk 
gegeven. Dat we dat willen. In het werk met onszelf is het enorm belangrijk dat we ons dit 
verlangen naar aandacht toestaan. Die belangstelling toestaan. En het wonderlijke is, 
wanneer we deze aandacht trainen en deze geleidelijk aan een grotere kracht krijgt, dat die 
aandacht de omgeving ten goede komt, maar, wonderlijk genoeg, ook jezelf. Dan blijkt dat je 
niet meer afhankelijk bent van die aandacht van je omgeving. Al zal het je ongetwijfeld goed 
doen als die er ís. Het vergemakkelijkt het voor je om jouw licht te laten schijnen.  
 
Ik ben heel erg blij om vandaag weer hier met jullie te kunnen zijn. Ik voel mij heel erg 
dankbaar. Ik heb nog niet echt jullie evaluatieverslagen kunnen lezen, maar ik heb ze wel een 
beetje doorgekeken. En ik ben buitengewoon blij met jullie toewijding. Er was natuurlijk al veel 
toewijding, anders was je nooit met deze training begonnen, was je deze investering nooit 
aangegaan. Ik hoop dat dit jaar jullie geholpen heeft om, als het ware, instrumenten te 
vergaren om die toewijding concreet te maken. Om die echt uit te oefenen. Met name in je 
persoonlijke beoefening. In jezelf en in de dagelijkse praktijk van het leven. De wereld is erg 
afhankelijk van de mensen van goede wil. En goede wil is iets waar we in eerste instantie 
mee gezegend zijn. Het is niets iets wat we kunnen verwerven. Maar het is wel iets dat 
aangewakkerd kan worden door andere mensen van goede wil. En daarnaast kunnen we 
concrete instrumenten aanreiken om die goede wil, dat goede hart, verder te versterken.  
 

• Laten we dan nog een paar minuten onze toevlucht nemen tot de stilte. 
 
En laten we dit dan afsluiten met een buiging. 
 

12.2. Oefening: Afscheid nemen 
Chris: Mijn voorstel is dat we nu een oefening gaan doen: en wel staande in tweetallen. 
 
Sluit je ogen maar en stem je weer af op je lichaam. En we beginnen met dat, waar we eenentwintig 
dagen geleden mee begonnen zijn: 
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• Er is een gevoel van…  
En benoem ook hoe en waar zich dat lichamelijk manifesteert. 
 

• Dan gaan we met een volgend zinnetje werken. En we gaan ervan uit dat we vandaag 
afscheid gaan nemen van elkaar. Natuurlijk kan het zo zijn dat sommigen van jullie elkaar nog 
tegenkomen in een oefengroepje dat doorgaat, of in een training. Maar vandaag is de laatste 
dag van deze groep in deze samenstelling. En wat goed is in zo’n situatie, is om bewust stil te 
staan bij dat afscheid omdat we normaal gesproken geneigd zijn te dissociëren, door te 
glijden. Laten we werken met het zinnetje:  
Als ik me realiseer dat ik vandaag afscheid ga nemen van deze groep … 
 
Wat merk je dan bij jezelf, en er hoeft geen enkel logisch verband te zijn. Dan merk ik, 
bijvoorbeeld, spanning in mijn schouders. Daar hoef je niet over te piekeren, blijf goed 
afgestemd op je lichaam, en benoem wat er daar met je gebeurt.  
 
Als ik me realiseer dat ik vandaag afscheid ga nemen van deze groep … 
 

• En doe dat eens met de ogen open. 
 

• Dan gaan we naar een volgend zinnetje:  
Als ik me realiseer dat ik nu afscheid ga nemen van jou in deze groep … 
 
Kijk wat er in jezelf gebeurt en wat er opkomt. En benoem wat er opkomt. 
 

• En dan gaan we een volgende stap maken. We gaan een andere partner zoeken. En we 
blijven deze oefening doen, steeds met andere partners.  
 
De kunst is om in deze discipline te blijven. Want voor je het weet voel je je verleid om samen 
te gaan staan kletsen. Laat je steeds door die persoon verrassen, wat er bij jou opkomt, in jou 
zelf. Laat je verrassen door wat er in de grond in jou opkomt. Dat is wat je benoemt, en kijk of 
je dat kan blijven doen.  
Dat betekent dat je korte momenten neemt, van een paar minuten, met een persoon. En dan 
ga je weer naar de volgende. Je noemt het fysieke gevoel, maar je mag ook benoemen wat je 
je herinnert, bijvoorbeeld een oefening die je met deze persoon hebt gedaan. Je mag dus wel 
een beetje praten maar blijf goed bij jezelf. Het mag ook een gedachte zijn die opkomt, daar is 
niets mis mee. Maar begin met het lichaam, dat is ons anker zodat we bij onszelf blijven. Dus 
kies een nieuwe partner.  
 
Als ik me realiseer dat ik nu afscheid ga nemen van jou in deze groep … 

 

12.3. Evaluaties, één voor één op de troon 
 
De namen van de studenten die in de aandacht staan zijn gefingeerd. 
Chris: = Chris 
Ass: = Assistent Chris of Ruud 
St: = Medestudent 
 
 

Ali 
Chris: Wie zou er als eerste aan bod willen komen?  
Ali: Ik wil wel als eerste.  
Chris: Toe maar.  
Ali: Dan ben ik er vanaf. Ik word er namelijk een beetje zenuwachtig van.  
Chris: Ga zitten. Er komt nog een tijd dat we dit op video opnemen. 
 
Chris: Laten wij met z’n allen onze ogen sluiten. Ons laten inspireren door “het gepruttel van de 
koffiepot”. Stem je af op je lichaam. En herinner je het Huis van Zijn, en of je het nu letterlijk herinnert 
of niet, ga er vanuit dat je in het Huis van Zijn bent. Ga er vanuit dat je in contact bent met de 
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Gestalte. Stel je dan voor dat Ali op bezoek is in jouw Huis van Zijn, bij de gestalte. Dit is een route om 
bij je wijsheidsgeest te komen. Je ziet Ali bij de gestalte, in contact zijn met de gestalte. Kijk dan wat 
er in jou opkomt. Wat gunt de gestalte M? Wat communiceert de gestalte aan M? Wat heeft jou 
geraakt in Ali het afgelopen jaar? Hoe was het dat Ali in deze groep was? Hoe ziet Ali zichzelf in het 
Huis van Zijn met de gestalte? Wat gunt de grote Ali de gestalte, de kleine Ali zullen we maar zeggen. 
Wat gunt jouw gestalte aan Ali? Een heleboel vragen, maar kijk welke zin, of twee zinnen je zo 
meteen daarover zou willen zeggen. Vervolgens zullen Ass1, Ass2 en ik, en als laatste kan Ali nog 
iets zeggen. 
 
St1: De gestalte ziet in Ali vertrouwen en kinderlijke speelsheid. Dat gunt de gestalte jou en dat ziet hij 
in jou. 
Ali: Dank je. 
 
St2: Ali, wat mooi om jou daar te zien zitten. Hier hoef je niets te doen en alleen je eigen zachtheid te 
ervaren.  
Ali: Dank je, heel fijn. 
 
St3: Wat mij heeft geraakt Ali, wat ik heb ervaren in de oefeningen die we samen hebben gedaan, dat 
je een héél gevoelige natuur hebt. Heel, heel bijzonder. 
Wat ik je gun: is dat je kan genieten van stilte. 
 
St4: Ali, ik vind jou een hele mooie vrouw en wat ik je gun, en ik merkte dat ik dat in het begin niet kon 
bieden, alle liefde en aandacht van de hele wereld. 
Ali: Oké. Dankjewel. Mooi. Zo moet ik nog een zakdoek pakken. 
 
St5: Ali, ik vind jou een hele open vrouw, we hebben hele fijne contacten gehad en ik gun jou je eigen 
creatieve weg naar je wijsheid. 
 
St6: Wat ik merk Ali, mijn gestalte streelt heel zachtjes jouw wang en gunt het je zo dat jij al het 
zonlicht opvangt en daar gewoon van geniet in je gezicht. 
Ali: Dankjewel. Misschien helpt het.  
 
St7: Ali, mijn gestalte bood je een luisterend oor. Ik moet eerlijk gezegd zeggen dat ik niet helemaal 
goed weet waar dat beeld voor staat maar ik wil het wel aan je meegeven. Dus hij biedt je een 
luisterend oor en wat ik van jou gemerkt heb het afgelopen jaar voor mij, dat je altijd heel warm was in 
je belangstelling, en zeker ook rond het overlijden van mijn nichtje en ook in de periode daarna, was jij 
iemand waarbij ik echt het gevoel had, dat je echt aandacht had voor mijn verdriet en daar wil ik je 
nogmaals voor bedanken. Ik wens je echt een heel goed leven. 
Ali: Dank je. 
 
St8: Ali, mijn gestalte gunt jou heel veel rust. En wat mij geraakt heeft in jou is jouw 
doorzettingsvermogen. Jouw doorzettingsvermogen om iedere vrijdag en iedere keer naar de 
oefengroep, zo’n lange weg af te leggen en dat toch steeds te doen. 
 
St9: Ali, ik zag jou in gesprek met mijn gestalte en dat zag er zo liefdevol en harmonieus uit, dat ik 
dacht waar spreken zij over? Ik werd heel nieuwsgierig,  
En ik voel ook altijd die nieuwsgierigheid naar jou. Ik vind je een hele mooie vrouw en mijn gestalte en 
ik gunnen jou ook alle aandacht en respect van de mensen om je heen.  
Ali: Dankjewel. Ik word geraakt. 
 
Ass1: Ali, mijn gestalte, maar ook ik, ik ben erg geraakt door jouw lichtheid. De energie in het Huis 
van Zijn van mij wordt helemaal licht. Dus ik waardeer enorm jouw stralende kwaliteit. De kwaliteit van 
stralen. Ik gun het jou dat dat helemaal, helemaal mag zijn, in jou en in deze wereld. 
 
Ass2: Ali, ik gun jou heel veel steun voor wat je wilt ondernemen. Zelf. Wat je zelf wilt doen. Voor je 
passies, de dingen die je wilt ontdekken in het leven, En ik gun je dat je je kan genieten, het werd 
zojuist ook wel even genoemd, genieten van stilte. Wat voor jou een dubbele lading heeft begrijp ik. Ik 
gun je dat je daarvan kan genieten, dat je daar in kan rusten. 
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Chris: Lieve Ali, waar ik vooral door geraakt ben is jouw vermogen om mij te horen, het afgelopen 
jaar. Ik ben héél confronterend naar jou geweest in de persoonlijke sessies, waar jij zelf voor gekozen 
hebt. Dus ik ben buitengewoon dankbaar dat ik van jou het voordeel van de twijfel heb gekregen. En 
het voordeel van de twijfel in de zin van de mogelijkheid dat ik jou iets te vertellen had. En ik ben zeer 
onder de indruk hoe jij dit jaar het onderscheid bent gaan zien tussen, zeg maar, speelsheid en 
fladderigheid. Ja, daar ben ik je heel erg dankbaar voor en ik gun jou alle goeds en dat je mag groeien 
in die stralend zachte lentezon, die jij eigenlijk bent. 
Ali: Mooi. Dankjewel. 
Chris: Wat zou jij jezelf gunnen? Hoe is het voor je om dit nu allemaal te horen? 
 
Ali: Ik vind het heel mooi om dit allemaal te horen. Ik ben hier als eerste gaan zitten omdat ik het ook 
een beetje eng vind. Ik zit hier nu wel op mijn gemak. In het begin ging mijn hart net zo tekeer als de 
pruttelende koffiepot. 
Ja, het voelt heel warm en liefdevol. Ik heb het afgelopen jaar ook zo ervaren. Het was in het begin 
niet altijd comfortabel maar ik heb daar enorm veel van geleerd en ook van genoten en ik kreeg ook 
mijn speelsheid weer wat terug wel vergezeld van het werken aan de dingen waar ik tegenaan liep. Ik 
vond het ook heel fijn met jullie als groep. Ik voelde me veilig bij jullie. Ik vind het heel mooi om 
samen, met min of meer gelijk gestemde zielen het persoonlijke proces aan te gaan, te ontwikkelen. 
Ja, ik had niet gedacht dat ik misschien jullie zou gaan missen als groep zo in het geheel maar ik moet 
zeggen als ik hier zo zit dan denk ik ja, het is wel heel bijzonder ook. Ik denk dat ik met heel veel 
warmte aan jullie terug zal denken en ja, ik gun jullie het beste, het mooiste en ook heel veel lichtheid 
én zonnestralen en ik denk dat dat ook hetgeen is wat ik me zelf blijf gunnen. Ja, rust, rusten in Zijn. 
Rusten in ... toch ook in de zon (lacht), Ik hou daar gewoon van. Ik heb moeite met disharmonie. Ja, 
het voelt hier nu heel harmonieus en dat voelt en vind ik heel fijn. Dank jullie wel voor jullie Zijn. 
 
Chris: Sluiten we af met een buiging. 
 
 

Brenda 
Chris: Laten we ons weer afstemmen op het Huis van Zijn. Terugkeren tot de bron waar alles uit 
voortkomt. Die zich toont in alles, en ook in het Huis van Zijn. Tot de gestalte in het Huis van Zijn. 
We zien daar Brenda in contact met de gestalte. We zien hoe de gestalte Brenda ontvangt. Geraakt 
wordt door Brenda En hoe Brenda geraakt wordt door de gestalte.  
Hoe hebben we Brenda het afgelopen jaar ervaren. Hoe was het om met haar op te trekken in deze 
‘Zijnsreis’. Wat gunnen we Brenda 
 
St1: Brenda, mijn Huis van Zijn dat vulde zich met licht. En mijn gestalte ontmoette een koningin. Een 
hele grote sterke koningin. En als ik dat nu zo zeg tegen jou dan merk ik dat ik jou dat ook heel erg 
gun. En ik denk dat jij dat bent.  
 
St2: Brenda, je kwam binnen in het Huis van Zijn, en de gestalte zat op een bank en je had tranen op 
je gezicht. De gestalte hield zijn handen uit en je ging naast hem zitten en je ging helemaal tegen hem 
aanleunen. En dat duurde een paar dagen. Het volgende wat ik zag was dat je opstond en een soort 
tennisracket in je hand had en een balletje. En daar sloeg je op. En de bal ging zóóóó hoog de hemel 
in. En jij stond zó te lachen! 
 
St3: Lieve Brenda, jij kwam bij ons, de gestalte en mij, en je ging heel stilletjes op je linker dij zitten. 
En je zei niks, maar dat was geen afwachten. Het was gewoon Zijn, wat je daar deed. En die 
momenten heb ik heel veel met jou gehad. Ook in de auto, met het heen en weer rijden. En wat ik je 
gun is verzetloos Zijn. En ik wil je bedanken voor al die leuke ontmoetingen.  
 
St4: Brenda, toen jij bij mij in het Huis van Zijn kwam stond je voor de deur. En mijn gestalte trof jou 
als het ware zo aan. Er ontstond een klik en een heel fijn samenzijn met z’n drieën. Wat ik jou gun is: 
vertrouw jezelf in de toekomst.  
 
St5: Brenda, in het Huis van Zijn kwam jij natuurlijk ook bij mijn stiefmoeder op bezoek en dat was een 
rommelige, beweeglijke entree. En dat werd doorgezet in, zoals wij dat goed kennen, gekwaak en 
gesnater. En dat voelde prima. En dat voelt, zoals het tussen ons voelt, voor mij in ieder geval, als 
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wezenlijk contact. En wat ieder ander daar ook van mag voelen. En ik wens je dus meer, ook nog 
steeds, veel gekwaak en gesnater.  
 
St6: Brenda, in mijn visualisatie kwam je in de tuin van mijn Huis van Zijn. Daar was een vijver en 
daar zat je in met je voeten, en dat zorgde voor wat lichte rimpelingen in het water. Verder was het stil, 
er werd ook niet gesproken. Wat ik je gun, wat ik je toewens is dat je gemakkelijk met de golven van 
het leven mee kan bewegen. Dat je je daar senang en plezierig bij gaat voelen. Rimpelingen deels 
misschien door jezelf veroorzaakt of door een delict of wat dan ook. Ik gun je daar een prettige 
meebeweging.  
 
St7: Brenda, toen jij in mijn Huis van Zijn binnenkwam hebben we eigenlijk niks gezegd, de gestalte, jij 
en ik hebben elkaar alleen maar omarmd, vastgehouden. En dat is ook wat ik heel veel voor je voel, ik 
voel heel veel warmte voor je. In het begin, want je bent mijn pupil, hebben we ook veel gepraat, maar 
eigenlijk is het heel fysiek wat ik voel. Ik wil je gewoon heel veel warmte geven. Wat ik je gun is liefde 
en acceptatie. Voor jezelf. 
 
St8: Brenda, (lacht) het was heel grappig want voordat jij überhaupt in beeld was in het Huis van Zijn, 
mijn gestalte is een grote engel, en die begon met de vleugel heel frivool, gracieus jou uit te nodigen 
in het stoeltje (mijn Huis van Zijn is een zweefmolen met stoeltjes). De gestalte zat achter mij maar ik 
was al uit het stoeltje, en alle ruimte voor jou. Dus hij begon je al uit te nodigen voordat je in zicht was. 
En ik begon me daar helemaal vrolijk en blij over te voelen. Toen kwam jij daar zitten, met je rug naar 
de gestalte toe, vol vertrouwen. En we zweefden zo rond, en wat ik jou gun, en wat ook gebeurde, 
was dat je daar zó van genoot. Zo open in al die ruimte, genoot van wat er was, voor jouzelf. Dus dat 
is ook wat ik je gun.  
 
Ass1: Brenda, mijn Huis van Zijn vulde zich met een enorme levenslust. En mijn gestalte was een 
beetje overdonderd (lacht) door de passie die daarin voelbaar was. En zo heb ik jou ook leren kennen, 
als iemand die op een bepaalde manier heel gepassioneerd kan zijn. In de woede maar ook in het 
plezier, in het dansen, in de verschillende aspecten van het leven, ondanks het feit dat je een heel 
moeilijke tijd hebt gehad. En ik gun jou zo dat die levenslust die ik zo in jou kan voelen, dat die 
helemaal vrij kan stromen. Dus dat die in jou helemaal vrij kan zijn maar ook naar mensen om jou 
heen, met wie je contact hebt. Dat het vrij kan stromen, zonder dat je het gevoel hebt van ’o, jee, mag 
dat wel, of vinden ze me te lastig’. Dus ik gun het je zo dat dat helemaal vrij kan zijn. Zodat je 
helemaal vrij in het leven kan staan.  
 
Ass2: Brenda, ik sluit me helemaal aan bij Ass1. De levenslust, de lol, de gekte, de losheid, en het 
vertrouwen die daarbij horen. Het vertrouwen op het leven. Vertrouwen dat het oké is, en dat jij oké 
bent. Dat je daarin kan rusten. Van daaruit echt je passie en je levenslust leven. Met alle mensen om 
je heen, de mensen die je tegenkomt. Vanuit het vertrouwen dat het goed is. Dat gun ik je, heel erg. Ik 
vond het geweldig om je in de groep te hebben dit jaar. Ik heb van je genoten. 
 
Chris: Ja, Brenda Ik wil graag inspelen op wat St1. zei, over jouw Koninklijke kwaliteiten. Het doet mij 
denken aan het Shambhala boek van Chögyam Trungpa. Dat gaat op een gegeven moment over de 
fases van de krijger. Wat mij betreft ben jij een uitgesproken krijger. Die het écht aangaat. En voor 
niks terugschrikt. Er is dan een stadium dat heet: ‘de universele monarch’. Dat is de positie waarin 
iemand helemaal kan rusten in zijn natuurlijke macht. In zijn natuurlijke waardigheid. Dus dan hoeft hij 
die waardigheid niet meer af te dwingen. Dat is dan wat hij van nature uitstraalt. Wat ik jou gun, en wat 
ik jou dit jaar ook heel veel heb zien doen, wat ik je gun is dat jij helemaal je eigen trots kan gaan 
omarmen. Alle innerlijke afkeuringen, de stemmetjes van de criticus, op jouw trots, helemaal kan gaan 
loslaten. Die helemaal omarmen. Want dat is de bron van natuurlijke waardigheid. En vanuit die 
waardigheid ontstaat als vanzelf heel veel vermogen om dingen in de wereld te zetten. Door 
betrekkelijk weinig te doen. Door heel veel te kunnen realiseren, gestalte te kunnen geven in de 
praktijk van mensen en van het leven. Dat is wat ik jou heel erg gun, wat ik de wereld heel erg gun. Ik 
vermoed, ik denk dat je iemand bent die heel veel in huis heeft. Wanneer je je daarop richt, dan kan 
het niet anders zijn dan tussen nu en tien jaar, dan komt daar een heel bijzonder mens tevoorschijn. 
Voor iedereen zichtbaar.  
 
Brenda: Ja, nu moet ik nog hè? Het was wel leuk wat er gebeurde in mijn Huis van Zijn. Jullie 
kwamen allemaal binnen, en het was eigenlijk iets van een feestje, leuk, de buitenwereld kwam 
binnen, zeg maar. En ik ging een beetje naar mijn gestalte toe, zo van: ‘is dat wel oké?’, en die duwde 
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mij met zachte dwang naar jullie toe. ‘Het is helemaal goed, je hoort erbij, je mag meefeesten hier en 
het is veilig, ga nu maar. En nee, je hoeft niet steeds die armen van mij om je heen. Ga nu maar 
gewoon naar ze toe’. En dat was heel voelbaar en heel mooi om die veiligheid te voelen. Die ik ook 
het afgelopen jaar bij jullie gevoeld heb. Ik ben altijd behoorlijk angstig geweest in groepen, dit is de 
grootste groep waar ik ooit in heb gezeten, maar er was heel veel openheid van jullie allemaal. Ik had 
het gevoel van wat ik zag, dat wás het, en dat gaf een heel groot gevoel van veiligheid. Dus ik wil jullie 
bedanken voor het afgelopen jaar, dat jullie mij als groep dit gevoel van veiligheid hebben gegeven, 
en mij daardoor de moed hebben gegeven om dingen in de groep te doen, dingen tegen mensen te 
zeggen. De oefeningen te doen. Ik heb daar heel erg veel van geleerd. Wat ik nog wel even wil 
noemen, mijn oefengroepje weet dit al, waar ik heel erg blij om ben is dat ik het afgelopen jaar een 
heel groot stuk van mijn verzet en mijn woede kwijt ben geraakt. Dat komt echt letterlijk door het 
buigen, wat Chris mij in één van de eerste dagen bijna oplegde: ‘en niet een paar keer, nee 50 x en 
languit!’ Dat heb ik niet letterlijk opgevolgd, maar wel languit. Ik heb het eerst stomweg gedaan, want 
ik begreep er eigenlijk niets van, maar het is helemaal gevallen, ja. Gewoon buigen. Alleen daarom al 
ben ik dankbaar dat ik hier geweest ben. Dat heeft mij veel gebracht. Dank jullie wel, allemaal. 
 
We sluiten dit af met een buiging. 
 
 

Cees 
St1: Cees, je kwam binnen in mijn huis van Zijn en daar kwam je rustiger en zelfverzekerder over dan 
ik je ken en ik kreeg het gevoel, probeer zoveel mogelijk in omgevingen te zijn waar geen critici zijn, 
zodat jij zoveel mogelijk écht jezelf kan zijn ….(?) 
 
St2: Cees, in mijn huis van zijn kwam jij binnen en uiteindelijk hielt je de hand vast van de gestalte en 
mij en het leek of wij ons allemaal verdubbelden en we stonden in de kring die ook steeds groter werd 
en er kwam een heel groot licht naar beneden. Dat is wat ik zag en dat licht is voor mij heel duidelijk. 
Dat jij daar in bent en dat jij dat bent. Voor mij heb je heel veel betekend in deze opleiding. ….en 
vooral ook veel troost en liefdevolheid gebracht. Puur om wie je bent. Daar kan ik heel veel over 
zeggen, maar ik hou het hierbij Cees Ik dank je met veel liefde voor alles wat je bent. 
 
St3: Cees, in mijn visualisatie kwam je de berg op met heel veel bagage en die bagage zorgde er 
eigenlijk voor dat je moeilijk boven kwam. Jij bent mijn mentor geweest en ik wil je bedanken voor de 
toewijding die je had naar mij toe en je aandacht, je nauwkeurigheid en je zorgvuldigheid. Ik zie je 
bagage deels als een zegen die je bij je hebt en deels zit er ook een last in. Je wilt deels graag alles 
heel erg goed doen. Wat mij betreft mag daar best meer ontspanning in komen, omdat je al heel veel 
brengt, zonder dat jij je goed voorbereidt of daar erg naar streeft. Voor mij geldt hier less is more. Wat 
ik je gun is dat je met minder kunt doen dan jij denkt dat nodig is. Dank je wel voor alles. 
 
St4: Cees, Jij komt bij mij het huis van Zijn binnen en mijn gestalte sloeg een arm om je heen en zij 
pakte je vast als een baby en wiegde en wat ze zei is ‘nu mag jij even lekker rusten’. Alleen maar even 
lekker wiegen in haar handen. Je bent er ook mee bezig om meer tijd voor jezelf te maken. Ik gun je 
heel erg de rust voor jezelf in 1e instantie, meer ontspanning … wijsheid en werken in de tuin. 
 
St5: Cees, je kwam niet in het huis van Zijn binnen, maar in het café ernaast. Ik stond er al met mijn 
gestalte en het was heel vriendschappelijk. We hebben elkaar juist de laatste twee trainingsdagen erg 
gevonden en ik merkte dat het waar is, dat het heel vriendschappelijk voelt. Wat ik jou gun is de 
wijsheid van het niet weten. 
 
St6: Cees, Jij kwam in mijn huis van Zijn en wat er toen ontstond tussen de gestalte, mij en jou was 
heel veel warmte. En die warmte zie ik ook terug iedere keer als ik contact met jou heb. Bijvoorbeeld 
in mijn visualisatie, waarin jij zulke wijze woorden hebt gezegd. En dat jij ook heel veel wilt en nóg 
meer wil, maar jij hebt eigenlijk al op z’n tijd vertrouwen in alles wat gaat komen, zoveel hele mooie 
wijze woorden. Ik ben daar niet zo goed in om alles onder woorden brengen. Ontspanning en daar 
aandacht voor. Ik bedank je voor de volle aandacht en gesprekken. 
 
Ass1: Cees, Allereerst vond ik het fantastisch om je in de groep te hebben als man en fantastisch om 
te zien hoe jij je op het pad begeeft. Als het ware ontworsteld van waar je vandaan komt en op weg 
gaat van waar jij denkt dat je op weg naar toe moet. Dat doe je met een soort krijgerschap dat vind ik 
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te gek om te zien. Een soort serieusheid. Je wilt weten hoe het zit en je zal het ook te weten komen. 
Daar hou ik van. Ik gun je alles waar je naar denkt op weg te zijn. Dat het gruis aan je voeten komt te 
liggen. Je snapt denk ik wat ik bedoel. 
 
Ass2: Cees, In mijn huis van Zijn was er een enorme blijheid toen jij daar de gestalte ontmoette. Heel 
veel licht, maar vooral enorme blijheid. Zo heb ik jou ook leren kennen als iemand die helemaal 
omringd wil worden door Zijn, helemaal Zijn en daar ook een zekere gretigheid naar heeft en een 
discrepantie voelt naar dat andere stuk. Wat ik heel bijzonder vind aan jou is dat als jij zo met mensen 
bezig bent – zo heb ik jou gezien en zo heb ik dat zelf ook ervaren – als je dat open kanaal bent, dan 
ben je het helemaal. Daar hoef je helemaal niets voor te doen, Dat doe je gewoon. Daar is niet eens 
een jij die dat doet. Dat is er gewoon. Dan is die wijsheid er, gemak, betrokkenheid. Je bent niet bang 
dat je iets hoeft te doen. Aan de ene kant heb je dat wat je al bent en aan de andere kant heb je 
gewoon nog met dat worstelen te maken. Dat zal ook nog wel een tijdje zo doorgaan en dat besef je 
ook. Ik gun het je dat je in dat geworstel steeds als het ware dat perspectief houdt dat het andere er 
ook is. Dat er langzaam in jezelf vertrouwen kan groeien dat alles wat je tegenkomt op je pad, dat dat 
bijdraagt tot jouw groei, jouw ontplooiing in je verdere loopbaan. Ook dat het jou steeds verder zal 
openen voor alles waarvoor je eigenlijk kanaal kunt zijn. Dat gun ik je heel erg. Vertrouwen daar draait 
het om. Bodem in jezelf. Bodem in het universum. 
 
Cees: Toen ik naar deze plaats liep was het spannend om te gaan zitten, maar naarmate ik hier 
langer zit is het een hele comfortabele stoel en het is prettig dat dat zo snel comfortabel wordt. Toen ik 
bij mijn gestalte was in het huis van Zijn, wat gewoon een simpele grasplek op een berg is, zonder 
muur of dak (stelt niet zoveel voor). Daar was ook niet zoveel ruimte dat wij daar met z’n allen konden 
zitten, maar ik heb heel erg gevoeld dat de weg die ik ga voor mij wel eenzaam voelt, maar dat jullie 
mij subporten en dat kan ik heel erg voelen en daarvoor wil ik jullie allemaal bedanken. 
 
We sluiten af met een buiging. 
 
 

Dorle  
Dorle: Ik ga na dit jaar niet door, maar ik ga wel zitten en dan moet Chris later maar even zeggen wat 
hij nog te zeggen heeft. 
 
Afstemmen op het huis van zijn. 
 
St1: Wat ik zag in mijn huis van zijn was dat je binnenkwam met boodschappen. Je was echt van plan 
om te gaan koken, dus je zette een koksmuts op en je maakte duidelijk dat jij dat ging regelen. Op een 
gegeven moment ging mijn gestalte naar jou toe en die zei: "geef die muts maar hier". Die zette hem 
zelf op en zei: "stap maar eens daar van af". En het was wel grappig want toen ik mijn ogen opendeed 
zag ik jou als erbij liggen zoals vroeger mensen aan van die lange tafels. Ik denk dat mijn gestalte jou 
dat gunt en dat ik jou dat ook gun. Ik zie jou als een heel liefdevol mens, die ontzettend graag zorgt. 
Niet alleen dat zorgen vind jij belangrijk denk ik, maar ook dat contact. Wat ik jou gun is dat jij daar 
niet de moeite voor moet doen maar laat anderen maar eens het werk doen.  
 
St2: In mijn huis van zijn kwam je binnen, liefdevol, warm en ook een beetje schuchter. Zo: trippel, 
trippel, trip trip. En mijn gestalte vroeg kom maar bij me, maar dat was niet prettig. Dus toen zei die ga 
maar even zitten. En daar ontspande je helemaal. Ik voelde bij jou een enorme integriteit, enorme 
liefde. Daar mocht ie er echt helemaal zijn. Hij was er een beetje bij binnenkomst. Het vertrouwen dat 
dat echt van jou is dat is wat mijn gestalte door kreeg. Dat die integriteit en die liefdevolheid, dat jij dat 
bent. Echt er vol kunnen zijn voor een ander. En dank je wel voor dit jaar. 
 
St3: Bij mij was je al lang aanwezig in mijn huis van zijn, voordat je er fysiek was, omdat je dansend 
naar mijn huis toekwam en je al in de verte heel duidelijk waarneembaar was. Dansend, pirouettes 
draaiend, handen in de lucht en heel vrolijk. Ik denk dat die vrolijkheid een grote eigenschap van je is 
die je aan mij hebt laten zien. Je vrolijkheid, je humor. Ik vond dat in het begin van de training zeker 
ook heel prettig. Want met mijn serieusheid en jouw humor, dat bracht mezelf wat meer in het midden. 
Het was heel fijn om dat te kunnen spiegelen bij jou. En het staat wel in een schril contrast met de 
dingen die zich dit jaar voor jou hebben aangediend in je leven. Wat ik je gun is dat je dat heel 
functioneel kan verbinden. 
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St4: In mijn huis van zijn kwam je wat schoorvoetend binnen. Je wou wel komen maar je had eigenlijk 
ook zoiets van “pfff moet ik hier nou ook nog op bezoek”. Wat heel duidelijk naar boven kwam was dat 
je het ook als een soort verplichting voelde, daar moet ik dus ook nog even langs en mijn gestalte 
pakte je even beet en zei: ga nou eens even lekker zitten, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En die 
gestalte maakte duidelijk dat je dus helemaal niets hoeft, je mag hier gewoon even zitten en je hoeft 
dus helemaal niks. En wat ik je heel erg gun is dat je op een of andere manier rust in je leven kan 
vinden. Met alles wat op je bord ligt. En ik gun je ook heel erg dat het je lukt om hulp te vragen en 
begrip te vragen voor jouw situatie. Je hoeft niet altijd stoer erboven uit te stijgen. Dus dat gun ik je 
van harte. Verder heb ik een heel leuk jaar met je gehad, we hebben vreselijk gelachen en dank je 
voor je vrolijkheid. 
 
St5: Je kwam mijn huis van zijn heel kordaat binnen. Met een grote boog om mijn gestalte ging je 
naast mij zitten. Lekker keuvelend met mij. Op een gegeven moment zeg je: oh ja ik ben hier om de 
gestalte te ontmoeten, je staat op en schudt haar heel stoer de hand. Mijn gestalte vroeg: hoe gaat het 
nou eigenlijk met je. En toen kwam er een boehaha van huilen en huilen uit en dat duurde wel een 
paar dagen. En toen je uitgehuild was, toen was je volkomen ontspannen en ik zag een zachtheid in je 
naar voren komen. Je voelde je lekker. Er was rust en mijn gestalte gunt je je raakbaarheid en je 
kwetsbaarheid. En zelf wat ik in jou zie is een prachtige combinatie van een krachtige struise vrouw en 
die kwetsbaarheid, die zachtheid, die warmte die ik in je herken. Een mooie combinatie. 
 
Ass2: Ik vond het heel leuk om je in de groep te hebben. Ik heb ook heel erg genoten van Bakkum 
waar je met de organisatie bezig bent geweest. Waar je humor en je vermogen het voortouw te 
nemen mooi waren om te zien. Alleen ik heb het gevoel dat ik je niet echt heel goed heb leren kennen 
dit jaar. Bij mij kwam ook het gevoel naar boven zoals je daar nu bent gaan liggen. Dat vond ik een 
prachtige koningin op de troon, als het ware vertrouwend dat het leven voor je zorgt. En dat is ook wat 
ik je heel erg gun. Dat je af en toe bij dat gevoel kan komen dat het leven uiteindelijk voor ons, voor 
jou zorgt. En da je daarin kan ontspannen. Dat gun ik je van harte.  
 
Ass1: In mijn huis van zijn kwam je met de gestalte in aanraking en je ging gelijk bij hem op schoot 
zitten. Eigenlijk een beetje in de houding waarin je daarnet lag. Hij gaf je heel veel troost. En dat is wat 
ik jou in de eerste plaats toewens, plekken van troost. Ik heb je leren in je vrolijkheid, in je lichtheid. En 
ik zie ook wel dat dat voor een deel je overleving is geweest. Maar het zijn tegelijkertijd ook kwaliteiten 
die heel erg mooi zijn en die jou ook gebracht hebben waar je nu bent. Het heeft jou echt geholpen, 
echt gedragen. Het is fantastisch dat je die kwaliteiten beschikbaar hebt, zo duidelijk, zo zichtbaar en 
zo voelbaar en in zekere zin ook troostend voor je zelf. Wat ik je heel erg gun, is dat je heel dicht bij je 
eigen ervaring kunt blijven, leert te blijven, zoals we dat vanochtend ook gedaan hebben. Is het goed 
om dit te voelen, het is helemaal goed. Het is helemaal goed om te voelen wat je voelt. En niemand 
heeft het recht om te zeggen dat het niet goed is. Dat je kunt voelen mijn gevoel is helemaal oké, wat 
het ook is.  
 
Dorle: Toen ik ging zitten voelde ik me even helemaal gedragen. En dat was best verrassend, want ik 
heb het al eerder genoemd, ik ben nogal aan het overleven en dat betekent voor mij dat ik veel te hard 
ben voor mij zelf en zo. En dat ik het heel moeilijk vind om me te laten dragen bijna. Maar het was zo. 
Ik ga ook niet voor niets zo liggen eigenlijk. Als ik jullie dingen hoor zeggen als laat je troosten, dan 
weet ik daar zijn echt lakens voor nodig, voor die tranen. Ik ben benieuwd wanneer er weer ruimte 
komt voor die kant. Ik heb besloten om niet door te gaan met Zijnsoriëntatie omdat het op een 
bepaalde manier teveel botst. Het botst eigenlijk al vanaf het begin van dit jaar de hele training met 
alles wat er op me af is gekomen. En het voelt echt als een opluchting om nu even te stoppen. Ik zie 
wel wat er gebeurt als ik dingen die het komend half jaar doorgewerkt moeten worden achter de rug 
zijn. Bedankt jullie in ieder geval voor je lieve aandacht en betrokkenheid en de dingen die ik 
teruggekregen heb vond ik verwarmend en daardoor voel ik mij gedragen.  
 
We sluiten af met een buiging. 
 
 

Evelien 
Ass1: Laten we weer onze ogen sluiten en ons afstemmen op het Huis van Zijn.  
In dat Huis treffen we onze gestalte. En let dan op de aanwezigheid van Evelien. 
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Kijk dan hoe het is dat Evelien bij de gestalte aanwezig is. En wat de gestalte Evelien wil zeggen, 
Evelien gunt.  
 
St1: Bij mij kwam je heel mooi en rustig binnen, beetje stil, timide en sereen. Toen ging je een soort 
derwisjdans doen, en je was heel prachtig in het wit. En je ging steeds meer draaien en stralen, en het 
werd licht. En mijn gestalte bestaat uit meerdere personen, maar jij was het middelpunt van alles. En 
je bracht de liefde en de werveling. Het is ook een beetje het gevoel wat ik bij jou heb. Eerst zie je de 
rust, maar van binnen is er iets wat fijn voor ons allemaal zou zijn als dat meer naar buiten zou 
komen. 
 
St2: In mijn huis van zijn kwam een spelend, levenslustig kind binnen. Geraakt door wat ze 
tegenkwam, een vlindertje, een grassprietje en rollebolletje. En af en toe was er de wijsheid van de 
gestalte maar dat ging ook net zo spelend weer door. 
 
St3: Evelien, ik was niet in het Huis van Zijn maar was met mijn gestalte een oefening aan het doen, 
er was veel liefde. En toen jij binnenkwam ging de liefde exploderen. Ik realiseerde mij dat jij liefde 
bent en veel liefde meeneemt. Het afgelopen jaar heb ik je mogen meemaken en tegen die liefde 
mogen leunen. Ik waardeer je enorm. 
 
St4: Toen je in mijn Huis van Zijn kwam bracht je kleur. Dat is ook wat jij ook bent geweest voor mij in 
deze groep, je hebt veel van jezelf laten zien, een heel kleurenpalet. Je kwetsbaarheid, je dans, je liet 
veel zien. Mijn gestalte gunt jou ook dat je gezien wordt in wie je bent, en dat jij voelt dat je gezien 
wordt. 
 
St5: Evelien, jij was mijn mentor het afgelopen jaar. En dat heb ik heel erg gewaardeerd. Wat ik 
anderen ook hoor zeggen en wat ik zelf ook voel is dat er veel liefde, warmte en aandacht is. Ik heb je 
gevoeld dat er aandacht voor mij was. Wat ik je gun is wijsheid en je hart volgen. Ik leef met je mee, 
en ik wens je alle goeds. 
 
St6: In mijn Huis van Zijn kwam je enthousiast, dartelend en speels binnen. Nadat er een omarming 
was, was er een soort van buiging en een dans. Met vervolgens een soort schateren. Je bent mijn 
pupil geweest. Wat ik gemerkt heb is warmte en liefde en tederheid. Wat ik je gun is geborgenheid en 
dat je helemaal mag zijn wie je bent en dat je daar rust in mag vinden. Je hebt een heel warme 
persoonlijkheid. 
 
St7: Bij mij was er geen Huis van Zijn maar een grote catwalk, met heel harde muziek, Here she 
comes. Ik raak er ontroerd van, en daar kwam Evelien. Ik vind je heel mooi om te zien. Ik gun je dat je 
je zo vrij voelt dat je jezelf ook kunt laten zien. Ik denk dat de catwalk daarvoor staat. Dat je de 
aandacht mag ontvangen die je verdient.  
 
Ass1: In mijn Huis van Zijn kwam je binnen met enorme lichtheid. Je had even contact met de 
gestalte maar daarna leek het net of je wat aan het zoeken was. Beetje doelloos, welke kant moet ik 
nu op. Wat ik voel is dat er is heel veel liefde is die voor zichzelf geen plek inneemt. Ik ben geraakt 
door de momenten hier in deze groep waarin ik je heb gezien, luisterend naar anderen bijvoorbeeld, 
waarin je heel erg verankerd leek te zijn in jezelf. En dat is ook wat ik je heel erg gun. Het voelt voor 
mij en dat gun ik je, dat je heel erg verankerd raakt in je eigen hart, en dat je daar helemaal in kunt 
rusten. 
 
Ass2: Lieve Evelien, je hebt geen makkelijk jaar achter de rug. Een intensief jaar, hoop gebeurd in je 
leven. Ondanks dat was je er steeds in de groep en was je steeds bereid om jezelf te tonen zoals het 
was. Of misschien was je wel niet bereid, of niet altijd, maar het gebeurde toch. Maar dat was heel 
mooi, dat je het toch deed. Dat was heel mooi om te zien, die bereidheid om er te zijn. De bereidheid 
om er te zijn, de weg te vinden, te kijken naar wat er is. Dat waardeer ik enorm en vind ik heel mooi 
om te zien, en daarom heb ik ook erg genoten van je dit jaar. Niet alleen van je dansen, ook leuk om 
te zien, en je mooie verschijning maar ook om je integriteit, je wil om de waarheid te vinden, goed met 
de dingen om te gaan, op de juiste manier met dingen om te gaan, bijvoorbeeld in relaties. Wat daar 
misschien wel eens bij ondergesneeuwd is, is het feit dat je dat pas echt voor de volle 100% kan doen 
als je eerst jezelf alle ruimte hebt gegund om helemaal te zien wat hier wil, wat hier de behoefte is. En 
dat is veel bij jou. Ik weet het want ik heb het een paar keer gezien. Dat heeft me ontroerd. Ook de 
laatste evaluatie dag. Jij op de plek van de rebel, en in een halve seconde veranderde de hele 
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energie. Er kwam veel lichtheid en speelsheid. Je zag wat je eigenlijk wilde. Dat was heel aanstekelijk 
voor iedereen, dat draag ook ik nog bij me. Dat gun ik je, dat evenwicht, in al die precisie die er ook is. 
Ik gun je de lichtheid, de vrolijkheid, de levenslust. 
 
Evelien: Erg mooi alle beelden die jullie neerzetten. Ik herken alles. 
Mijn beeld in het Huis van Zijn met jullie was als volgt. Ik kwam binnen, mijn gestalte zei; ze komen 
allemaal. O mijn god dacht ik, wat moet ik met al die mensen. Wat er vervolgens gebeurde is dat ik 
dacht geen paniek. Jullie kwamen binnen en met enige moed ging ik jullie bekijken, en daar werd ik 
steeds rustiger van. En dat was prettig. Ik realiseerde mij dat ik niets hoef, dat we gewoon zijn met z’n 
allen. Jullie steunen mij, dat heb ik het afgelopen jaar ook sterk ervaren. Ik kon mezelf zijn. Wat Ass1 
zegt, dat heb ik dit jaar met perioden kunnen voelen, dat ik mezelf accepteer, meer geaard ben ik 
mezelf. Dat alle aspecten bij elkaar dat ik dat ben, en dat het veel is. Dat heeft gemaakt dat ik met al 
die zware dingen dit jaar, toch een weg in heb kunnen vinden die voelt als de goede weg. Ook al zijn 
er allerlei dingen die ik aanga die lastig zijn, maar het voelt toch als de goede weg. Daar ben ik blij 
mee. Samen als groep hebben wij het goed gehad. Op een bepaalde manier voel ik mij gedragen. 
Daarvoor wil ik jullie bedanken. 
 
We sluiten af met een buiging. 
 
 

Fatima 
Ass2: Laten we de ogen sluiten en ons afstemmen op het huis van zijn.  
Ga de sfeer proeven van het huis van zijn en zien hoe de deur opent en Fatima het huis van zijn 
betreedt. Ontvangen wordt door de gestalte en hoe zij de gestalte begroet. 
Wat zie je aan contact tussen de gestalte en Fatima? Hoe heb je Fatima het afgelopen jaar gezien? 
Wat heeft je geraakt? En wat zou je Fatima gunnen? 
 
St1: Fatima, ik zag je bij mij het huis van zijn binnenkomen en je had iets heel broos. De gestalte was 
heel lief en zorgzaam voor je…. En het gaf je een heleboel kracht en energie. En je bent sterk en die 
kracht en energie heb je ook. …. Alles wat er is. 
 
St2: Fatima, de deur van mijn huis van zijn ging open en er was een prachtige muziek en een prachtig 
licht alleen ik zag je niet. En toen ik wat beter keek zag ik dat je maar zó groot was (heel klein). Mijn 
gestalte ging naar je toe en maakte contact met je. En er was een enorm stralen bij jou ook al was je 
maar zo groot. En heel veel liefde. Je werd op een soort zachte sofa gelegd en daar was de enige 
boodschap van mijn gestalte aan jou: rust maar lekker uit. 
 
St3: Fatima, het leek alsof je niet dichterbij durfde te komen en het enige wat de gestalte deed was 
liefdevol … Fatima, het is precies goed. Je doet het precies goed zoals je bent . 
 
St4: Ik was op mijn plek van zijn en de gestalte wist dat je al binnenkwam…  maar je kwam binnen 
met een hele rustige en zekere tred en je stelde ons op ons gemak op jouw zachtaardige en elegante 
manier waaronder nog altijd, nu ik je beter heb leren kennen en het gevoel was dat jij eigenlijk een 
Fatima bent die vermomd is als krijger of een krijger vermomd als Fatima. Dus er was meteen een 
gevoel van geruststelling. En dat voel ik bij jou. Ik heb een enorm respect voor jou omdat je zo’n 
krijger bent. Het klinkt ook of dat door het jaar heen je stem veel vaster wordt. Ik vind het 
hartverwarmend dat wij samen hebben mogen optrekken. Dank je wel. 
 
St5: Fatima, in mijn huis van zijn kwam je binnen en mijn gestalte heette jou ook welkom, maakte de 
open haard aan en liet jou het vuur zien in de open haard en heeft met jou gedanst. Je danste door de 
kamer en toen Chris zei van wat gun je S. was het eerste wat in mij opkwam dat ik jou de sleutel gun 
van de ketting van de rode bal aan jouw been. Dat kwam in me op en dat gun ik jou van harte. 
 
St6: Fatima, ik was in het huis van zijn en toen kwam jij heel rustig binnen met een hele mooie vredige 
lach … en je liep heel langzaam met je prachtige lange benen naar de gestalte. En je wilde voorover 
buigen en de gestalte tilde jou als het ware op en tilde je zo omhoog en … er kamen allerlei slingers 
en confetti. Wat ik denk en jou ook heel erg gun is dat jij gaat staan voor wie jij bent met al de 
kwaliteiten die jij hebt, en je compassie en mededogen en respect voor iedereen. Je bent mijn mentor 
geweest en daar was ik heel erg blij mee. Je deed het heel erg goed en heel natuurlijk. Ik vind ook dat 
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je heel veel wijsheid hebt. Ik gun je jezelf wat meer op de voorgrond te zetten zodat iedereen jouw 
kwaliteiten kan zien. Dat het je ook iets belangrijker maakt, dat je ook de eer neemt die jou toekomt. 
Dank je wel voor het mentorschap … 
 
Ass1: Fatima, in mijn huis van zijn kwam je binnen en ik zag je als iemand die op de een of andere 
manier gespannen was. Zo van hoe moet ik dat contact nou maken met de gestalte, hoe doe ik dat 
nou? Zo heb ik je ook vaak meegemaakt, met een zekere interne spanning. En als ik jou op dit 
moment zo zie dan is het mooi om jou zo te zien. Ik weet niet precies hoe gespannen je nu bent 
vanbinnen maar ik gun het jou zo dat die ontspanning helemaal naar binnen kan. En ik zie ook hoe 
ontzettend sensitief je bent. Het is net of je zintuigen of je zenuwen helemaal aan de oppervlakte 
liggen zowel naar buiten als naar binnen toe. Zo ontzettend sensitief en zo volstrekt open. En het is zo 
mooi maar het is ook zo lastig. Dus ik hoop dat je echt van binnen, dat je helemaal in jouw lichaam en 
in jou ziel kan ontspannen. 
 
Ass2: Fatima, wat Ass1 zegt over je gevoeligheid, en daarom moet je wel een krijger zijn om je door 
de shit te worstelen waar jij mee te maken hebt gehad en mee te maken hebt. En dat vind ik 
indrukwekkend om te zien. Wat ik indrukwekkend vind is dat ik zie dat je in de loop van het jaar 
minder onder de indruk bent geraakt volgens mij, van wat er op je pad kwam, de moeilijkheden die er 
zijn. Er vindt een ontspanning plaats, dat is te zien. In het begin van het jaar kwam je anders binnen in 
de groep als dat je er nu hier erbij zit. En daar word ik blij van als ik dat zie. Je hebt het er wel eens 
over gehad over het soort dingen waarmee je worstelt… En ik gun je heel erg dat al die rampen zich 
tot het laatste snik zich uitspelen en zich allemaal voltrekken, dat het allemaal gebeurt. Want dan zul 
zien dat uiteindelijk op de bodem ervan de grote rust, de grote ontspanning zal plaatsvinden, maar dat 
weet je al. 
 
We sluiten af met een buiging. 
 
 

Geertrui 
Chris: Dag Geertrui. 
Laten we onze ogen sluiten. En ons afstemmen op het Huis van Zijn. En ons afstemmen op de 
Gestalte in ons Huis van Zijn. 
Laten we daarbij Geertrui verwelkomen in het Huis. 
 
St1: Geertrui, je kwam mijn Huis van Zijn allang binnen voordat we er in onze visualisatie waren. Als 
een wervelwind van licht en speelsheid en wijsheid. 
Je draaide eerst een rondje om me heen totdat je naar binnen stapte en zei ‘Hai!’ Er is eigenlijk geen 
boodschap behalve dat ik hoorde dat wat jij zelf al weet en dat is op de juiste momenten eventjes rust 
voor jezelf nemen, even weer je eigen ruimte ervaren. 
Ik voel heel veel blijheid en vrolijkheid van jouw aanwezigheid in mijn Huis van Zijn. 
 
St2: Geertrui, ook jij kwam in mijn Huis van Zijn. Ik was bij de Gestalte en hoorde je al aankomen. Je 
kwam binnen met veel blijheid en enthousiasme en ik merkte dat toen we met z’n 3-en bij elkaar 
stonden dat er een warmte, een klik was. Het was gewoon fijn om bij elkaar te zijn. Ik heb jou leren 
kennen als een heel fijn mens. Die mij ook heel goed op weg kon helpen en ik heb daar zelf van 
mogen genieten. Ik dank je daarvoor. 
Ik wens je vertrouwen toe voor de toekomst en alle wijsheid en liefde toe. 
 
St3: Geertrui, jij kwam ook bij mij in het Huis van Zijn, bovenop, voordat C jou uitnodigde en jij was 
daar, een heel fijne persoonlijkheid die je bent. En het rare was dat in plaats van dat de Gestalte naar 
jou toe ging jij al kwam en je handen legde op zijn gezicht, heel zacht en een heel fijn/vol? gebaar was 
dat. Wat ik daar nu dan ook mijn mening is, is jouw ongelooflijke vrijgevigheid. Jij bent zo’n gever en ik 
heb daar zo veel van mogen ontvangen. Dank je heel erg. 
 
St4: Geertrui, jij kwam bij mij in het Huis van Zijn en je kwam daar vrij krachtig naar binnen van ‘Hier 
ben ik’. En toen mijn Gestalte jou aan raakte toen merkte ik dat dat in een soort zachtheid veranderde. 
Je bent zelf zachter. Op een gegeven moment ben ik jou gaan masseren omdat ik die zachtheid heel 
erg wilde voelen bij jou. Die keren dat wij een oefening met elkaar gedaan hebben was ik altijd blij als 
ik jouw zachtheid zag. Ik vind je ook een heel zorgvuldig mens. Je zal niet te veel zeggen, niet te 
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weinig. Het is heel zorgvuldig wat je zegt en dat vind ik heel prettig in contact met jou. Dus wat ik jou 
gun is een lekkere massage voor jezelf om die zachtheid. 
 
St5: Geertrui, bij mij kwam je ook al vrij snel in het Huis van Zijn in een prachtige roze jurk, met zilver, 
met een hele lange transparante sluier met allemaal lichtpuntjes. Je zwierde als het ware door een 
balzaal met heel veel lichtheid en straling. Vervolgens keerde jij naar de Gestalte toe en maakte een 
gebaar. 
Dat is ook een beetje hoe ik jou hier ervaar dat je heel veel van jezelf geeft en er voor de ander wilt 
zijn, vol toewijding, en ook wijsheid en scherpte. 
En wat ik jou gun is ook heel veel rust en tijd voor jezelf en erkenning voor de mens die jij bent. Je 
bent een prachtig mens. 
 
St6: Ja Geertrui, jij kwam ook bij mij in mijn Huis van Zijn. En je kwam heel enthousiast binnen. Je had 
er zin in om iedereen te zien en bezig te gaan. Je wilde eigenlijk de touwtjes al in handen gaan nemen 
en toen heeft de Gestalte je zachtjes op een bank geplaatst en zei ‘Nee, niet alles hoeft van jou te 
komen. Ga nou ook maar ontvangen’. En toen had je iets van ‘O ja, dat weet ik ook wel’. En daarna 
heb je de warmte en liefde van ons twee ontvangen. Zo zie ik jou ook, heel enthousiast en met name 
heel zorgvuldig en vol warmte naar anderen. Daar ben jij heel goed in. Ik gun jou ook heel erg dat je 
daar evenveel van terugkrijgt, en dat je dat in rust en ontspanning kunt ontvangen. 
 
Ass1: Geertrui, toen je in mijn Huis van Zijn kwam drukte de Gestalte jou tegen zijn hart! En raakte 
jouw eigen hart aan. Ik zag jouw hart als één stralende lichtbron. 
Ik heb jou gezien in jouw schuchterheid over jezelf. Maar ik heb jou vooral ook in jouw licht gezien. 
Licht in je ogen, lichtheid in hoe jij bent. 
Ik gun het je zo ontzettend dat je dit helemaal in jezelf kunt voelen. Dat je dat bént, er niet over hoeft 
te twijfelen. 
 
Ass2: Lieve Geertrui, ik heb van jou ook erg genoten dit jaar. Ik denk dat je ook heel belangrijk in de 
groep was. Zo heb ik het in ieder geval ervaren. Je was aanwezig, je deed mee, je gaf je mening. Dat 
is mooi om te zien. Dezelfde lichtheid die Ass1 zag, die zie ik ook. Een soort puurheid, de wens om 
heel puur te zijn, dat is heel mooi om te zien. 
Wat ik je wens, je gun is dat je inderdaad leert vertrouwen op dat wie jij bent, dat het perfect is, en dat 
het een gegeven is dat je er bent, dat je er in kunt rusten, dat je als het ware de autoriteit van wie jij 
bent, daarin kunt rusten, dat je het bij jezelf kunt houden, dat je niet hoeft te vechten om er te zijn. Dat 
je er al bent. Kijk maar, je bent er. 
 
Chris: Ja, Geertrui ik ben heel erg onder de indruk van jouw zorgvuldigheid en integriteit. Hoe zich dat 
via jou manifesteert. Ik ben onder de indruk van je gevoeligheid. Die de afgelopen jaren flink op de 
proef gesteld is. En ik heb het gevoel dat dit jaar er voor heeft kunnen zorgen dat veel van die pijn 
weggesmolten is. 
Wat ik je met de anderen gun is dat je jezelf bekleedt met het Zijn, met de feestjurk van het Zijn. 
Waarin je jou met al jouw waardigheid en schoonheid jezelf laat zien aan Geertrui. 
Ik heb zo het idee dat degene die je hebt begeleid, het vast met jou heeft getroffen. 
Ik denk ook dat je heel veel coachvaardigheden in huis hebt. Vooral als het jou lukt om niet al te veel 
verantwoordelijkheid neemt voor het lot van jouw cliënt dan denk ik dat jij een buitengewone goede 
coach kunt zijn. 
 
Geertrui: Nou wordt mijn kwetsbare heel erg geraakt. Het is allemaal heel mooi en ook oké. 
Ik vind het allemaal heel bijzonder, alles wat jullie zeggen. Iedereen die iets zegt, en ook degenen die 
niks zeggen. Alsof het allemaal van binnen komt. 
Ik wil jullie allemaal danken voor al jullie woorden, ook die niet uitgesproken zijn. 
Als ik terug ga naar het begin toen ik hier zat en zelf in mijn Huis van Zijn kwam, ik heb niet eens een 
huis, mijn huis is helemaal open. 
Het belangrijkste wat daar gebeurde was dat ik echt die vrijheid voelde. De vrijheid van de natuur, het 
natuurlijke, genieten vrijheid en vertrouwen. 
Wat ik merk dat het effect van de jaartraining is, is dat die elementen ook een enorme rust geven. 
En dat ik daarmee toch wel rust kan nemen. 
Dank jullie allemaal voor jullie steun en borging en aanwezigheid en dat we samen dit proces hebben 
mogen doen. 
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We sluiten af met een buiging. 
 
 

Hadewich 
St1: Hadewich, we hebben het hele jaar samen mogen rijden en het was een erg prettige ervaring. 
Dank je wel daarvoor. Ik kwam bij mijn Huis van Zijn, en toen kwam jij daar ook. En je stond daar 
opeens met je bed. En je lag heerlijk relaxed daar je boekje te lezen. Helemaal ontspannen. Jeugdig, 
heel jong en ook wie je nu bent. Alles bij elkaar lag je daar, terwijl je toch één was. En ook heel 
liefdevol. Warm. Zacht. Integer. En verder werd er helemaal niks gezegd en het was helemaal oké om 
daar met z’n drieën zo te zitten. 
 
St2: Hadewich, je kwam binnen in het Huis van Zijn met twee enorme vleugels, met prachtige kleuren 
als een borduurwerk bijna, met heel veel elegantie en tederheid strijk je neer en dan is er een 
omarming, (want je hebt wel armen), een tedere omhelzing met zijn drieën en er is iets van een 
enorme warmte en licht en soort van sterretjes, en een soort Tinkerbel, met het stafje en zo, een soort 
lichtbrengster, en persoonlijk ervaar ik jou ook als iemand met heel veel warmte en vriendelijkheid, 
grote oprechtheid, tederheid, als iemand die er echt voor de ander is. En een soort van zachtheid en 
wat ik jou gun is dat er ook voor jou gezorgd wordt en dat je de mogelijkheid krijgt dat je kan doen wat 
je in je hart zou willen gaan doen… 
 
St3: lieve Hadewich, bij mij in het Huis van Zijn lagen wij met z’n drieën met onze rug op de grond, jij 
in het midden. Er was heel veel blijdschap en een hoge kwaliteit van wat we dan hier noemen - van 
Zijn - , geen duwen, geen trekken, eigenlijk niks; er was zo veel vreugde, en dat is ook wat jij heel erg 
meebracht. En het was eigenlijk ook precies zoals ik jou dit hele jaar heb ervaren, en dat daarin 
gewoon ook alles kan bestaan, dus dat zijn jou verdriet-momenten, dat zijn jou blijdschap-momenten 
en je ondergaat dat op een manier, ja, er valt eigenlijk toch niet zo veel aan te sjorren; dus dat is voor 
mij heel lekker om daar een beetje bij in de buurt te zijn. En toen kwam de vraag wat zou je K gunnen 
en het enige – ja, ik denk dat je daarin al zo een voorbeeld bent – maar het enige wat er dan nog in 
me op zou kunnen komen is iets van misschien nog iets meer genieten en ik ben heel blij dat ik met 
jou dit jaar heb mogen delen. 
 
St4: Hadewich, jij bent ook bij mij langs gekomen in het huis van zijn Daar was ik met mijn gestalte en 
je kwam binnen en er was een hele warme begroeting als mensen die elkaar al heel lang door en door 
kennen en die elkaar heel veel warmte en vreugde en alles eigenlijk kunnen geven en wij zijn in mijn 
huis wat gaan doen zonder te praten en maar we waren alle drie in ons Zijn op een mooie manier 
bezig en je zag de ruimte meer gaan stralen en iedereen voelde zich in harmonie met elkaar en in 
grote verbondenheid. En dat is wel een beetje zoals ik jou ook ervaren heb. Je staat heel erg open in 
het contact, voor mijn idee heel erg bij jezelf en jij straalt daarmee veel rust en wijsheid uit en ik hoop 
dat je daar nog veel mee kan doen, wat je ook eigenlijk wil, op een manier die bij je past. 
 
St5: ik ben heel erg blij dat jij in deze groep was en ik heb heel erg genoten van jou. Je bent iemand 
waarvan ik voel dat je heel dicht bij me staat en dat vind ik heel erg fijn. In mijn huis van zijn kwam je 
binnen met een krans van licht om je heen, of licht is eigenlijk niet het goede woord, met liefde om je 
heen en zo is het dat ik jou ervaar. Ik vind het heel bijzonder dat je in het afgelopen jaar waarin je een 
heel moeilijk zwaar proces hebt moeten doormaken dat ook toen die liefde die jij uitstraalt gewoon 
heel aanwezig was en dat het je ook gelukt is om zo dicht bij het leven te blijven, bij de kleine dingen 
waar je van kan genieten en de dingen die je mooi vindt en die schoonheid die zo belangrijk zijn voor 
jou. Dat je dat kan dat vind ik zo een enorme kracht en in de loop van het jaar heb je in mijn beleving 
is het je gelukt om toch steeds meer in deze groep, zeg maar in te brengen wat jij te brengen hebt en 
dat is heel fijn dat je dat gaat doen en ik hoop, ik wens je toe dat het je lukt om daar mee te gaan doen 
wat je daar mee van plan bent, lichtheid en zonneschijn weer steeds meer zal doordringen in je leven.  
 
Ass1: Hadewich, ik vind het mooi om je zo te zien in jouw aanwezigheid, in jouw presentie, zo 
luisterend naar wat er gezegd wordt, het helemaal in te nemen, in je op te nemen. In het Huis van Zijn 
nam mijn gestalte je direct op en ging naar een positie, ergens, zweefde boven, dus niet boven de 
aarde, maar echt een stuk naar boven – je zag het hele landschap zo van een afstand. En hij liet je 
ook alles zien wat er ook te zien was en vervolgens bracht hij je weer terug naar de aarde in een 
situatie die wat mistig was. Het was niet duidelijk waar je nou eigenlijk terechtkwam. Het was wat 
donker; misschien beschrijft het iets van het proces van jou. Een van de dingen die ik enorm van je 
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bewonder is hoe je in staat bent om bij alles te zijn: bij het moeilijke en bij het makkelijke. Zoals je nu 
aanwezig bent, dat je daar ook zo in aanwezig kunt zijn. Daar heb ik enorm veel bewondering voor. 
De vraag kwam in me op van ja, wat moet ik je nou nog gunnen, meer dan dat… Zo bij alles aanwezig 
te zijn, en toen voelde ik van je hoe je hier zat, dat je dit soort dingen helemaal in je kunt toelaten - dat 
gun ik je heel erg. Dat het ook zo naar je toekomt; het lijkt net of dat meer jou hier maakt, dat je hier 
bent.  
 
Ass2: lieve Hadewich, Ik heb ook ontzettend van jou genoten dit jaar. Voor mij was je een belangrijk 
persoon in de groep, door je uitstraling, en je rust, ook wat ik nu zie, wijsheid, rust, weten, en 
natuurlijkheid daarbij, heel erg gezien en enorm gewaardeerd en wat ik ook heel mooi vond te zien dat 
in de loop van het jaar je proces voor zover dat echt een proces is geweest, maar ik denk het toch 
wel. In het begin van het jaar kwam je soms van een plek waar ik niet bij je kon, misschien beter 
gezegd: ik had soms het idee dat die plek tussen het contact in stond als het ware. En in de loop van 
het jaar heb ik dat zien veranderen. Alsof je - we hebben het er wel eens over gehad, alsof je meer 
bent neergedaald op de aarde weer, ook. En dat doet me heel veel, dat raakt me erg. Ik las gisteren 
een mooi gedicht bij S thuis, iets in de strekking van: verlies je niet in een van de twee delen omdat je 
dan nooit het geheel zal zien. En volgens mij had jou proces dit jaar veel te maken met de hemel en 
de aarde weer samen te brengen. En dat is een prachtig proces want daar gaat het over. Dit is het, 
hier gebeurt het ook. Om daar bij aanwezig e blijven, midden in het leven, is iets wat ik je heel erg 
gun, zonder je contact te verliezen met de werkelijkheid van het leven. 
 
Hadewich: ja, hier zo zittend, nou - dat is helemaal verrukkelijk… En dat doet me ook een beetje 
denken aan dat gedicht van Rumi over die herbergier, en nu denk ik een beetje aan Chris Kersten die 
dan de herbergier is, Ruud en Chris zijn dan de kok en de ober of zoiets en wij mogen allemaal in die 
herberg zijn, hoe we ook zijn, op wat voor dag dan ook, wat er langs gekomen is, we mochten er maar 
weer zijn en werden verzorgd door jullie drieën en het is bij mij zo een ontzettend heerlijk iets 
geweest, ook al zijn er moeilijke dagen geweest, waar je ook aan refereerde Ruud, zeker ergens een 
beetje om januari, februari heen. Maar een enorm gevoel is er altijd geweest van die gedragenheid die 
al eerder genoemd is, gedragenheid ook bijzonder in mijn groep, helemaal fantastisch zo liefdevol als 
die geweest is, en bij iedereen… dan kwam ik weer in contact met iemand niet in mijn groep om daar 
een oefening mee te doen, en dan gebeurden daar weer hele prachtige bijzondere dingen, dus zoals 
ik echt voel dat ik een reis maak door het leven, zo kwam deze herberg ook op mijn pad en ben ik 
daar naar binnen gestapt en is het een hele mooie ervaring geweest. En inderdaad, ik heb toen Paul 
ziek werd en overleed, en zelfs daarna ben ik met hem in de hemel geweest en ik ben hier geweest 
tijdens de landing en dat is ook heel bijzonder iets geweest, om weer terug te komen en ik wil jullie 
daar allemaal heel liefdevol voor bedanken, voor wat het betekend heeft om met jullie allemaal te 
mogen zijn. Dank jullie wel. 
 
We sluiten af met een buiging. 
 
 

Iris 
Chris: Laten we buigen voor Iris 
 
We stemmen ons weer af op het Huis van Zijn. 
We proeven de speciale sfeer van het Huis van Zijn in afwachting van de bijzondere gast die gaat 
verschijnen. Daar is ook de Gestalte en daar is Iris in contact met de Gestalte. Wij mogen zien hoe ze 
daar met elkaar in contact zijn. Wat zouden we Iris gunnen, wat zouden we de wereld met Iris gunnen. 
Wat voor geschenk heeft de Gestalte voor Iris. Wat gunt Iris zichzelf. Wat heeft ons geraakt in Iris. 
 
St1: Iris, mag ik je vertellen, je kwam aan in een prachtige witte jurk met een sleep …  en de Gestalte 
vroeg jou naar binnen en hij kuste je hand en boog voor je en je keek even met je blik van, wat stelt 
dat allemaal voor, een blik wat je heel vaak doet. Jij bent de eregast en hij leidde je naar de tafel naar 
de mooiste plek en daar kwamen de prachtigste gerechten en heel veel gasten. Je was het 
middelpunt van het hele feest en langzaam maar zeker, was het vanzelfsprekend voor je, dat je het 
middelpunt was geworden. Fijn, je bescheidenheid die ook heel mooi is maar die verdween een beetje 
en je kon helemaal vol het middelpunt zijn en dat gun ik je. 
Dank je wel 
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St2: Iris, bij mij was niet veel te zien en niet veel gezegd, maar er was een met een hele duidelijke 
boodschap, vetrouw op je eigen wijsheid. Een cadeautje dat mijn Gestalte aan jou gaf was een klein 
doosje en dat maakte je ook open en er kwam allemaal licht en fonkelende kristallen uit en die 
kwamen rond je hoofd, meer heb ik niet gezien maar dat was het! 
Dank je wel 
 
St3: Iris, ik heb enorm veel respect voor je doorzettingsvermogen en je toewijding waarmee je de 
oefeningen heel veel gedaan hebt. In mijn Huis van Zijn kwam je met je klas. En jij liep heel gracieus 
door je klas heen en het was helemaal oké de kindjes waren rustig, de Gestalte was er en dat was 
jouw aandeel, de warmte, de betrokkenheid en er gemeend voor een ander willen zijn, echt die 
zorgzaamheid en de liefde die je voor anderen hebt, die maakte dat het zo vredig was en met al die 
kinderen die allemaal kwetterde en taterde en toch heel vredig. 
Dank je wel  
 
St4: Wat ik van jou zag in mijn Huis van Zijn, ik kwam eigenlijk wat later aan dan dat jij en de Gestalte 
daar waren en ik moet je eerlijk bekennen dat daar een soort van steek van jaloezie door me heen 
ging, jullie stonden daar zo natuurlijk en gracieus met elkaar te praten en zo rustig en sereen en ja 
voor mij, wat ik in jou bewonder is dat je een enorme rust over je hebt maar ook een soort stabiliteit en 
een enorme wijsheid, in combinatie met bescheidenheid. En  
Wat ik eigenlijk tegen je zou willen zeggen is, dat eenvoudige houten bootje, is volgens mij echt een 
heel mooi gepolijst prachtig oud schip, echt. 
Dank je wel 
 
St5: Iris, bij mij kwam jij binnen met een hele mooie elegante rode avondjurk en erachteraan kwam 
een kudde kinderen in feestkleding, je kwam met de Gestalte en je raakte in gesprek en de Gestalte 
de geeft een roos, die geopend is en ik zelf denk dat je nog meer tot bloei mag komen nog meer mag 
laten zien wie jij in wezen bent, met al je wijsheid en je rust, je warmte en je vriendelijkheid en ik vind 
het heel eenvoudig om me op mijn gemak te voelen bij jou. Ik vind dat je een soort van 
standvastigheid, ik vind je erg ook jezelf, dus wat ik je gun is misschien je nog meer te openen en tot 
bloei te komen, zodat je capaciteiten meer tot z’n recht komen en gezien worden door de anderen en 
je warmte. 
 
Ass1: He Iris, ik vind het mooi zo tegenover jou te zitten, jouw naam is echt heel goed gekozen ooit 
voor jou. Gracieus is genoemd, maar je naam is ook genade, als je het vertaalt, jouw gracieusiteit of je 
eenvoud en jouw soort zachte vriendelijkheid die zo vanzelfsprekend is, voelt als een soort genade, 
die erg weldadig is voor mij, maar ik denk dat het ook voor anderen mensen weldadig is.  
In mijn Huis van Zijn kwam je binnen en mijn Gestalte ging gelijk met jou dansen, op een hele mooie 
dans en je was helemaal verwonderd, zo goh, allemaal voor mij wat gebeurt er nou is dat helemaal 
voor mij dat vind ik ook leuk die verwondering die je vaak laat zien is wat is dit nou ik wens je en ik 
gun je de power in je zelf te voelen, daarmee hoef je deze kwaliteiten niet te verliezen. Dat de 
eenvoud krachtig is in jou en de zachtmoedigheid krachtig is in jou en de gracieusiteit krachtig is in 
jou. Dat wens ik jou toe! 
 
Ass2: Iris, die naam daar ben ik helemaal mee eens. Het is heel erg goed gekozen en dat past heel 
goed bij je. Ik kan mij herinneren dat we in het begin van het jaar over tennissen of je won met 
tennissen, ik weet niet hoe dat inmiddels is of je al wat meer wint. 
Maar ik vind het mooi om je gedurende het jaar ook je interesse te zien, je hebt een interesse in om 
hoe het is om een goed mens te zijn, daar hadden we het gisteren nog over, dat vind ik een hele 
mooie kwaliteit, jouw wil om een goed mens te zijn, om dat uit te stralen om niemand te krenken en 
om in een wereld te leven waarbij het goede voorop staat en dat is een prachtige drive, een prachtige 
wens en ik gun je dat ook enorm, dat je daar achteraan blijft gaan en dat je dat blijft onderzoeken, hoe 
dat is, wat een goed mens is, hoe dat eruit ziet een goed mens. 
Ik vind het heel erg jammer dat ik, nou misschien zien we elkaar na dat jaar nog…een keer om dat te 
volgen. 
Dank je wel 
 
Chris: Ja Iris, eigenlijk ben ik stinkend jaloers op al die kinderen die jij onder jouw hoede hebt gehad, 
als wij allemaal deze juf op de kleuterschool hadden gehad, dan hadden we hier anders gezeten of 
misschien wel dan hadden we er helemaal niet gezeten en dat vond ik grappig toen ik ging buigen 
toen kwam bij mij meteen op gracia plena dominus tecum…. Wat betekent: Vol van Genade, de Heer 
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is met U en wat mij betreft ben je echt een vrouw die heel dichtbij God staat, God die diep in haar hart 
heeft toegelaten respectievelijk God heeft jouw veroverd hoe dat ook gaat en ik vind dat je prachtig 
bezig bent en ik vind het heel bijzonder en ik ken je zus natuurlijk heel erg goed, de zus van Iris ken ik 
al zo’n 10 jaar, heeft ze connectie met het Centrum. Wat ik zo bijzonder vind van je zus en van jou, is 
dat hoe zeer jullie allebei compleet je eigen spoor volgt. Er is een soort gevoel over wat de weg is, die 
er te gaan is, wat de hele wereld er ook maar vindt, er is een soort koppige gestaagheid waarmee je 
die weg volgt, vanuit een verticale verbinding. 
Ja, met het wijze en in die zin denk ik dat jij een voorbeeld bent voor ons allemaal en ja wat ik je gun 
is geniet van je eigen gratie gracieuze ballerinaschap heel veel goeds. 
Dank je wel. 
 
Iris: Toen ik zo net mijn ogen sloot en ik dacht aan de berg met die vier stokken en het wapperde dak 
van stof in de wind. Ik zag mijn Gestalte hij kwam op me af komen en hij gaf me een hug toen hoorde 
ik een herrie en een gelach en daar kwam de groep aan allemaal met slingers en het was geweldig, 
ze kwamen naar ons toe, het was een feest, ze pakte me beet, ik werd omhoog gedragen, we waren 
echt een groep en ik vond het zo bijzonder, want alle visualisaties die ik had gingen best wel moeilijk, 
er zit misschien ook een soort van spanning bij. Nu zit ik hier en dit komt nu zomaar naar boven, ik 
vond het zo mooi om jullie allemaal als een groep met veel plezier, nou ja het was gewoon een feestje 
bij mij binnen te laten. 
  
Ik vond het een heel bijzonder jaar, ik had me al heel ver van tevoren verheugd op deze training ik 
moest een half jaar wachten want ik had toen al besloten om met deze training te starten. Ik was er 
vol van, van wat er gaat komen, zouden mijn verwachtingen uitkomen en ik moet eerlijk zeggen dat ik 
in dit jaar ook een periode gehad heb dat ik iets minder gemotiveerd was, maar ik ben er heel snel er 
weer bovenop gekomen en ik heb een ontzettend leuk groepje mensen in mijn oefengroepje, een fijne 
mentor, ook fijne pupil maar jullie met elkaar, ik eeeh 
Mijn zus zei tegen mij X9 als je dit gaat doen, dan is het een cadeautje voor je leven. En ik moet eerlijk 
zeggen, dat ik dat ook zo voel en zeker nu ik hier zo zit op deze stoel en ik zoveel mooie dingen mag 
aanhoren en waar ik van kan genieten. Ik ga gewoon verder ik heb nog zoveel te doen in het leven 
Dank jullie wel. 
 
We sluiten af met een buiging. 
 
 

Jona 
Chris: Laten we beginnen met het buigen voor Jona. En ons afstemmen op het huis van Zijn. 
Ontspannen in het huis van Zijn in aanwezigheid van de gestalte. Ons werkelijk thuis voelen daar.  
Dan zien we daar ook Jona in contact met de gestalte. Wat raakt je in Jona, wat gunt de gestalte 
Jona? 
Wat voor beelden komen er boven? 
 
St1: Jona, toen jij binnen kwam lopen in het huis van mijn Zijn, zag ik mijn gestalte op een sofa zitten 
en jij ging er bij zitten. Er was zo een gemak tussen jullie twee.  
Verder wil ik je zeggen hoe ontzettend fijn ik het met jou vond en dat ik vaak samen jou met 
oefeningen kon doen en samen met jou op deze cursus zat. Omdat ik een groot vertrouwen heb in wie 
jij bent. 
Ik voelde mijn kompas constant gericht naar hoe het was om bij jou te zijn. Dat je zo’n waarachtige 
persoonlijkheid hebt. Ik voelde mij daar heel prettig bij en vond het bijzonder met jou samen te werken 
en te genieten. Bedankt hiervoor. 
 
St2: Mijn gestalte zag jou als een prachtige boom, heel standvastig, heel vol. Vol vertrouwen stond jij 
boom te zijn, goed geworteld in de grond. 
Zuiver. 
 
St3: Jona, ik realiseer mij dat we niet veel oefeningen samen hebben gedaan. Waarom dat weet ik 
niet. Wat ik altijd wel bij jou voel, is dat jij over komt als een krachtig iemand. Evenwichtig. Ja, je was 
een krachtig iemand in de groep en daar heb ik veel aan gehad. Daar wil ik je voor bedanken en wens 
jou het beste. 
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St4: Jona, mijn gestalte heeft jou heel erg welkom geheten in het huis van Zijn. Je was daar en er was 
rust een natuurlijke staat van Zijn dat jij daar bent. Ik wil je bedanken voor je waarachtigheid. Je was 
mijn mentor, ik heb veel van je geleerd. Het was ook altijd fijn, niet altijd zwaar. We hebben ook veel 
gelachen. Wat ik je gun is dat die humor, die speelsheid er ook mag zijn. Dat gun ik jou. 
 
St5: Jona, in mijn huis van Zijn zag ik vooral een enorme wijsheid.  
We zaten allebei op een soort troon, heel veel wijsheid. Mijn gestalte gunt jou ruimte voor deze 
wijsheid. Ik zie een toekomstbeeld van het verspreiden van jouw wijsheid. 
 
St6: Jona, toen mijn gestalte bij jou was, was er niet direct contact tussen jullie. Er was heel 
vertrouwen en gedoog. Dat symboliseert hoe ik met jou ben om gegaan.  
Bij mij resoneert duidelijkheid, dat jij staat voor duidelijkheid. Wat ik jou gun zijn verrassingen.  
 
St7: Mijn gestalte zag jou als een heel klein lief meisje. Wat niet is zoals ik jou zie, als krachtig. Een 
klein huppelend meisje kwam binnen wat heel erg lief is. 
 
St8: Mijn gestalte is mijn stiefmoeder. Toen jij binnenkwam, mijn stiefmoeder was Indisch, dacht ik 
daar is de andere dochter kom er maar bij. 
Ik vond dat prima, dat klopte. We stonden daar met zijn drieën. 
 
St9: In mijn huis van Zijn, kwam je binnen zonder iets te zeggen. We hebben thee gedronken en 
verder is er ook niet gesproken.  
Dat was heel plezierig om daar te zijn in stilte. 
Voor mij geeft dat aan hoe ik naar jou kijk. Ik voel mij op mijn gemak, vind je erg integer. Voel mij vrij 
bij jou. Ik wens jou veel vrolijkheid en speelsheid toe. 
 
Ass1: Jona, het huis van Zijn vormde zich direct met de kwaliteit van warme aandacht. Zo heb ik jou 
leren kennen, als iemand die heel warm is en aandacht heeft. In de manier waarop de aandacht zich 
uitdrukking geeft, ervaar ik meesterschap.  
Ik gun dat de liefde, de kracht en het vertrouwen die je zo aan andere geeft ook helemaal beschikbaar 
komt voor jou zelf. 
 
Ass2: Jona, je hebt mij erg geraakt om de manier waar je bij jezelf bent. Je straalt kracht en rust uit.  
Het is mooi in te zien ook in de groep, hoe je daar op die manier was.  
En ik denk dat dit voor veel mensen uit de groep prettig is geweest.  
Ik sluit aan bij Ass1 en ik gun je, de warmte en de betrokkenheid, maar ook de kwetsbaarheid. Dat die 
deel wordt van jou leven. De kracht die in kwetsbaarheid kan zitten.  
 
Chris: Lieve Jona, het beeld wat bij mij op kwam was jou te paard. Met een volbloed Arabier, rennend 
kompleet voluit gaand in het leven. 
Als ik dat probeer te begrijpen denk ik dat dit te maken heeft met jouw hart. 
Hoe jij jouw hart gegeven hebt aan het leven. Niet iedereen weet hoeveel jij de afgelopen tijd, jaren 
hebt mee gemaakt. Waar ik van onder de indruk ben is die grenzeloze positieve houding. 
Ja, verder is het zo dat jij sinds enige tijd een relatie hebt met iemand die hier al 6/7 jaar training doet. 
Het is mooi om te zien dat jullie die zelfde soort liefde hebben, openheid, tolerantie, waarmee jullie de 
wereld tegemoet treden.  
Ik ben ontzettend blij dat jullie elkaar gevonden hebben, zo’n prachtige combi. Wat ik jou gun is dat je 
daar van geniet en dat de wereld daar van kan genieten. 
 
Jona: Eigenlijk wil ik alleen maar wat ik hier gekregen heb en wat ik voel laten zakken. 
Ik ben begonnen aan de cursus omdat ik mijzelf dat zo gunde. Ik plaatste altijd anderen op de eerste 
plaats, dus ik dacht nu ga ik het doen. Elke vrijdag was voor mij zo van mijzelf. Ik had ook nooit het 
idee van wat ik zou gaan doen. Ik liet het gebeuren en ik ging het wel aan. Maar elke keer kreeg ik iets 
waar ik weermee verder kon. Ineens zie ik de verbanden, van wat er is. Ik heb ook dat speelse meisje 
ontdekt, daarom is het leuk dat iemand dat zegt. Ik vind zo fijn dat dat meisje er is. Ik heb ook veel 
instrumenten gekregen, in mijn visualisaties kreeg ik een rood lapje om mijn hart op te wrijven. Die 
koester ik en neem ik mee. Het ontroert mij hier zo met elkaar te zijn, daar word ik stil van. 
Dank jullie wel.  
Ik maak een buiging voor jullie, dat is de visualisatie die ik kreeg. 
Ik maakte een buiging voor jullie. 
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We sluiten af met een buiging. 
 
 

Koos 
Koos: Mijn bezoek aan het huis van Zijn samen met jullie. 
 
St1: Koos, in mijn huis van zijn kom je bijna naakt binnen. Met een soort van vel. Je weet zelf wel 
waarom ik dat zeg, denk ik. In de rol van krijger. En je loopt naar de gestalte, heel rustig maar wel met 
een zeker vertrouwen en sterkte. En je krijgt een opdracht en de gestalte geeft jou een zwaard. Jij 
maakt een buiging. Ja, ik denk dat dit te maken heeft met het kwetsbaar durven zijn. En het in je 
kracht durven gaan staan. En dat je daar niet bang voor hoeft te zijn. Dat het goed komt als je dat aan 
durft te gaan. En daarnaast wil ik jou meegeven dat ik jou als een heel warme persoonlijkheid heb 
ervaren. Gemoedelijk, vriendelijk, behulpzaam, iemand die het goed wil doen en ik wil je daarvoor 
bedanken. En ik wens je verder alle goeds. En die kracht…en dat je gaat staan voor wie je bent met al 
je kwaliteiten en jouw eigenschappen. Dat wilde ik jou meegeven. 
Koos: Dank je… 
 
St2: In mijn huis van zijn krijg je een klusje te doen. Er verscheen een grote berg suikerbieten en die 
moet weg. Wij gaan samen die suikerbieten wegsmijten, van de berg af. Het is dus niet ergens op 
gericht. Het is ook niet keihard maar we doen het wel met veel kracht en enthousiasme. En het is 
functioneel. Dus het heeft iets positiefs. Het is ook zo bevredigend omdat het zo ... PAF…is. 
Misschien spatten zo ook soms wel uit elkaar en dat is ook wel leuk. Mijn gestalte kijkt daar in ieder 
geval heel tevreden bij toe. En wij vinden het beide prettig om te doen. En het ruimt lekker op. Dat was 
het zo’n beetje. 
Koos Dank je ...  
 
St3: Koos bij mij kom je binnen in het huis van zijn als fysiek een grote vent maar met iets liefs en 
zachts alsof je veel kleiner bent. En de gestalte pakt aan wat je geeft. En wat hij je terug geeft is 
verantwoordelijkheid. Dat is het woord wat bij opkwam. Zware verantwoordelijkheid die maakte dat als 
je dat pakte dat je alle kracht die er gewoon is ook moest verzamelen om dat te pakken. En om ook zo 
sterk te zijn als je ook bent. En dat is ook een beetje wat ik voelde als jouw mentor. Jij bent eigenlijk 
de fijnste pupil omdat je altijd blij was als ik belde en ik vind het heel fijn dat ik zo…… 
Koos Dank je… 
 
St4: Koos in mijn huis van zijn werd er verwachtingsvol op je gewacht, je was veel jonger dan je nu 
bent. Je kwam heel blij en parmantig naar boven en binnen de kortste keren had je iets met mijn 
gestalte en daar stond ik even buiten en ik wist ook niet zo goed wat er gebeurde. Jullie waren samen 
heel fijn aan het werk met iets. Toen ging ik even kijken en toen zag ik dat jullie iets van klei aan het 
maken waren. En er ontstond iets heel moois, maar het was nog wel van klei. En ik dacht ik wil ook 
graag meedoen en dan ga ik allemaal mooie steentjes verzamelen en dan mag ik die daarop plakken. 
En we waren zo heerlijk aan het werk en jij was ook zo jezelf en zo verzekerd van wat er gemaakt 
werd. Ik kan het niet goed duiden maar heb vertrouwen in die scheppingskracht die in je zit. Werk 
daar gewoon rustig aan door want het was prachtig wat er uit kwam. Heel mooi. 
Koos Dank je wel… 
 
St5: Ik was al in het huis van zijn. Jij kwam daar binnen en je sleepte…we hebben wel eens een 
visualisatie gehad ... jij had altijd hele grappige pakken. Jij was altijd wel in iets verkleed. Maar je 
sleepte nu een pak achter je aan en dat was die leeuw van de wizzard of Oz en je legde dat echt zo 
neer bij mij ook. De gestalte reageerde van oké, het is goed. Leg het maar neer en verder zei hij er 
ook niet zo veel over. Eigenlijk gaf ik jou mijn hart, ik voelde een heel warm liefdevol iets bij jou. Dat 
vind ik ook wel wat wij hebben in mijn geval naar jou toe. Wat ik wel mooi vind is dat jij je kwetsbaar 
opstelt en je geeft jezelf ook heel erg bloot. In heel veel dingen en dat vind ik wel mooi. Dat waardeer 
ik in jou. 
Koos: Dank je wel ...  
 
Ass2: Ik zat vorige week bij het gesprek tussen jou en S. Het was heel mooi om daar bij te zijn. Daar 
gebeurde ook iets heel moois tussen jullie twee. En wat ik daar zag is wat ik heel stoer en heel goed 
van je vind is dat je je kwetsbaar durft op te stellen. En dat gebeurde in dat gesprek ook en ik zag 
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waar je vandaan kwam. Je vertelde waar je vandaan kwam en hoe de dingen zo gelopen waren. Ik 
wist dat niet, eigenlijk. Dat heeft heel veel respect naar boven gebracht voor je pad, voor waar je 
vandaan komt. En wat je aan het doen bent. Dat is mooi om te zien en mooi om te volgen. En het ging 
eventjes over dat je niet zo zichtbaar bent geweest. En ik denk dat je daarin heel erg zichtbaar bent in 
wat je aan het doen bent. En het pad dat je aan het lopen bent en ik gun je dat je daar ook rustig op 
door blijft lopen. Dat gaat vast hard de goede kant op. En ik gun je dat je precies daar uit komt waar je 
wilt Zijn. 
Koos: Dank je… 
 
Ass1: Koos wat ik heel bijzonder in jou heb gevonden is in twee woorden: onschuld en 
ontvankelijkheid. Je hebt gezegd: ik doe eigenlijk niet aan oefeningen maar ondertussen als je ziet 
hoe het doorwerkt steeds bij jou. Het was gewoon vruchtbare aarde. Je bent heel ontvankelijk 
geweest voor datgene wat jou hier werd aangeboden. Je hebt het heel erg in je op kunnen nemen 
zoals een spons, heb ik het gevoel. En een van de belangrijke draaien die je gemaakt hebt is dat je op 
een gegeven moment doorkreeg dat het er niet om ging dat je maar steeds voor die ander klaar te 
staan, maar dat het om jou ging. Dat is een belangrijke verandering geweest. Waardoor je je meer kon 
toe-eigenen. En meer kon voelen, het gaat eigenlijk om wat hier gebeurt, dat drukt zich dan wel daar 
uit, maar het gaat in eerste instantie om dit stuk. Het is heel mooi en ik ben heel erg blij voor je dat je 
dat stuk gevonden hebt. Eigenlijk ook al heel vroeg in de training. Je bent nu aan het einde en je gaat 
gewoon maar door. Het ontwikkelt zich door. Er komt nu een nieuw stuk aan, daar waar je wat minder 
met dat hart bezig bent, dat zo vertrouwd is en je komt in een gebied aan dat op een bepaalde manier 
ook wat bekend maar ook wat bedreigend overkomt. Maar het is wel de weg naar je power. En ik gun 
het je dat je die weg helemaal gaat. Dat je echt daar met diezelfde ontvankelijkheid en openheid naar 
toe kunt gaan waar je ook dit jaar zo door bent gegaan. Dat zal je ook beslist helpen om dat stuk wat 
zo lastig lijkt, maar wat zo beloftevol is, te gaan. Ik wens je heel veel succes. 
Koos Dank je wel… 
 
Chris: Ja, Koos, ik ben je eigenlijk de afgelopen tijd een beetje kwijt geraakt. Door dat jij ziek bent 
geweest en ik ben zelf even een tijdje eruit geweest. Dus ik ben ook heel erg blij dat we een afspraak 
hebben met elkaar. En wat ik heel erg in jou waardeer is jou oprechtheid en je vermogen om altijd 
weer naar jezelf te kijken en jezelf inderdaad kwetsbaar op te stellen. En je gunt het, zeg maar, ook 
aan ander om mee te kijken in jouw hart naar jouw bewegingen. Daar ben jij heel open in. Dat vind ik 
echt iets heel moois. Ik vind dat jij een hele mooie vorm van liefde hebt. Wat ik jou zou gunnen is dat 
je in toenemende mate kunt genieten van nabijheid. En contact en wat er ook in mij opkomt is, ik zou 
jou ook heel veel vriendschap gunnen en dat vooral vriendschap met mannen. Ik heb het gevoel dat 
jou dat heel veel zou kunnen brengen. De mannelijke kwaliteiten en het ervaren van broederschap, 
vriendschap, kameraadschap. Dat zou jou heel veel goeds kunnen doen. 
Koos: Dank je wel ...  
 
Koos: Ja, in mijn visualisatie was ik in mijn huis van Zijn en dat is niet altijd even duidelijk en ik stond 
daar met mijn gestalte en dat is inderdaad een leeuw. En soms is het een man in een leeuwenpak, 
maar in dit geval was het een leeuw. En ik stond daarnaast als een jongetje van een jaar of 
acht/negen. En ineens vloog de deur open en jullie kwamen allemaal binnen als een energiestroom 
als een wervelwind…jullie waren niet zichtbaar voor mij individueel maar jullie waren er wel allemaal. 
Jullie pakten mij op en het werd een wervelstorm en wij vlogen zo naar boven zeg maar dat was mijn 
beeld. En die leeuw, die gestalte keek omhoog en ik denk dat die dat wel goed vond. Wat ik wel leuk 
vind en ik zal ook wel steeds denken, zo’n beetje de hele dag, wat ik ontdekt heb in het afgelopen 
jaar, dat is dat jongetje van acht. Wat ik vermoed is dat ik met acht jaar gestopt ben met kind zijn en 
een soort van volwassene te spelen. En ik weet dat niet zeker, maar ik zoek eigenlijk altijd in alles wat 
er gebeurt…zat dat daar in… En wat ik dit jaar weer gezien heb, of ontdekt heb, is dat jongetje. En dat 
brengt mij heel erg veel goeds want dat betekent dat ik een soort van aan het helen ben of aan het 
samenkomen ben met iets wat ik de hele tijd heb achter gelaten en wat waarschijnlijk wel met mij is 
gegaan maar wat nooit echt een rol speelde. Maar alleen maar in hoe onduidelijk ik soms dingen 
deed. Dat heeft mij heel veel gebracht en wat al veel mensen voor mij gezegd hebben is dat jullie daar 
en grote rol in hebben gespeeld door mij ook gewoon te laten zijn wie ik was op zo’n dag. Dus ook niet 
door van mij te gaan verlangen dat ik meedeed, in zo’n groep te gaan zitten of je problemen openlijk 
te bespreken of wat dan ook, maar dat ik er gewoon bij mocht zijn. En hier mocht zitten en ik me 
mocht voelen zoals ik me voelde en jullie verhalen mocht aanhoren. Belangrijk is, en dat heeft Chris 
ook al benoemd, dat ik daarmee niets hoefde. Dat is voor mij altijd een hele belangrijke factor 
geweest, omdat ik in mijn leven altijd het gevoel had dat ik iets moest met de ellende van iemand 
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anders of met de problemen van iemand anders. Ik heb het hele jaar door het gevoel gehad dat dat 
niet hoefde. Dat heeft mij heel erg geholpen. Dat heeft het voor mij ook tot een waardevol jaar 
gemaakt. Hier ben ik ook blij mee en ik wil jullie dan ook allemaal stuk voor stuk vanuit het diepste van 
mijn hart, zoals een achtjarig jongetje dat kan, heel erg bedanken voor de bijzondere weg die ik met 
jullie heb mogen gaan. En gewandeld en hoe we die ook allemaal beleefd hebben. En ik dank jullie 
wel. 
 
Op zoek naar de waarheid 
Een leerling vroeg eens aan zijn meester, meester hoe hoog moet ik klimmen om de waarheid te 
vinden? 
Zijn meester keek hem aan, en na een lange stilte zei hij, de waarheid is dichtbij je op de grond, maar 
je wilt je niet bukken om haar op te rapen. 
 
We sluiten af met een buiging. 
 
 

Lianne 
Chris: Laten we ons afstemmen op het huis van Zijn. Afstemmen op de Gestalte die er altijd is. Die 
altijd beschikbaar is voor ons. En zie daar hoe onze Lianne in het huis van Zijn is. Met de Gestalte. 
Hoe kijkt de Gestalte naar Lianne Hoe kijkt Lianne naar de Gestalte. Hoe heeft Lianne ons geraakt dit 
jaar. 
Wat is het geschenk dat de Gestalte Lianne gunt. 
 
St1: Lianne, bij mij kwam je vrolijk, dansend, lachend in mijn huis van Zijn.  
En ook al vond je het niet elk moment even gemakkelijk om te doen, je was er wel helemaal zelf. 
Vrolijk, rebels, lachend.  
 
St2: Je kwam in mijn huis van Zijn om te kijken. Er was een bankje en je was speciaal gekomen om te 
kijken. We hebben er samen gezeten en we genoten er allebei van dat jij was gekomen om te kijken. 
Ik herinner me in het begin dat ik het gevoel had dat je niet keek. En daar hebben we het ook wel over 
gehad. En ik heb het ervaren als een ontspanning in jezelf om te durven kijken. Om vertrouwen te 
hebben in deze vorm van contact. De manier waarop je naast me kwam zitten was een manier van 
vieren: dat je dat hebt verworven. Dat was heel bijzonder en fijn ook. 
 
St3: In mijn huis van Zijn duurde het even voordat de Gestalte door had dat je er was, want je was 
namelijk via de achterdeur binnengekomen. Je was stil en op moment dat het ging om het cadeau dat 
mijn Gestalte je zou gunnen was direct de associatie een boksbal en een bokshandschoen. Voor mij 
symboliseert het dat ik je gun dat je je eigen criticus wat vaker knock out slaat. Daarnaast gun ik je 
meer lef om jezelf te laten zien, daar waar je dat zelf plezierig vindt, ook in wat grotere groepen. Want 
ik zie ook een vrolijke, enthousiaste en aanwezige Lianne in ons kleinere clubje. Ik gun je dat je ook 
daarbuiten het Lianne zijn meer mag vieren. Ik denk wel dat er reden is voor een feestje. Je bent echt 
een heel leuk mens en ik ben echt heel blij dat ik je heb leren kennen. Dank je wel. 
 
St4: Wat er onmiddellijk gebracht is toen je was in mijn huis van Zijn was een hele grote spiegel 
waarin je gewoon kon zien wie je bent, namelijk ongelooflijk lief, mooi, sterk, prachtig en wat je ook 
kon zien in die spiegel, was dat daar niets zit wat …(want het lijkt soms of er van alles zit wat dat 
vindt) maar er is echt niets, alleen maar jij, alleen maar jij. En jou hoop ik nog veel te zien. 
 
St5: Het lijkt wel een vervolgverhaal. Ik zag jou in de spiegel met een prachtige uitdagende rode jurk. 
Echt een hele uitdagende jurk. Want in ons laatste schoningsproces, en daar ga ik niet verder over 
uitweiden, daar zag ik ineens die eerste vrouw, dus Lianne, die die vrouw wil zijn en ik kwam jou daar 
ook in tegen. Maar je stond voor de spiegel en je keek daarnaar en je zag echt dat ongeloof…wow, 
ben ik die mooie vrouw? En dat gun ik jou, volgens mij ben je dat ook. Dat blijkt ook wel. En al die 
criticus dingetjes, die mogen wat minder maar ergens mogen ze er ook wel zijn, want het is ook weer 
ergens goed voor. Ik vond het heel fijn, het contact met jou. Ik vind het nog steeds fijn en dat blijft! 
 
St6: Lianne, ook jij kwam bij mij en je had een heel vrolijke bui toen je binnenkwam. Je zag ons, je 
groette ons hartelijk, vloog ons om de nek en we hadden een heel gezellig gesprek. En dat is zoals ik 
je ken, zoals wij elkaar kennen. Een Lianne die een luisterend oor heeft, die ook graag vertelt wat haar 
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dwarszit. Ook heel erg gevend, ik ben ook heel blij dat we elkaar ontmoet hebben en leren kennen. 
Dank je wel. 
 
St7: Lieve Lianne,, ik heb heel erg genoten van jou in wat wij delen en dat is plezier en humor. Ik zie 
dat ook heel erg bij jou en ik gun je dat dat een grote plek krijgt in je leven. Dat dat ruimte krijgt. En dat 
je dat meer zekerheid geeft, ook in relatie tot de criticus. 
 
Ass1: Hoi Lianne Ik realiseer met dat wij elkaar kennen van een weekend voordat de jaartraining 
begon en dat heeft altijd een bijzondere connectie gegeven. Dat heb ik altijd heel fijn gevonden. In 
mijn huis van Zijn kwam je binnen en mijn Gestalte pakte je bij de hand en bracht je naar het terras, 
hoe fijn het daar was en bracht je naar de eetzaal met veel lekker eten. Hij bracht je van de ene zaal 
naar de andere en overal mocht je van nemen, mocht je innemen. Ik heb je leren kennen als iemand 
die heel veel geeft. En ik gun het jou enorm dat niet alleen het leven jou dingen geeft, maar dat je die 
ook kunt ontvangen. En ik heb zomaar het gevoel dat wanneer jij meer kunt ontvangen jij ook meer in 
het zicht raakt. En ik vind het mooi jou daar zo in het rood te zien. 
 
Ass2: Lieve Lianne We hebben elkaar een hoop gesproken de afgelopen dagen en ik heb een zwak 
voor je. Ik vind je een heel gaaf mens. Ik heb van je genoten dit jaar, ik heb gezien en herkend waar je 
uithing, ik herken daar persoonlijk veel in. Waar we het gisteren over hadden, dat is eigenlijk wat ik je 
heel erg gun. Dat je gaat onderzoeken hoe het is om niet te weten. Om niet te plannen. Om je 
ankertjes stiekem stukje voor stukje binnen te halen en daar te drijven waar je drijft in het leven. En 
wel te vertrouwen dat het precies de plek is waar je bent, waar het veilig is, waar je gedragen wordt. 
En van waaruit je echt sprankelend en vol met humor en zo pittig als je zelf wilt, kunt leven. Dat gun ik 
je met heel mijn hart. 
 
Chris: Ja, Lianne, ik geloof dat wij elkaar nu zo’n twee jaar kennen. Eerst een jaar individueel en nu 
dan met de jaartraining. En het is voor mij heel fijn om die hele geleidelijke verandering te zien, 
millimetertje voor millimetertje. Waarin je open gegaan bent, de oester open gegaan is en de parel 
tevoorschijn aan het komen is. Ik heb het gevoel dat ze vroeger erg lelijk naar je gedaan hebben en 
dat spijt me. Het spijt me heel erg dat dat zo geweest is.  
Ja, wat ik zie is dat je eigenlijk iemand bent die ontzettend houdt van lekker. En dat is wat ik je 
helemaal gun. Wat ik heel dapper vind, kijk, het kind in ons die maakt geen onderscheid tussen de 
mens van nu en de mens van vroeger. Voor het kind in ons is de groep die bij wijze van spreken lelijk 
doet naar ons een herhaling van vroeger. Waar het lukt om met dat gegeven te werken en je te 
openen in deze groep, ja, dan doe je een fantastische job en is dat heel kansrijk.  
Ja, waar ik ook veel bewondering voor heb is dat je dit jaar op vrijersvoeten bent gegaan. Ik weet niet 
hoe het daar mee staat, maar ik heb zomaar het idee dat de knakker die jou gaat treffen, nou die zit 
niet verkeerd. Die zit bij een goed adres. 
Ik wens jou persoonlijk dat je plezier in het leven steeds meer gaat groeien en dat je dat ook volledig 
aan de wereld laat zien. Dus je hoeft je niet terug te houden in al je plezier en genot. En ik gun de 
wereld dat we dat mogen meemaken. 
Heel erg bedankt voor je inzet en doorzettingsvermogen.  
 
Lianne: Tja, nu ik hier zo zit merk ik dat ik heel geroerd en ontroerd ben door jullie woorden. Door 
jullie lieve aandacht. Ik vind het niet gemakkelijk om in een grote groep te zijn, hier zichtbaar te zijn. 
Dat is best wel een worsteling geweest. Maar jullie weten niet hoe jullie van betekenis zijn geweest 
voor de ontwikkeling die ik het afgelopen jaar heb meegemaakt. In mijn persoonlijke ontwikkeling is er 
heel veel gebeurd en ik heb daar in de oefeningen met jullie heel mooi aan kunnen werken. En ik me 
daarbij gedragen gevoeld, maar veel meer komt het woord vertrouwen naar boven. Ik heb zoveel 
vertrouwen gehad dat dit een goede plek is om bezig te zijn met mijn persoonlijke ontwikkeling. Dat ik 
het aangedurfd heb om het aan te gaan en dat is voor mij en ik heb daarin al veel kostbare dingen 
ontdekt, maar het is nog niet af. Ik wil jullie laten weten dat jullie hierin van betekenis zijn geweest, 
ieder van jullie. En daar wil ik jullie heel erg voor bedanken. 
Toen ik in het huis van zijn was en ik wist dat jullie zouden komen werd ik heel zenuwachtig. Wat ga ik 
doen? Hoe zal het zijn? Ben ik er wel bij? Ben ik zichtbaar? Hoor ik er wel bij? Jullie kwamen met jullie 
allen met lichtjes de berg op. En ik had zo’n verlangen om bij jullie aan te sluiten, feest te vieren en 
toen zei mijn gestalte “Ga maar, ga maar naar ze toe”. En jullie waren zo blij met mij en het was zo’n 
fijn feestje. Het was heel fijn met jullie mijn leven te vieren, te vieren dat ik X12 ben. 
Dank jullie wel.  
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We sluiten af met een buiging. 
 
 

Miranda 
Chris: We stemmen weer af op de gestalte. Op de manifestatie van het hart, het leven, waar al het 
bestaan uit voortvloeit. We zien hoe het Huis van Zijn zich opent om Miranda te ontvangen. We zien 
hoe de gestalte Miranda ontvangt en hoe Miranda de gestalte tegemoet treedt. We zien hoe de 
gestalte Miranda als geschenk ziet, als manifestatie van Zijn, manifestatie van het goddelijke. We zijn 
ons bewust hoe Miranda ons geraakt heeft het afgelopen jaar. Hoe het we het contact met Miranda 
hebben ervaren. En als vanzelf welt dan op wat de gestalte en jij Miranda gunnen de komende tijd. 
 
St1: Je kwam mijn Huis van Zijn binnengedruppeld. Je was wie je nu bent, deze leeftijd, en je had een 
hele felle roze jurk aan. Je was heel vrolijk en er was een luchtigheid en losheid, heel ontspannen. Je 
kwam heel gemakkelijk het Huis van Zijn in. Wat ik daar bij sterk voel is hoe ik jou meer zie, als ik het 
vergelijk met het begin van het jaar, toen het soms wat lastiger was in het oefengroepje. Ik heb 
gevoeld dat soepelheid, ontspanning over je kwam, waardoor ik je ook beter heb leren kennen. Dat 
zou anders niet gebeurd zijn, denk ik. Ik voel dat ik heel blij ben dat ik je heb leren kennen. Ik gun je 
heel veel roze jurken. Meer lol, losheid in je leven (en mijzelf misschien ook). lk vind het leuk om te 
zien. 
 
St2: Het Huis van Zijn was bij mij een soort super-spa. Je ging echt heel erg vertroeteld worden in 
ezelinnenmelk. Met dansen heb je echt zo’n heel mooi bewegend lijf. Dat gingen ze zo lekker 
insmeren. Een hele grote zachtheid met grote warme handen. Die zachtheid en de liefde in wat je mij 
geeft, dat gun ik je heel erg.  
 
St3: Ik denk dat mijn visualisatie daar voor kwam. Mijn gestalte was een beetje streng tegen je. Je 
kwam binnen in mijn Huis en je ging gelijk in discussie met mijn gestalte. En mijn gestalte zei tegen je: 
‘Ga nou eens even rustig zitten, houd je mond, laat je vertroetelen en geniet er van’.  
 
St4: Misschien zat die van mij er nog voor. Je kwam binnen en maakte allerlei gekke sprongen en 
rare bewegingen, je wipte alle kanten op en trok gekke bekken. Mijn gestalte keek even, jullie hadden 
contact, en zei: ‘Miranda, doe maar, ik weet toch wie je bent. Jij bent’.  
 
St5: Van de zomer heb ik je van nabij meegemaakt. We hebben samen een aantal dagen gefietst. Ik 
moet zeggen dat je echt een beetje in mijn hart bent gekomen. Ik kan niet goed benoemen wat dat is. 
Ik vond het heel mooi om nabij je te zijn. Ik heb ook heel veel bewondering voor je hoe je in mijn ogen 
heel zorgvuldig met dingen om gaat. Hoe je probeert dingen van alle kanten te bekijken. Hoe je 
kritisch bent, maar met name erg zorgvuldig. Daarnaast zie ik een enorme warmte en tederheid bij je. 
Ik heb je lief, dat is echt waar. Ik gun je veel nabijheid. Dat je daar van kunt genieten. 
 
St6: Ik heb een niet heel duidelijk beeld. Wat ik zag was een bokspringend meisje, een verstoppend 
meisje, heel speels, dat binnenkwam. En daarna zag ik al gauw een groot podium. Dat is wat ik jou 
gun: die ruimte en dat podium, zodat je daar helemaal kunt zijn wie je wilt zijn. Wat ik heel erg in jou 
waardeer is je moed en het bij jezelf blijven, je incasseringsvermogen, maar ook je warmte en je 
geïnteresseerdheid in anderen. Het is mooi om je te hebben leren kennen. Ik vond het heel leuk laatst 
om samen gegeten te hebben. Ik ben blij dat ik jou ontmoet heb, en op een andere manier dan in het 
begin. Wat ik jou nog meer gun is dat je niks hoeft te weten. Dat het gewoon helemaal goed is zoals je 
bent. Een vrijbrief om je te laven in, vertroetelen, een warm bad, je hoeft niks.  
 
Ass1: Lieve Miranda Ik zei een paar weken geleden tegen je toen je binnen kwam, dat ik je zo mooi 
zacht vond. Ik meen dat nog steeds te zien. Ik vind dat erg mooi om te zien. In het begin je 
bokkensprongen en wat daar onderuit komt, wat er óók is. Die zachtheid is zo mooi om te zien bij je, 
je geraaktheid, je zorgvuldigheid, onderzoek, niet meegaan met zomaar iets, maar bij jezelf blijven. Ik 
geniet de laatste keren dat ik je zie vooral van die zachtheid. En ik gun je daar heel veel van en 
vertrouwen bij om daar bij te kunnen blijven.  
 
Ass2: Lieve Miranda, in mij Huis van Zijn begon je te praten tegen de gestalte en die zei: toe maar, 
rustig maar. En toen je weer begon te praten, rustig maar. Toen gingen jij en de gestalte in twee 
enorme fauteuils zitten. Op een gegeven moment was je helemaal bezig met voelen. Het enige dat 
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van belang was. Dat heb ik jou diverse keren zien doen. Volgens mij heeft het je ook veel gebracht dit 
jaar. Wat ik heel erg in jou gezien heb is de integratie van hoofd en hart. Daarvan is een heel stuk tot 
stand gekomen in dit jaar. Ik zie daar de kleur wit bij, je bent daarmee geweldig ondersteunend. Ik 
voel ook dat het een ondersteuning in jezelf is. Dat het iets is dat als ondersteunend gevoeld kan 
worden. Daar is een enorme hoeveelheid liefde bij en zachtheid en grote openheid, een delicate 
combinatie. Ik heb daar de kleur geel ook bij. Het is vreugdevol. Het is ook vreugdevol om daar bij te 
zijn, om die energie te voelen. En dat alles wordt heel erg gedragen door een enorme toewijding aan 
de waarheid. Daar doe je geen concessies aan. Wat ik je gun, is dat je dit pad verder volgt. Dat zich 
meer gaat openen wie je bent. Daar is alleen die toewijding tot waarheid voor nodig en die liefde die 
daarin zichtbaar is. Ik heb van je genoten. 
 
Chris: Ik geloof dat wij nu zo’n twee jaar samen werken. Naast het traject van de training heb je 
daaraan voorafgaand en ook tegelijkertijd een belangrijk individueel traject gedaan. Dat heb ik heel 
bijzonder gevonden. Er zijn momenten geweest dat ik jou af en toe lastiger vond dan dat ik je leuk 
vond. Maar als ik dan weer diep ademhaal, dan heb ik ook veel waardering voor je. Omdat het je vaak 
lukt om mij uit mijn comfort zone te halen, uit mijn routine. Je weet altijd wel weer iets aan de orde te 
stellen, waarvan ik denk: hé. Je bent niet de makkelijkste, maar je bent wel heel erg leuk en heel erg 
lief. En jij doet je naam heel erg eer aan. Jij houdt van klare koffie, helderheid, duidelijkheid. Ik denk 
dat je een fantastische rechter zou zijn geweest, die heel precies geanalyseerd zou hebben. Dat is 
jouw enorm grote kwaliteit. Vanuit die houding werk je ook met jezelf. Vanuit een buitengewoon grote 
toewijding. Dus zou je eigenlijk bij iemand als Miranda zeggen die zo nuchter is als wat: ‘wat moet die 
nu in hemelsnaam met dat softe gedoe van die Zijnsoriëntatie’. Maar toch zit ze er maar. Dat vind ik 
heel bijzonder. Ook zoals je van de zomer in de stilteweek zat, een en al toewijding. Zo gauw het jou 
helder wordt: ‘dat is belangrijk om te doen’, dan is er voor jou geen keuze meer. Dat is wat je moet 
doen. Wat ik jou zou gunnen, is een plek in de vorm van hele zachte balsem, een donsbed, waar je je 
altijd, in alle situaties mee omgeven zou kunnen voelen, vertrouwd zou kunnen voelen, kunt voelen 
dat je echt onderdeel bent van, toebehoort. Jij bent zo toegewijd, dat raak je nooit meer kwijt. Bedankt 
voor al het vertrouwen dat je mij hebt gegeven. 
 
Miranda: Ik ben gewoon zonder woorden. Wat er net gebeurde toen in naar mijn Huis van Zijn ging. 
De gestalte stond nog steeds bij de spil (van de zweefmolen). Op één of andere manier ging het dak 
open en ging ik in het dak liggen. Al die stoeltjes hingen er nog wel, maar die waren niet meer zo 
belangrijk. Het werd een glas met een soort bubbelige champagne er in. Toen zag ik opeens I’s 
gezicht voorbij zweven en ze zei ‘dag’. De mensen kwamen één voor één voorbij zweven en zeiden 
dag. Het voelde goed in dat glas. Wat ik eigenlijk wil zeggen is: dank je wel. Ik ben geloof ik niet meer 
in de training. De gestalte ging over veiligheid. Op de één of andere manier is een andere soort 
veiligheid ontstaan. Dank jullie wel, allemaal.  
 
We sluiten af met een buiging. 
 
 

12.4. Afsluiting 
Chris: We stemmen ons af op het Huis van Zijn en we stemmen ons af op deze groep in het Huis van 
Zijn.  
Iedereen heeft het al genoemd vandaag, het grote geschenk wat deze groep voor ieder van ons 
geweest is. Dus laat je in het Huis van Zijn raken. Door de schoonheid van deze groep, door de kracht 
van deze groep, door de toewijding van deze groep, door de liefde van deze groep.  
 
En verder wil ik toch nog even van de gelegenheid gebruik maken om vooral de beide assistenten te 
bedanken. Het mooie van Ass1 is, die heeft zoiets van dat jongetje van ‘wie doet me wat’, en 
tegelijkertijd is hij enorm toegewijd. Heeft hij een buitengewoon groot hart, voor jullie en voor de zaak 
waar we hier voor zitten.  
En ook Ass2 ben ik natuurlijk dankbaar. Hij en ik zaten ooit samen in een retraite. We hadden net een 
oefening gedaan en toevallig zat ik bij de nabespreking van die oefening naast hem. En ineens kwam 
de gedachte bij mij op, ik schreef op mijn blocnote: ‘Ass2, ik zou het heel leuk vinden om met jou 
samen te werken’. En ik gaf hem mijn blocnote. Eigenlijk kende ik hem niet zo vreselijk goed. En dit is 
eruit ontstaan. Ik ben er enorm blij mee. Ik zie het echt als een enorme aanvulling op mijzelf. En het is 
goed om te zien dat ik als het ware overbodig ben. Wat prachtig is. Dus ik ben heel blij dat - Ass1 en 
Ass2 hebben zo compleet hun eigen energie, en ik dacht, kan dat wel, drie mannen voor zo’n groep - 
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ik me niet heb laten weerhouden, en dat we gewoon aan de slag zijn gegaan met dit team. Ze hebben 
heel veel bijgedragen. Pure liefde. En een centrum als dit kan voorlopig alleen maar bestaan dankzij 
dit soort stukjes pure liefde. Daar ben ik heel dankbaar voor. En dan wil ik jullie tenslotte nog een klein 
stukje muziek laten horen en dan sluiten we af met de bekende buiging. 
 
St: Chris, kunnen wij ook nog aandacht hebben voor de twee groepsgenoten die ons verlaten 
hebben?  
Chris: Natuurlijk, heel goed.  
St: Eén van de twee was mijn mentor, en het is heel jammer dat ze gestopt is, maar goed, ze hoort er 
toch bij.  
Chris: Ja, laten we stilstaan bij deze twee, die er altijd, wat mij betreft, bij zijn blijven horen.  
St: Ik ben één van de twee laatst tegengekomen, het gaat heel goed met haar en ze is blij met de 
keuze die ze heeft gemaakt.  
Chris: Dat is ook een wijze keuze geweest, denk ik.  
 
Chris: Moge al dat moois wat we gekregen hebben ten goede komen aan de wereld. 
 
En ik stel voor dat we afsluiten met een Ohm. 
 
Allen: Ohm 
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Thank you … 
  
Thank you for hearing me 
Thank you for hearing me 
Thank you for hearing me 
Thank you for hearing me 
 
Thank you for loving me 
Thank you for loving me 
Thank you for loving me 
Thank you for loving me 
 
Thank you for seeing me 
Thank you for seeing me 
Thank you for seeing me 
Thank you for seeing me 
 
And for not leaving me 
And for not leaving me 
And for not leaving me 
And for not leaving me 
 
Thank you for staying with me 
Thank you for staying with me 
Thank you for staying with me 
Thank you for staying with me 
 
Thanks for not hurting me 
Thanks for not hurting me 
Thanks for not hurting me 
Thanks for not hurting me 
 
You are gentle with me 
You are gentle with me 
You are gentle with me 
You are gentle with me 
 
Thanks for silence with me 
Thanks for silence with me 
Thanks for silence with me 
Thanks for silence with me 
 
Thank you for holding me 
And saying ";I could be"; 
Thank you for saying ";Baby"; 
Thank you for holding me 
 
Thank you for helping me 
Thank you for helping me 
Thank you for helping me 
Thank you, thank you for helping me 
 
Thank you for breaking my heart 
Thank you for tearing me apart 
Now I've a strong, strong heart 
Thank you for breaking my heart  
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Bijlage: Oefeningen 
 

Oef. 1 – dag 1: Zijnsoefening in tweetal – Neutrale waarneming 
• Ogen sluiten en afstemmen op jezelf 
• Benoemen gevoelens: Er is een gevoel van … 
• Er is een gevoel van … en dat mag er zijn 
• Als ik stop met invloed uitoefenen dan merk ik ,,, 
• Als ik stop met invloed uitoefenen en er voor kies om pure ogen te zijn dan merk ik… 
• Ogen open en doorwerken met dezelfde zin. 
• Als jij stopt met invloed oefenen en er voor kiest om pure ogen te zijn dan merk ik … 
• Puur ogen zijn betekent … 
• Puur ogen zijn is … 
• Puur zijn is … 
• Zijn is … 
• Zijn is …  
• Iemand zijn of er zijn is … 
• Wat ik uit deze oefening leer … 

 

Oef. 2 – dag 2: Welkomoefening in tweetal 
• Word je bewust van je handen en armen. (eerst ogen dicht, later open) 
• Breng rustig en met aandacht je handen naar je borst. 
• Hoe voelt dat gebaar? 
• Welke kwaliteiten worden voelbaar? 
• Welkom je eigen naam, je bent helemaal welkom met het gebaar. 
• Variëren op deze tekst: je mag er helemaal zijn met alles er op en er aan, met al je gevoelens 

van onzekerheid eens 
• Herhalen zin van de ander voor je je eigen tekst zegt. 
• Wat ik uit deze oefening leer, is … 

 

Oef. 3 – dag 2 en 3: Welkomoefening in drietal 
• Word je bewust van je handen en armen. (eerst ogen dicht, later open) 
• Breng rustig en met aandacht je handen naar je borst. 
• Hoe voelt dat gebaar? 
• Welke kwaliteiten worden voelbaar? 
• Welkom je eigen naam, je bent helemaal welkom met het gebaar. 
• Variëren op deze tekst: je mag er helemaal zijn met alles er op en er aan, met al je gevoelens 

van onzekerheid eens 
• Herhalen zin van de ander voor je je eigen tekst zegt. 
• Als ik hier tegenover jullie voor de volle 100 procent voor mezelf kies en jullie aan je lot durf 

over te laten dan merk ik … Welkom … 
• Als ik hier tegenover jullie mij ook echt open voor jullie en jullie niet op afstand zet dan merk ik 

… Welkom ...  
• Een van de twee voorgaande zinnetjes is voor jou het meest uitdagend werk daarmee door. 
• Als ik hier met jullie mij open voor jullie en tegelijk jullie aan jezelf geef, merk ik… Welkom … 
• Wat ik uit deze oefening leer, is … 

 

Variatie op de Welkomoefening 
• Verwelkoming van jezelf met gebaar 
• Verwelkoming met gebaar en woorden 
• Ogen open 
• Andere twee herhalen 
• Als ik er van uit ga dat ik welkom ben bij jullie, precies zoals ik ben, dan merk ik … 
• Als jij er van uit gaat dat jij hier helemaal welkom bent, precies zoals je bent, dan merk ik … 
• Als ik er voor kies mijzelf hier tegenover jullie helmaal te laten zien, dan merk ik … 



Jaarboek Jaartraining 2009/2010 

Centrum Zijnsoriëntatie 337 

• Als jij hier tegenover ons je helemaal laat zien, dan merk ik … 
• Wat ik uit deze oefening leer … 

 

Oef. 4 – dag 2: Repeterende vraag: Vriendelijkheid voor jezelf 
• Wat is er goed aan om niet vriendelijk te zijn voor jezelf? 
• Wat is er goed aan om vriendelijk te zijn voor jezelf? 
• Hoe zou jij vriendelijker voor jezelf kunnen zijn? 
• Hoe voelt vriendelijkheid voor jezelf bij jou? (beurtelings) 

 

Oef. 5 – dag 3: Open onderzoek naar veiligheid 
De vraagstelling is: 

• Hoe is het gesteld met je veilig voelen in de groep, de oefengroep, tijdens het mentor-pupil 
gesprek? 

• Hoe herken jij de signalen van onveiligheid bij jou? Hoe maakt onveiligheid zich bij jou 
kenbaar? 

• Hoe heb jij de benadering van je ouders, van vooral je moeder en eventueel je vader, ervaren 
als kind? Wat was het karakter van de holding? 

• Hoe creëerde jij als kind holding en veiligheid. Wat is jouw manier om veiligheid te 
organiseren? 

• Je kunt denken aan die tendens van afstand houden, een eiland creëren, of je verbinden, je 
vasthechten aan de ander, je met de ander bezighouden. Er kunnen ook andere invalshoeken 
zijn. Je hoeft niet alle vragen te beantwoorden. Volg spontaan wat er gebeurt. 

• We doen dit 15 minuten per persoon. 
• Na afloop, als iemand klaar is, kan die persoon nog even zeggen hoe het voor hem of haar 

was. De andere twee kunnen iets zeggen hoe het voor hen was om die persoon te horen. 
Houd er rekening mee dat die persoon, als hij dit werk heeft gedaan, buitengewoon gevoelig 
is. Dus als jij iets gaat zeggen in de sfeer dat je het maar niks vond, zal die daar niet blij mee 
zijn. Probeer om wat je zegt bij jezelf te houden. Mooi is het als je iets ondersteunends kunt 
zeggen aan tegen persoon, iets wat de holding versterkt, vanuit het veld dat je met z’n drieën 
vormt. 

• Mijn suggestie is: begin, als je aan de beurt bent, met je ogen dicht. Voel je vrij om ze op een 
gegeven moment ook weer open te doen. Test het uit, speel daarmee, hoe dit voor je is. 
Degenen die luisteren kunnen gewoon hun ogen open houden.  

• Als getuige hoef je niets te vragen. Je bent stil. Ook als de persoon die werkt stil valt, blijft het 
gewoon stil. 

 

Oef. 6 – dag 3: Visualisatie ‘het Huis van Zijn’ 
Je strekt je armen en je handen echt vér van je af en met uitgestrekte vingers en je visualiseert in je 
hart een licht. En of je dat nu ziet of niet, neem aan dat het er is en dat het doorstraalt vanuit je hart 
naar je voeten. Door je benen schijnt het de grond in. Het schijnt door je armen en je vingers de hemel 
in. Door je hoofd. Het schijnt naar voren en naar achteren en je staat daar als een ster aan de hemel. 
En vervolgens doe je er een paar minuten over om je armen héél langzaam te laten zakken, terwijl 
deze wel gestrekt blijven. Doe dat heel rustig. Terwijl je zo je armen laat zakken stel je je voor dat je 
indaalt in een landschap. Wat zich heel geleidelijk toont. Alsof het heel geleidelijk licht wordt, vroeg in 
de morgen. (muziek gaat aan)  
 
Je merkt dat je daar loopt te wandelen. Er blijkt een soort pad te zijn …  en al doende wordt het 
landschap helder. Zo af en toe zal ik dingen zeggen die niet helemaal passen bij jouw verhaal, volg 
dan altijd jouw verhaal. Het gaat er niet om dat je mij persé volgt. Vertrouw er op dat jouw verhaal 
klopt. Kijk om je heen hoe het landschap eruit ziet en hoe het voor jou is om daar te wandelen. Hoe is 
de sfeer? Hoe ziet de natuur er uit? Zijn er heuvels of is het een vlak landschap? Is het groen of is het 
juist dor? Is het bergachtig of rotsig. Is er water? Misschien zijn er wel dieren, vogels, vlinders of 
andere dieren. Als die er zijn, hoe verhouden die zich tot jou? …. Dan wordt je pad gekruist door een 
beekje, een klein riviertje en je ziet dat er in dat riviertje een bootje ligt en zonder erover na te denken 
stap je in dat bootje … alsof het je héél vertrouwd is en je duwt het bootje van de kant en je laat je 
meevoeren met de stroom …  
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Kijk maar hoe het is om in dat bootje te zijn ...  en hoe het water stroomt. Is het een vrij rustige rivier of 
is het juist een snelle rivier ... Hoe ervaar je de golfbeweging? Hoe is het landschap aan weerskanten 
van de rivier? Je merkt dat je bereid bent een nieuwe wereld binnen te gaan. Een oude wereld achter 
je te laten… Kijk hoe het landschap zich ontwikkelt ... en de rivier verder stroomt. . . 
 
Dan, op een plek waar het riviertje wat breder is en wat ondieper, merk je dat het bootje vastloopt en 
stap je uit het bootje en trekt het op de kant ... . en je kijkt om je heen. Je maakt contact met die 
bijzondere plek daar. Je kijkt hoe het daar is voor je.  
 
Dan merk je dat daar ook een heuvel is. En je voelt je als het ware geroepen, uitgenodigd, om die 
heuvel te beklimmen. Kijk maar of dat gemakkelijk voor je gaat of dat het vrij zwaar is. Of het een stijl 
pad is of glooiend? … Steeds meer laat je van jezelf achter … Zo kom je geleidelijk bovenaan op de 
heuvel en daar ontvouwt zich het huis van zijn.  
 
Open je voor de kwaliteiten van dat huis. Vertrouw erop dat daar precies het huis verschijnt dat 
belangrijk is voor jou, om wat voor reden dan ook … Kijk hoe dat huis je raakt. Wat er bijzonder aan is 
voor jou …  
 
Dan ga je het huis binnen en laat het binnenste ervan op je inwerken. Je onderzoekt het huis. Je 
proeft de sfeer van de ruimte of ruimtes. Voel hoe het je raakt …  
 
Dan, op een bijzondere plek in het huis, verschijnt daar een gestalte. En als vanzelf maak je een 
gebaar naar de gestalte, zoals de gestalte misschien ook een gebaar naar jou maakt … Voel hoe de 
gestalte jou ontvangt, hoe die jou welkom heet. Wat zijn de kwaliteiten van de gestalte die jou raken? 
… De gestalte nodigt je uit om nog even in contact te blijven. Met hem of haar in het huis van Zijn.  
 
De gestalte vraagt jou je handen uit te steken, zodat je in staat bent een geschenk te ontvangen. Dus 
je steekt je handen uit en je stelt je voor dat de gestalte een geschenk in jouw handen legt. Als dat 
gebeurd is breng je dat geschenk naar je hart. Voel hoe dat je raakt. … En misschien wil jij ook iets 
geven aan de gestalte. Kijk wat er in je opkomt en wat jij vervolgens in de handen van de gestalte legt 
...  
 
Misschien heeft de gestalte jou ook iets te zeggen, heeft de gestalte een soort boodschap voor jou. 
Het kan een boodschap zijn met woorden en het kan ook zonder woorden. Iets wat de gestalte 
bijvoorbeeld met de ogen communiceert ... Zou jij misschien ook wat aan de gestalte te vertellen 
hebben? ... .  
 
Heel langzaam wordt het tijd om afscheid te nemen van de gestalte, van het huis van Zijn, maar dat 
wel in de wetenschap dat je hier altijd terug kunt keren. Dat je hier altijd welkom bent ... Na rustig 
afscheid te hebben genomen van de gestalte, verlaat je het huis van Zijn en keer je weer terug in het 
landschap ...  
 
Daal de heuvel weer af. Voel hoe dat anders gaat als toen je naar boven kwam. Misschien zie je in de 
verte alweer het water en de omgeving. Misschien zie je ook het bootje weer liggen? En als je 
beneden bent, stap je in het bootje en je roeit tegen de stroom op, weer terug naar de plek waar je 
begonnen bent. Voel hoe moeilijk of gemakkelijk dat gaat. … En op de plaats waar je in het bootje 
gestapt bent, leg je het bootje weer neer.  
Je loopt weer terug naar de plek waar je begonnen bent. Daar ga je rustig zitten en laat je alles nog 
eens rustig op je inwerken.  
 

Oef. 7 – dag 4: Repeterende vraag: Support, holding en veiligheid 
De eerste twee vragen 10 minuten, de laatste vraag is 15 minuten. 

• Wat is er goed aan om je behoefte aan support, holding en veiligheid te ontkennen?(10 min. 
per persoon) 

• Wil je mij vertellen wat jou support en holding biedt in jouw leven? (10 min. pp) 
• Wil je mij vertellen hoe jij meer support en holding in je leven zou kunnen brengen? (15 min. 

pp) 
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Oef. 8 – dag 4: Herhalen van de visualisatie 
We gaan zo in groepjes van drie uit elkaar: één vertelt, één begeleidt en de ander luistert mee.  
Het komt erop neer dat degene die werkt de ogen sluit, zich zo veel mogelijk afstemt op de vorige 
visualisatie van het Huis van Zijn. Degene die begeleidt kan zich zo veel mogelijk inleven in het 
verhaal van de persoon. Je kunt die persoon helpen door vragen te stellen over de beelden die hij of 
zij heeft. Soms is dat niet nodig als iemand heel makkelijk vertelt, maar vaak helpt het wel als je 
vragen stelt. Bijvoorbeeld:  
 

• ‘hoe zag het er daar precies uit?’ of  
• ‘hoe is dat voor jou?’  
• ‘weet je wát je precies raakt?’, of  
• ‘ik zie dat je dat raakt, hoe is dat voor je?’,  
• ‘het klinkt alsof dat eigenlijk heel bijzonder is wat je nu zegt voor jou, wat maakt het 

bijzonder?’.  
 
Het beste werkt het door je zoveel mogelijk in te leven en jezelf te gunnen dat je vragen stelt. Door als 
het ware mee te praten ontwikkelt zich dat vanzelf. En daarmee versterk je de verbinding van de 
persoon en de visualisatie. Dat is de clou die je in je achterhoofd moet houden. 
Circa 20 minuten per persoon. 
 

Oef. 9 – dag 5 en 6: De innerlijk massageoefening  
Een van de doelstellingen van ons werk wordt wel omschreven als “minding the body” aan de ene 
kant en “embodying the mind” aan de andere kant. Integratie van lichaam en geest daar gaat het om. 
 

• Bij deze oefening begin je met je ogen te sluiten en de aandacht op een heel vriendelijke 
manier naar de rechtervoet te brengen en deze gedetailleerd deel voor deel te voelen. 
Geleidelijk ga je dan met je aandacht naar boven naar je rechterheup. Vervolgens maak je 
een sprong en ga je naar je rechterhand en van hieruit ga je omhoog naar je rechterschouder. 
Steeds doorvoel je zo precies en gedetailleerd mogelijk ieder stukje van je lichaam. 
Vervolgens ga je via je nek naar je linkerschouder en van daar maak je dezelfde weg terug. Je 
gaat dus in de richting van je linkerhand, van daaruit naar je linkerheup en zo ga je op weg 
naar je linkervoet. Zo doordrenk je je lichaam met bewustzijn. Het is misschien het best te 
omschrijven als een buitengewoon vriendelijke vorm van innerlijke bewustzijnsmassage. 
 

• Deze circulatie kun je eventueel een paar keer herhalen, afhankelijk van de tijd die je wilt 
besteden. Je kunt overwegen om bijvoorbeeld de eerste keer vrij globaal en volgende keren 
steeds gedetailleerder en preciezer te werk te gaan. Je sluit de oefening af met de aandacht 
naar beide voeten te brengen en zo ga je dan via beide benen omhoog, geleidelijk en bewust 
via de romp naar het hoofd, de schouders, armen en de handen. Aan het eind breng je de 
aandacht ook naar de ruimte om je heen en probeer je je lichaam als geheel te ervaren.  
 

• Het is heel goed om deze oefening ’s ochtends te doen direct nadat je opgestaan bent. Het is 
overigens ook een oefening die helpt, wanneer je moeite hebt om in slaap te vallen. 
Deze vorm van scanning van het lichaam helpt enorm goed zoals je zult merken om, in 
gewone mensentaal gezegd, je uit je hoofd te halen of zoals dat genoemd wordt, je hoofd leeg 
te maken. In je hoofd zitten betekent vaak dat er een moeilijke beleving is in het lichaam waar 
je je niet van bewust bent en waar de geest meer fanatiek of minder mee aan de slag gaat om 
er een oplossing voor te vinden. Omgekeerd kun je zeggen: altijd als het hoofd druk bezig is, 
is er een negatieve ervaring waar je je niet van bewust bent of waar het moeilijk is rustig bij te 
ontspannen. Toch is dat laatste het beste wat je doen kunt om tot een oplossing te komen of 
om tot de conclusie te komen dat er helemaal geen oplossing nodig is.  
 

• Kenmerkend voor deze oefening is dat hij in eerste instantie gericht is op de armen en benen 
en minder op het hoofd en de romp. Het hoofd en de romp zijn meestal de delen van het 
lichaam waar we de moeilijke ervaringen in de vorm van een soort knopen aantreffen. Vaak is 
de verbinding van de romp met de benen en de armen geblokkeerd. Juist door de aandacht 
op de armen en benen te richten komt hier meer presentie en worden blokkades geleidelijk 
opgeheven. Het contact met de armen en benen biedt de basis om de moeilijke ervaringen in 
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de romp te dragen. 
 

• Door er een gewoonte van te maken iedere ochtend de circulatieoefening te doen zal deze 
gewoonte zich geleidelijk ook naar de praktijk van het dagelijks leven uitbreiden. Geleidelijk 
aan kun je proberen om ook tijdens een vergadering, het eten, televisie kijken en dergelijke je 
armen en benen te voelen. De oefening helpt ons daarmee om steeds meer in elke situatie in 
contact te blijven met onszelf.  
 

• Deze innerlijke massageoefening is ook een vorm van geestkrachttraining. Het vraagt kracht 
om je aandacht weg te halen van de onderwerpen waar je hoofd gewend is druk mee te zijn. 
Het vraagt kracht om je aandacht heel precies op die plaatsen van het lichaam te brengen 
waar de oefening dat vraagt. Training van geestkracht is vergelijkbaar met training van 
spierkracht. Door de “geestkrachtspier” regelmatig op een reële manier in toenemende mate 
te belasten zal hij geleidelijk sterker worden. Al doende zal jouw wijsheid sterker worden dan 
de reflexmatige tendensen en zal je keuzevrijheid groeien. Je authentieke zelf gaat het 
geleidelijk winnen van je gewoontezelf. 

  
Een geleide meditatie: 

• Sluit je ogen. 
• Maak eens contact met je rechtervoet. 
• Voel je rechtervoet. 
• Kijk hoe je voet contact maakt met de grond. 
• Voel hoe dat contact voelt. 
• Hoe de hak van je voet voelt.  
• Hoe de bal van je voet voelt.  
• Voel je tenen. 
• Kijk welke tenen je afzonderlijk kunt voelen.  
• Terwijl je in contact bent met je voet, voel je ook je enkel, de binnenkant van je enkel, 
• de buitenkant van je enkel. Misschien ook de kern van je enkel.  
• Je voelt je kuit. Beneden en wat hoger.  
• Zo voel je ook je scheenbeen. 
• Je voelt je knie. 
• De binnenkant van je knie, je knieholte, misschien kun je ook je knieschuif voelen. 
• Voel je bovenbeen.  
• Je onderkant van je bovenbeen. 
• De bovenkant van je boven been, tot en met je bil. 
• Het zitbotje. Je rechter zitbotje, dat je op de stoel of het krukje voelt. 

 
• Vervolgens ga je met je aandacht naar je rechterhand. 
• Je voelt de palm van je rechterhand. 
• De buitenkant van je rechterhand.  
• Je voelt je duim, je wijsvinger, je middelvinger, je ringvinger en je pink. 
• Je voelt je pols, je onderarm. 
• Voel wat die onderarm bij je oproept. 
• Voel je elleboog, voel je bovenarm, voel je schouder, je oksel. 

 
• Voel je nek en je linkerschouder.  
• Voel je linker oksel, je linker bovenarm, je elleboog. 
• Voel je onderarm, met je pols.  
• Voel je duim, je wijsvinger, je middelvinger, je ringvinger, je pink. 
• Voel je hele hand. 
• De buitenkant van je hand.  
• De palm van je hand. 

 
• Voel dan je linker heup en bil.  
• Voel je bovenbeen.  
• De bovenkant van je bovenbeen, de onderkant van je bovenbeen.  
• Voel je knie, je knieholte.  
• Voel je scheenbeen en je kuit.  
• Voel je enkel.  
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• Voel je linkervoet.  
• Voel hoe die contact maakt met de grond. 
• Voel je hak en hiel. 
• Je hele voetzool.  
• Voel je tenen.  
• Kijk of je je grote teen afzonderlijk kunt voelen, je kleine teen, eventueel je tenen er tussenin.  

 
• Voel dan ook je rechtervoet. Je voelt dus je linkervoet en je rechtervoet. 
• Voel hoe het is om beide voeten te voelen in contact met de grond 
• Voel je enkels.  
• Ga geleidelijk omhoog in de richting van je onderbenen. 
• Je voelt je knieën, 
• Je voelt je bovenbenen,  
• Je voelt je billen en je heupen. 
• Je voelt hoe het is om te zitten.  
• Je voelt je geslacht en je anus. 
• Het gebied daartussen.  
• Misschien voel je je bekken, je schaambeen en je heiligbeen.  
• Voel je buik en je onderrug. 
• Voel de overgang van je buik naar je borst in de vorm van je middenrif.  
• Voel je bovenrug en je schouders. 
• Voel je bovenarmen, je ellebogen, je onderarmen. 
• Voel je handen. 
• Voel je nek en je hals.  
• Voel je mond en je tong. 
• Je keel, je lippen. 
• Voel je oren en de achterkant van je hoofd. 
• Voel je neus, je ogen.  
• Voel je voorhoofd en de bovenkant van je hoofd. 
• Stel je voor dat je fontanel open is voor de kosmos, de energie van de ruimte.  

 
• Dat de energie door jou heen stroomt naar de aarde en misschien ook wel andersom. Je 

voelt de ruimte om je heen. 
• Je laat de gebruikelijke proporties van je lichaam los.  
• Neem maar aan dat je veel groter bent dan je lichaam, veel ruimer, veel transparanter. Kijk of 

er een middelpunt is of juist helemaal geen middelpunt. 
• Volg wat er wil zijn, wil ontstaan. 
• Kijk of je dat durft te vertrouwen. 
• Deze vorm van zijn. 
• Wend je dan tot degene die naast je zit. 
• Kijk wat er voor woorden/woord opkomt bij jou of bij de ander.  
• Als er geen woord is, is het ook goed.  

 

Oef. 10 – dag 5: Repeterende vraag: Aandacht voor jezelf 
Dit gaan we in tweetallen doen, 10 minuten per vraag, 10 minuten per persoon. 

• Wil je mij vertellen waar jij van houdt? 
o Wil je mij vertellen hoe je je nu voelt? 

• Wil jij vertellen wat jou goed doet? 
o Wil je mij vertellen hoe je je nu voelt? 

• Wil je mij vertellen waar jij blij van wordt? 
o Wil je mij vertellen hoe je je nu voelt? 

 

Oef. 11 – dag 6: Identificatieoefening 
In twee- of drietallen. Een van de getuigen stelt de vragen. Vraag ogen te sluiten en object te kiezen 
uit visualisatie dat op een of andere manier raakt: 

• Vraag het object te beschrijven en noteer de kwaliteiten. 
• Vraag welke kwaliteiten vooral raken. 
• Kies een kwaliteit en vraag hoe is het al je realiseert dat je die kwaliteit bent. 
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• Vraag: als ik me realiseer dat ik die en die kwaliteit ben dan merk ik … 
• Werk zo met de verschillende kwaliteiten afzonderlijk. Kies ook kwaliteiten die de persoon 

misschien niet zo relevant vindt, maar jij misschien wel. 
• Werk vervolgens met het object als geheel. 
• Vraag ogen te openen en om wederom te herinneren het object te zijn en hoe dat is. 
• Vraag hoe als object het contact met jou wordt ervaren. 

 

Oef. 12 – dag 6: Open onderzoek: Diverse rollen 
Dat doen we in tweetallen.  

• Vertrekpunt is je voorkeur voor mentor of pupil zijn. 
• Welke rol gaat je het gemakkelijkste af? 
• Wat voor rol neem je als vanzelf in een tweegesprek? 
• Hoe zie je de verdeling van invloed op de gang van zaken? 
• Zie je een relatie met de rol die je neemt in de groep en in de oefengroep? 
• Is er een verband met de rol die je had als kind in je gezin van afkomst? 
• Hoe begrijp je je “keuze” voor die rol? 

 

Oef. 13 – dag 7: Repeterende vraag: De moeilijkheden van het leven  
Het is niet gemakkelijk jezelf te gunnen iets moeilijk te vinden in het leven. 

• Wil je mij vertellen wat er voor jou moeilijk is of ooit was in je leven en hoe het is om mij dat te 
vertellen? 

• Wil je mij vertellen wat jij soms moeilijk vindt aan andere mensen en hoe het voor je is dat je 
dat moeilijk vindt? 

• Hoe is het om jezelf te gunnen iets moeilijk te vinden? 
 

Oef. 14 – dag 7: Open onderzoek: Moeilijkheden en verlangens 
In drietallen: om de beurt heeft 1 persoon de gelegenheid om 10 minuten lang zelfonderzoek te doen. 
De andere 2 personen zijn getuige van dit proces. 

• Op de plaats waar het moeilijk is, woont een oprecht verlangen. 
• Onderzoek naar de verlangens en hunkeringen die schuil gaan achter moeilijkheden, 

frustraties, onvredes. 
• Hoe is het om jezelf die verlangens te gunnen. 
• Frustratie enz. betekent onbewuste identificatie en zit daarmee vast. Contact met de 

verlangens die er achter schuil gaan, brengt beweging en helpt de stroming weer op gang. 
 

Oef. 15 – dag 7: Zelfvergevingsoefening (uitgebreide beschrijving) 
Overgave aan jezelf en aan het leven, ook wel mededogenoefening of vredesoefening genoemd, tegengif 
tegen zelf- en levenshaat. 
 
Intentie van de oefening 
Sta het leven toe je ieder gevoel (emotie) te geven dat het leven goeddunkt wat ook de achtergrond is 
van dat gevoel. Wees bereid ieder gevoel (dat er toch al is) bewust te voelen en er in te rusten, hoe sterk 
het gevoel is of wat de aard van het gevoel is. Het streven is er gericht de emotie niet te onderdrukken 
en evenmin uit te leven, maar de emotie te transformeren door deze helemaal de ruimte geven.  
Als een ander je iets aandoet, roept dat bij jou iets op. Daarmee heb jij te dealen en kun je ook dealen, 
hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Wie de verantwoordelijkheid voor het verzachten van een gevoel bij 
een ander legt, maakt zich afhankelijk en ontneemt zich een belangrijke kans tot bevrijding.  
 
De intentie anders gezegd 
Leren ophouden met je tegen het leven en hoe zich dat bij jou manifesteert te verzetten. Denk er over na 
hoe zinloos dat is. Vechten tegen je gevoelens –hierbij inbegrepen "slechte" of "irreële" verlangens, 
neigingen tot "verboden" handelingen en gedachten leidt tot negativiteit. Je bent verantwoordelijk voor 
en hebt invloed op je daden, niet op je gevoelens, verlangens, neigingen of gedachten.  
Jezelf afkeuren of bestrijden werkt averechts. Bewustzijn van en vriendschap met gevoelens leiden tot 
krachtig, liefdevol en spontaan gedrag ofwel leiden er toe dat je wordt wie je écht bent. Op deze manier 
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kies je er voor met het leven en met jezelf in het huwelijk te treden. Daardoor val je samen met het leven 
en met jezelf, word je één en is er rust.  
 
Uitgangspunt - houding 
Je kiest er voor om vanuit je ware zelf of vanuit je Gestaltepositie -of je die nu precies voelt of niet- 
vriendschap te sluiten met je "dagelijkse" zelf. Je kiest voor totale overgave aan het leven met alles er 
op en eraan. 
 
Hoe 
Zie jezelf voor je in de hoedanigheid die je op dit moment moeilijk vindt, bijvoorbeeld gekwetst, boos, 
jaloers, verslaafd of angstig enz. Zeg tegen jezelf ieder van de volgende zinnetjes tenminste drie keer, bij 
voorkeur hardop en steeds even "navoelen". Wees je bewust dat juist het mooiste in jou tot voelen in 
staat is en angstig, boos of verdrietig is. Het is de manier om je weeskinderen te verwelkomen. 
 
De zinnetjes  
7. "Ik zie dat je je ...  (bijvoorbeeld boos, angstig, verdrietig, vernederd, weerstand) voelt." 

In het geval je de gevoelens niet echt ervaart of er niet zeker van bent, zeg je "Ik neem aan dat je je 
... ."of "ik begrijp dat je je ....") 

8. "Je mag .... (boos, angstig, verdrietig etc.) zijn. 
9. "Hoe ...  (boos, angstig etc.) je ook bent, ik laat je niet in de steek." 
10. "Je mag je leven lang ...  (boos, angstig etc.) zijn, ik blijf je trouw".  

Eventueel als extra zinnetje: "Je mag echt voelen wat je voelt". 
11. "Ik geef vanaf nu (al) mijn liefde en waardering aan jou, hoe .... (angstig, boos etc) je ook 

bent." Maak ter versterking een verwelkomingsgebaar. 
12. "Het spijt me dat ik mijn hart voor je had gesloten, omdat je ( ... ) was. Daarvoor vraag ik je 

vergeving."  
 
Toelichting op het werk met jezelf en met elkaar 
8. Blijf steeds zo dicht mogelijk bij je gevoel en breng dat zo goed mogelijk onder woorden. Soms kun 

je je gevoel niet in één woord vatten. Gebruik dan meerdere woorden.  
9.  Wanneer de aard van de gevoelens al doende verandert, ga dan weer terug naar het eerste 

zinnetje. Zo kan het gebeuren dat je in eerste instantie niet verder komt dan het eerste, tweede of 
derde zinnetje. Dat is prima. 

10.  Vóór of na het uitspreken van een zinnetje kun je weerstand voelen of een neiging om 
voorwaarden te stellen. Ga daar niet aan voorbij, maar druk dat uit in woorden, bijvoorbeeld: " Ik zie 
dat je het moeilijk vindt dat je boos en verdrietig bent. Je mag het moeilijk vinden om boos en 
verdrietig zijn." Je mag dus iets niet willen. (Zie punt 7) 

11.  Wanneer er veel weerstand is, kan het helpen jezelf in kindvorm te zien. Een kind gun je 
gemakkelijker te voelen wat het voelt. Werk met "Ik zie dat er veel weerstand is" en "Er mag 
weerstand zijn" en zo verder. Er is niks mis met weerstand, integendeel.  

12. Let steeds op het gezicht en vooral de ogen. Hierdoor kun je zien of er iets verandert en vooral of 
je geloofwaardig bent. Vaak zie je twijfel in de ogen. Zo van: meent hij/zij dat nou? Alles staat of 
valt hoe geloofwaardig je (uiteindelijk) kunt zijn tegenover jezelf, je weeskinderen. 

13. Als je iemand begeleidt, onderbreek de begeleiding dan door steeds te vragen wat het effect is 
van het uitspreken van de zinnetjes op de gevisualiseerde persoon.  

14.  Het kan ook gaan om negatieve stellingen. Bijvoorbeeld. “Ik zie dat je geen zin hebt om naar je 
werk te gaan.” “Je mag geen zin hebben om naar je werk te gaan of in die klus etc.” 

 

Oef. 16 – dag 8: Uitgebreide welkomoefening 
In drietallen. 

• Welkom C. (jezelf), je mag er helemaal zijn.  
Of: je bent helemaal welkom.  
Of: met al je gevoelens van onzekerheid.  
Of: ik ga helemaal voor jou.  

Kijk of je hier ruimhartig kunt zijn, gul kunt zijn naar jezelf. Realiseer je dat er iets in jou wacht op dat jij 
helemaal voor jezelf wilt gaan, het helemaal met jezelf wil doen. Dus inclusief je schaduwkanten.  
 

• En probeer dat eens met de ogen open. Precies hetzelfde. In contact met de andere mensen 
uit je groepje. 
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Realiseer je dat je eindelijk het grootste compliment van de wereld nu voor jezelf kunt organiseren. Je 
hebt nu eindelijk in je macht. En leg je hart erin. 
 
Stel, ik ben in een groepje met, ik zal maar zeggen met S1 en S2.  

• Ik zeg dan: S1, S2, ik Chris, kies vanaf nu voor de volle 100% voor mezelf. En als ik dat echt 
doe, dan merk ik dat en dat en dat.  

• De ander herhaalt niet, maar ik zeg dat tegen S1 en dit heeft een effect op S1.  
En S1 zegt tegen mij: Chris, als jij voor de volle 100% voor jezelf kiest, dan merk ik dat ik me 
in de steek gelaten voel. Bijvoorbeeld. 

Dat doet iets met jou als die ander voor de volle 100% voor zichzelf kiest tegenover jou. Je doet dat in 
contact met die andere 2. Je kiest voor de volle 100% voor jezelf. Kijk wat dat doet met jou als je dat 
uitspreekt. Die 2 anderen benoemen vervolgens wat dat met hun doet en dan gaat de volgende 
persoon.  
 
Dan gaan we toevoegen: 

• Ook al zou het betekenen dat ik jullie verlies. Dus:  
Ik Chris, kies vanaf nu voor de volle 100% voor mezelf. Ook al zou dat betekenen dat ik jullie 
zou verliezen. En als ik dat echt doe dan merk ik dat en dat en dat.  
Dat zeg je in contact met de anderen…dat is namelijk belangrijk.  

 
Dan gaan we naar de laatste stap van deze oefening.  

• Je benoemt welke kwaliteit je op dit moment bij de andere twee ziet. Bijvoorbeeld: bij jou zie 
ik op dit moment die en die kwaliteit en wat ik jou gun is dat en dat en dat. Die persoon 
herhaalt wat jij gezegd hebt. Daarna herhaalt de tweede het.  

 

Oef. 17 – dag 9: Open onderzoek over de ‘ideale ander’ 
In drietallen, een half uur per persoon 

• Hoe moet/moest jij zijn om de ideale dochter of zoon te zijn van aan de ene kant je vader 
en aan de andere kant van je moeder en hoe mocht je vooral niet zijn? 

• In hoeverre is/was voor jouw gevoel de liefde en waardering van je ouders afhankelijk van 
de mate waarin jij het ideale kind bent/was voor je ouders? 

• Hoe hebben je ouders geprobeerd jou naar hun ideaalbeeld te vormen en in hoeverre is 
hen dat voor je gevoel gelukt? 

• Heb je je ook afgezet tegen de verwachtingen van je ouders? 
• In hoeverre heb je een conflict ervaren of ervaar je een conflict tussen het verlangen om 

jezelf te zijn en het verlangen om de ideale zoon of dochter te zijn? 
• In hoeverre zijn/waren de wensen van je ouders onderling conflicterend? In welke mate 

moest je als de ideale zoon of dochter van je moeder anders zijn dan de ideale dochter of 
zoon van je vader of andersom? Hoe heb je dat opgelost? 

• In hoeverre heb je als kind je vader en je moeder als geïnteresseerd en ondersteunend 
ervaren in jouw authentieke of ware zelf? 

 

Oef. 18 – dag 9: Oefening: Feedback vragen en geven 
Het gaat erom feedback te vragen en te geven. Werk in tweetallen en zoek nadat je feedback hebt 
ontvangen of gegeven een andere partner op. Neemt per ronde circa 5 minuten. Dit zijn de vragen: 

• Hoe denk je dat jij voor mij zou moeten zijn om bij mij in de smaak te vallen? 
• Hoe denk je dat je vooral niet moet zijn om niet mijn afkeer op te roepen? 
• Hoe vrij voel je je om bij mij jezelf te zijn? 
• In hoeverre spelen, denk je, jouw projecties op mij daarbij een rol of in hoeverre denk je dat ik 

echt invloed wil op jou? 
 

Oef. 19 – dag 10: Zijnsoefening: Als ik stop met invloed uitoefenen 
In drietallen. 
• Sluit je ogen en stem af op jezelf. 
• Benoemen gevoelens: Er is een gevoel van … 
• Kijk wat er gebeurt als we toevoegen, ‘…en dat mag er zijn’.  

Als er iets in ons is dat bereid is zich te verzoenen met wat er is kunnen we dat zeggen. Vooral als 
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het iets lastigs is. Als het iets leuks is, is het niet zo moeilijk om te zeggen, ‘dat mag er zijn’. Dan 
slaat het eigenlijk nergens op. Dat is er al hoor, maar toch, voor het primitieve deel in ons is het 
belangrijk om te zeggen ’en dat mag er zijn’.  
 

• De volgende stap heeft te maken met het volgende. Zo gauw er iets lastigs in ons is, zal er een 
deel in ons actief worden om het lastige weg te werken. Omdat het een reflexmatige tendens is 
kunnen we daar ook werk mee doen. Het ‘er mag er zijn’ is een ritueel zinnetje, meer hoeft het ook 
niet te zijn. En het werkt toch.  
Het volgende zinnetje is ‘als ik stop met invloed uitoefenen dan merk ik …’  
Laat je verrassen. Er hoeft geen enkele logica in te zijn. Je benoemt simpelweg wat er is als je dat 
zinnetje uitspreekt. Het kan zijn ‘als ik stop met invloed uitoefenen dan krijg ik kriebel aan mijn 
pink’. Het is een vervolg op ‘en dat mag er zijn’. Een verdere verdieping van die zin. 
 
En ik breek heel snel in omdat je misschien nu nog merkt hoeveel invloed je hebt op je invloed. 
Door dat zinnetje te zeggen merk je hoeveel invloed je hebt, hoeveel macht. 
 

• We gaan een volgend stapje maken. Ik werk wel eens met een dramatischer zinnetje. We merken 
dat we als reflex hebben dat we de werkelijkheid voortdurend manipuleren. Zo zijn we uitgerust. 
Maar we hebben wel macht als we zeggen ‘als ik stop met invloed uitoefenen’. We kunnen 
terugvallen op puur gewaar zijn. Puur aanwezig zijn. Pure presentie. Dus niks doen, en alleen 
maar Zijn. Daarom werken we met: ‘als ik stop met invloed uitoefenen, en er voor kies om puur 
ogen te zijn, puur waarneming te zijn, dan merk ik…’.  
Hoe is het dan, wat merk je? Als je het niet meer weet, steek je hand op dan kom ik langs. 
 

• Nu gaan we hetzelfde doen met de ogen open. Dat wordt een nog grotere uitdaging voor de 
meeste mensen. Hetzelfde zinnetje, ‘om puur ogen te zijn…’. Vooral als je kijkt is het een 
waardevol zinnetje. Hoe zie je die ogen als je puur ogen bent.  
 

• Volgend zinnetje, ‘als ik in contact met jou geen invloed uitoefen en puur ogen ben, dan merk ik 
….’  
Tussendoor roep ik, ‘hoe is het om compleet ontwapend te zijn?’. 
 

• De volgende zin is, ‘Puur ogen zijn voelt als…’. We houden het nu kort. Eventueel kun je ervan 
maken ‘Puur ogen zijn tegenover jou voelt als…’. 
 

• En nog korter, ‘Puur zijn voelt als… ’. 
 

• Nog korter, ‘Zijn voelt als… 
’ 

• Nu deze twee: ‘Zijn voelt als…., iemand zijn voelt als…’. 
Die twee dingen gaan we even vergelijken. En laat je verrassen. Hoe is het als ze elkaar niet 
uitsluiten. Het Zijn en het Iemand Zijn, elkaar niet uitsluiten. Eigenlijk ongeveer hetzelfde zijn, maar 
toch ook weer anders. 
 

• Volgende zin: ‘Wat ik uit deze oefening leer…’. Waar krijg je zin in als je deze oefening doet? 
 

Verkorte versie oefening: Als ik stop met invloed uitoefenen 
• Ogen sluiten en afstemmen op jezelf 
• Benoemen gevoelens: Er is een gevoel van …. 
• Er is een gevoel van … en dat mag er zijn 
• Als ik stop met invloed uitoefenen dan merk ik ……… 
• Als ik stop met invloed uitoefenen en er voor kies om pure ogen te zijn dan merk ik… 
• Ogen open en door werken met zelfde zin. 
• Als jij stopt met invloed oefenen en er voor kiest om pure ogen te zijn dan merk ik … 
• Puur ogen zijn betekent …...  
• Puur ogen zijn is …… 
• Puur zijn is …… 
• Zijn is …… 
• Zijn is…...;  
• iemand zijn of er zijn is …… 
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• Wat ik uit deze oefening leer …...  
• Oefening in egoloosheid in drietal 
• Afstemmen 
• Er is een gevoel van …...  
• Er is een gevoel van …... en dat is niet van mij dat is van het leven. 
• Het leven toont zich door een gevoel van …...  
• Het leven toont zich …... ( in wat we ook waarnemen) 

 

Oef. 20 – dag 10: Ademhalingsoefening (1) 
We gaan eerst wat rekken en strekken. 

• Kijk eens wat er gebeurt terwijl je zo aan het rekken en strekken bent dat je eigenlijk 
voortdurend uitdrukking moet geven aan. Eigenlijk aan het communiceren bent. 

• Ga met je armen omhoog en kom vervolgens met je handen en je hele lichaam naar beneden 
en zwaai met je armen tussen je benen en ga weer omhoog. Adem in bij het omhoog gaan en 
uit bij het omlaag gaan. Dus een complete inademing omhoog en een complete uitademing 
omlaag. 

• Aan het eind van de uitademing wacht je één tel en aan het eind van de inademing wacht je 
één tel voordat je de volgende maakt. En kijk of je dit kunt voelen als een soort gebaar wat je 
maakt. Kijk hoe het is als je dit beleeft als een gebaar, de buiging als een gebaar van 
overgave en de andere beweging, als de beweging van gaan staan. De beweging naar het 
zijn en de beweging naar het iemand zijn. Staan voor wie je bent. 

• Kijk of je de ademhaling de beweging kunt laten doen. Niet jij doet de beweging maar de 
adem stuurt de beweging. Je kunt het je ook voorstellen als de golven van de zee. Hoe er als 
het ware steeds weer een golf opkomt en een golf verdwijnt. 

• De volgende stap in deze oefening is dat je ook steeds weer een ademhaling wacht. Voordat 
je dus naar beneden gaat, respectievelijk voordat je naar boven komt. We blijven één 
ademhaling boven en we blijven één ademhaling beneden. 

• En laatste keer en neem nog maar even de tijd om na te voelen. 
 

Ademhalingsoefening in tweetal 
De volgende oefening met de ademhaling doen we in tweetallen. Doe maar met degene die naast je 
staat.  

• Je kunt de ogen dicht houden. We beginnen met de armen te spreiden en voel hoe het is om 
zo tegenoverklaar te staan. 

• Vervolgens brengen we de handen naar de borst en buigen we voorover en gaan we weer op 
een inademing terug. Dus je gaat staan tegenover de ander en je buigt voor de ander. Het 
maakt niet uit of het tegelijk gaat of los van elkaar, voel maar wat prettig voelt. 

• En laatste keer. En voel maar even na. 
• Voel hoe het is als je je realiseert dat je voortdurend uitdrukking geeft aan iets. Dat je 

voortdurend een gebaar bent. Uitdrukking geeft aan iets dat groter is dan jij. 
• En breng dan je rechterhand een beetje omhoog, houd maar gewoon naast je. Ter hoogte of 

de schouder of zo. En breng je aandacht naar je rechterhand. En voel hoe het is als die hand 
zo staat. Dat je een ander gebaar bent dan wanneer je die hand langs je lichaam laat zakken. 
Voel het verschil. Je kunt je hand ook naast je oor de lucht in laten gaan en probeer dan te 
proeven wat voor gebaar je dan bent, een ander gebaar. En speel daar eens wat mee. Dus 
door met aandacht te bewegen, kijk wat voor gebaren er ontstaan. En probeer steeds het 
gebaar te proeven. En laat je verassen door het gebaar dat er opkomt. En kijk hoe het is om 
de kwaliteit van het gebaar te proeven. 

• En voel je vrij om natuurlijk de andere hand ook in het feestje te betrekken. 
• Doe heel geleidelijk je ogen open. Word je bewust van de ander tegenover je en het gebaar 

wat de ander tegenover jou is. De ander is een gebaar, jij bent een gebaar en jullie zijn per 
definitie een gezamenlijk gebaar. 

• Merk hoe de muziek niet nodig is ...  voor het gewaar-zijn. 
• Het gebaar dat jij bent ...  het gebaar dat de ander is ... het gebaar dat je gezamenlijk bent ...  

wat we als groep zijn ...  wat we als mensheid zijn ...  als planten ...  en dieren ...  
onmiskenbaar. 
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• Laten we dit eens proberen af te sluiten in een creatieve hug ...  maar wel de stilte bewaren ... 
zodat we daarna vanuit die stilte even kunnen gaan mediteren ...  en voel ook die hug als een 
gemak ... is niet verplicht overigens maar ...  

• Kijk hoe het is als we zo zitten en we stoppen met invloed uitoefenen ... en we richten ons op 
het puur gewaar-zijn. Gewaar-zijn wat we eigenlijk zijn.  

• Laten we dit afsluiten met een buiging. 
 

Oef. 21 – dag 10: Repeterende vraag over idealen 
In tweetallen, 10 minuten per persoon per vraag: 

• Wat is er goed aan om je niet bewust te zijn van je idealen? 
• Wat is er goed aan om je wel bewust te zijn van je idealen? 
• Wil je mij een voorbeeld noemen van jouw verlangens en idealen en hoe het voor je voelt er 

mij iets over te vertellen? 
• Kun je een voorbeeld noemen van een ideaal waarvan jij heel graag wilt dat het werkelijkheid 

wordt en waar je je eventueel ook graag voor zou willen inzetten? 
 

Oef. 22 – dag 10: Open onderzoek: de ideale ander  
In drietallen, 30 minuten per persoon. 

• Hoe moet/moest jij zijn om de ideale dochter of zoon te zijn van aan de ene kant je vader en 
aan de andere kant van je moeder en hoe mocht je vooral niet zijn? 

• In hoeverre is/was voor jouw gevoel de liefde en waardering van je ouders afhankelijk van de 
mate waarin jij het ideale kind bent/was voor je ouders? 

• Hoe hebben je ouders geprobeerd jou naar hun ideaalbeeld te vormen en in hoeverre is hen 
dat voor je gevoel gelukt? 

• Heb je je ook afgezet tegen de verwachtingen van je ouders? 
• In hoeverre heb je een conflict ervaren of ervaar je een conflict tussen het verlangen om jezelf 

te zijn en het verlangen om de ideale zoon of dochter te zijn? 
• In hoeverre zijn/waren de wensen van je ouders onderling conflicterend? In welke mate moest 

je als de ideale zoon of dochter van je moeder anders zijn dan de ideale dochter of zoon van 
je vader of andersom? Hoe heb je dat opgelost? 

• In hoeverre heb je als kind je vader en je moeder als geïnteresseerd en ondersteunend 
ervaren in jouw authentieke of ware zelf? 

 

Oef. 23 – dag 10: Open onderzoek: ideale ander (in drietal 20 min pp) 
• Wat voor iemand zouden in de eerste plaats jouw meest ideale vader en moeder en eventueel 

broer of broers en zus of zussen geweest zijn en hoe is het om daarover te vertellen? 
• In welke opzichten zou jouw leven dan anders geweest zijn?  
• In hoeverre zou je dan ook zelf jouw ideale zelf meer hebben kunnen realiseren? 
• Hoe is het om hierover te vertellen?  

 

Oef. 24 – dag 11: Lichaamsoefening met het hoofd 
We staan en richten de aandacht op ons lichaam. 

• Voel eens hoe het is om het grote gebaar te maken. Wat is er erg aan om jezelf te ontmoeten 
respectievelijk; wat is er mooi aan om jezelf te ontmoeten?  

• Voel hoe je lichaam contact maakt met de grond….en haal eens een keer diep adem en 
spreid dan een beetje je armen, dus maak ze los van je lichaam.  

• Breng de aandacht naar je handen en breng ze dan héél langzaam naar je borst. Zeg dan in 
jezelf “welkom” en je noemt jezelf bij je naam met alles erop en eraan. En dat een paar keer 
doen, heel langzaam en bewust. Uit een bereidheid om vriendelijk te zijn. Gastvrouw of 
gastheer te zijn voor jezelf. Voor dat Zelf. Voel het effect daarvan. Voel wat er met je gebeurt.  

• Terwijl je dat doet en daar rustig mee doorgaat, breng je heel geleidelijk je kin naar je borst. 
Zodanig dus dat je hoofd voorover gaat. Voel hoe dat is om te buigen. Kijk wat er in je gebeurt 
als je zegt: “ik ben bereid mij over te geven”. Laten wij dit vervolgens met z’n allen hardop 
doen.  

• Dan breng je geleidelijk aan je hoofd weer rechtop. Voel hoe het nu is met je hoofd rechtop. 
Vervolgens leg je je hoofd op je linker schouder. Je buigt je hoofd naar links.  
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• Dan brengen wij het hoofd weer naar ’t midden en voel hoe het nu is. Wat het effect is van 
zo’n klein gebaar. Dan brengen wij het hoofd naar de rechter schouder. Voel hoe het is om 
dat gebaar te maken.  

• Dan brengen wij het hoofd weer naar ’t midden. Vervolgens brengen wij het hoofd achterover. 
Gewoon héél rustig, niet heftig. Voel hoe het is om dat gebaar te maken. Doe je mond een 
beetje open, zodat je vrijuit kunt ademhalen.  

• Dan brengen wij het hoofd weer naar ’t midden. Voel dan weer opnieuw hoe je lichaam 
contact maakt met de grond.  

• Wees je bewust van de groep, van de kring waarin je nu zit. Voel hoe het voor je is om in de 
kring te zitten. In hoeverre je je kunt toestaan om helemaal hier te zijn, helemaal in het Nu te 
zijn. In de kring. Onderdeel van de ketting.  

 

Oef. 25 – dag 11: Open onderzoek: Ideale ouders 
In drietallen, 25 minuten per persoon. 

• Wat heb je als kind gemerkt van de idealen van je ouders, van je vader en van je moeder? 
• Door welke idealen voelde je je beperkt, door welke misschien geïnspireerd of uitgedaagd? 
• Was er veel overeenstemming tussen de idealen van je vader en die van je moeder of botsten 

die juist met elkaar? Hoe was dat voor jou? 
• Wat voor idealen had jij (en heb jij misschien) waar het gaat om een ideale vader en een 

ideale moeder en in hoeverre voldeden je ouders daaraan? Hoe is dat voor je? 
• Waar heb je in jouw leven jouw idealen op de tweede plaats gezet en heb je je laten leiden 

door de idealen van je ouders? Waar heb je je juist afgezet tegen de idealen van je ouders en 
je eigen idealen als uitgangspunt genomen? 

 

Oef. 26 – dag 11: Open onderzoek ideale mentor, ideale pupil 
In drietallen met anderen dan je mentor of pupil, 15 minuten per persoon. 

• Hoe zou voor jou een ideale mentor of ideale pupil er uit zien? Hoe zou je het (nog) beter 
kunnen treffen dan je het nu hebt. Durf je je dat af te vragen? 

• Vervolgens enkele keren werken met het zinnetje: Een ideale mentor, pupil zou …… (blij met 
me zijn, graag door mij begeleidt willen worden enz.) Spreek dit rustig uit en laat het steeds 
zoveel mogelijk waar zijn. 

• Een ander zinnetje wat je daarna enkele keren kunt proberen is: wat ik (heel erg) mis bij mijn 
mentor, pupil is … Een ander zinnetje is: wat ik heel moeilijk (niet gemakkelijk) vind aan het 
contact met mijn mentor, pupil is … 

• Stel vast wat het uitspreken van je verlangens en gemis op deze manier voor effect op je 
heeft.  

• Lukt het in deze vorm van zelfbegeleiding niet te censureren? Mogen alle soorten van 
gevoelens, positieve en negatieve, naast elkaar bestaan. 

• Helpt het uitspreken van je verlangens je zodanig dat de noodzaak dat ze vervuld worden 
minder wordt? 

 

Variant Open onderzoek ideale mentor, pupil 
In drietallen, 15 minuten per persoon plus 5 minuten feedback: 

• Hoe is het gesteld met je veilig voelen in de groep, de oefengroep, tijdens het mentor-pupil 
gesprek? 

• Hoe manifesteren zich misschien ook op dit moment signalen van onveiligheid? 
• Hoe was het met de ruimte, de holding, de basis voor jou als kind? 
• Hoe creëerde jij als kind holding en veiligheid? 

 

Oef. 27 – dag 12: Presentie-oefening 
Doel presentieoefeningen: 

• Het versterken van het vermogen aanwezig te zijn en te blijven in het algemeen en vooral 
ook onder uitdagende omstandigheden. 

• In de praktijk ervaren hoe de gerichtheid op het lichaam – met name de gerichtheid op de 
ledematen – holding biedt en verwerking mogelijk maakt. 

• Het leren afgestemd te zijn en te blijven op het lichaam ook bij moeilijke emoties. 



Jaarboek Jaartraining 2009/2010 

Centrum Zijnsoriëntatie 349 

• In staat zijn moeilijke ervaringen met bijbehorende emoties te verwerken. 
• De reflex om bij moeilijkheden iets in de buitenwereld te willen veranderen te verzachten 

en deze gerichtheid op de buitenwereld geleidelijk te transformeren in een reflex om juist 
bij moeilijkheden meer bij jezelf te zijn.  

• Bevorderen van de ervaring dat wanneer je jezelf kan dragen, je vrij wordt van wat er zich 
toevallig in de buitenwereld afspeelt en daardoor er beter op afgestemd, maar minder 
door bepaald bent. 

• Het versterken van het vermogen kapitein op je schip te zijn om op basis daarvan je over 
te kunnen geven aan de elementen. 

 

Beknopte presentie-oefening 
In drietal, een cliënt en twee begeleiders die elk op de beurt een vraag behandelen; degene die de 
vraag stelt herhaalt ook het antwoord, alvorens de tweede begeleider de volgende vraag stelt; 20 
minuten per persoon; geef de cliënt de tijd; je kunt opnemen op eigen opnameapparaat of vragen de 
ander te schrijven in jouw schrift. 

• Vraag cliënt op krukje of stoel te gaan zitten. 
• De ogen te sluiten en af te stemmen op het lichaam. 
• Stel de vraag hoe het is om in deze situatie te zijn. 
• Vraag globaal te beschrijven wat er te voelen is op diverse plaatsen in het lichaam. 
• Vraag wat in het lichaam trekt het meest de aandacht en wat is het lastigst om mee te zijn. 
• Vraag of het oké is om met dat lastige wat werk te doen. 
• Vraag vervolgens zo precies mogelijk te beschrijven wat er daar te voelen is. 
• Vraag hoe het voor hem of haar is dat dat lastige er is. 
• Vraag of het mogelijk is om (toch) op deze plek gefocust te blijven en er een beetje naar toe te 

ademen. 
• Vraag vervolgens wat het effect is van de focussing op dat deel. 
• Vraag: verandert er iets elders in het lichaam? 
• Vraag om de ogen te openen en hoe het deel van het lichaam voelt met de ogen open. 
• Vraag: hoe het is om met dit gevoel in contact te zijn met mij, ons? 
• Vraag: hoe is het met dit gevoel en de rest van het lichaam in contact te zijn met mij, ons? 
• Sluit af met een gezamenlijke buiging\ 

 

Uitgebreide Presentie-oefening 
In drietal, een cliënt en twee begeleiders die elk op de beurt een vraag behandelen; degene die de 
vraag stelt herhaalt ook het antwoord, alvorens de tweede begeleider de volgende vraag stelt; 45 
minuten per persoon; je kunt opnemen op eigen opnameapparaat of vragen de ander te schrijven in 
jouw schrift; op krukje. 

• Vraag de cliënt (met de ogen open) iets te vertellen over wat hem of haar de afgelopen tijd in 
het leven heeft bezig te houden. 

• Vraag door naar wat de persoon geraakt heeft. 
 

• Vraag dan de persoon de ogen te sluiten en te beschrijven wat er globaal in het lichaam 
voelbaar is. 

• Vraag: Kun je een onderscheid maken tussen neutraal, prettig of lastig voelende delen van je 
lichaam? 
 

• Is het OK om door te gaan met een lastig deel? Welk deel heeft je voorkeur? 
• Zou je zo precies mogelijk willen beschrijven wat je in dat deel voelt? 
• Vraag door naar kleur, materiaal, waar lijkt het op, hoort er een emotie bij? 
• Zou je (hoewel het misschien onmiskenbaar is) willen vertellen wat hier voor jou precies lastig 

aan is? 
• Eventueel het zinnetje dat komt laten herhalen: Wat ik hier lastig aan vind is ...  
• Als het erg lastig is om er bij te blijven dan slechts kort aanwezig blijven bij het lastige deel en 

dan de aandacht laten gaan naar een neutraal of prettig deel en daar ontspannen (het touch 
and go principe). Eventueel kan ook de herinnering aan een zijnslandschap of huis van zijn 
rust brengen. 
 

• Vraag dan om het lastige en het prettige beide aanwezig te laten zijn en vraag hoe dat is. 
• Hoe zou het er uit zien als het lastige deel nog erger zou zijn? 
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• Hoe is het om je die rampzaligheid voor te stellen? 
• Vraag dan een buiging te maken voor het lastige deel. 
• Vraag hoe het na de buiging voelt. Vraag eventueel nog een keer te buigen. 
• Als er een zijnskwaliteit is, vraag om daarmee te identificeren. Hoe is het als je je realiseert 

dat je bijvoorbeeld rust of vrede bent. En daarbij ook in contact blijven met het lastige als dat 
er nog is. 
 

• Vraag om de ogen te openen. 
• Vraag hoe het nu is met de ogen open. 
• Dan: Hoe is het om zo in contact te zijn met mij, ons?  
• Hoe is het om zo begeleid te worden door mij, ons? 

 

Oef. 28 – dag 13: Repeterende vraag: wat je voelt in je lichaam 
Een oefening in tweetallen. 

• Wat is er moeilijk aan om jouw wezen, jouw waarheid, jouw wensen werkelijk te laten zien aan 
een ander? 

• Wat voel je nu in je lichaam? 
• Wat mocht je als kind vooral niet laten zien? 
• Wat voel je nu in je lichaam? 
• Wat was of is jouw manier om je onbereikbaar en onzichtbaar te maken? 
• Contactoefening: vertel om beurten wat je bij de ander ziet waarop de ander zegt hoe het is 

om gezien te worden en vervolgens weer wat hij/zij bij de ander ziet. Benoem je eventuele 
terughoudendheid, de blootheid en hoe die zich manifesteert in je lichaam. 

 

Oef. 29 – dag 13 : Open onderzoek: Attached, detached, contactpositie 
Open onderzoek naar de relatie tussen fysieke houding en geesteshouding, in tweetallen, afwisselend 
per onderdeel de een na de ander 

• Onderzoek je spontane fysieke houding op meditatiekussen of bankje en ervaar met behulp 
van je begeleider de drie posities en de invloed daarvan op je staat van zijn. 

• Onderzoek dan vanuit de drie posities 
• Invloed van de positie op de waarneming van een willekeurig voorwerp 
• Invloed van de positie op de ervaring van een willekeurig gevoel van binnen (ogen dicht) 
• Invloed van de positie op het innerlijk beeld van een persoon die in positieve of negatieve zin 

in jouw leven erg belangrijk is (ogen dicht) 
• Invloed van de positie op het beeld dat je hebt van je dagelijkse beoefening 
• Invloed van de positie op het beeld dat je hebt van de persoon met wie je de oefening doet 

 

Oef. 30 – dag 14: Repeterende vragen over contactpositie 
Laat je verrassen 

• Wat is er goed aan om jezelf niet altijd helemaal bloot te geven? 
• Wat is er voor jou wel goed aan om jouw waarheid qua standpunt, gevoelens en wensen op 

een rustige manier kenbaar te maken? 
• Wat zou jou helpen om vaker of op een dieper niveau jouw waarheid en authenticiteit te leven 

en wat je zou je dat brengen? 
• Nabespreking  

 

Oef. 31 – dag 14: Feedback vragen 
Stel de volgende twee vagen eventueel enkele malen na elkaar, in tweetallen. Ga dan uit elkaar om 
een nieuw tweetal te vormen. Dus niet meteen wederzijds. Nog niet met mensen uit je oefengroep 
werken, wel met je mentor en pupil en eventueel met de leiding. 

• Wat in mij en wat in jezelf, denk je, is het, dat het moeilijk of juist gemakkelijk maakt, je 
helemaal aan mij te laten zien, precies zoals je bent, en om het contact en de relatie met mij 
helemaal aan te gaan? 
o Wanneer iemand een voorbehoud noemt stel je de tussenvraag: denk je dat dit een reëel 

bezwaar is of gaat het om een reflex uit het verleden?  
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• In hoeverre heb je het gevoel dat ik het contact met jou niet echt aanga en de relatie met jou 
vermijd en hoe doe ik dat? (Het is natuurlijk je goede recht, maar eigenlijk vind ik dat jammer, 
respectievelijk en eigenlijk ben ik daar ook wel blij mee.) 

 

Oef. 32 – dag 14: Visualisatie Edelsteen 
• Je loopt door een zeer oud stadje. Nauwe straatjes, oude huizen en gebouwen. Geuren. Af en 

toe blijf je ergens kijken of je gaat ergens naar binnen om te ontdekken wat daar is. Je handelt 
puur op je gevoel.  

• Op een gegeven moment ontdek je op de hoek van een straatje een oud winkeltje. Zonder er 
over na te denken ga je naar binnen. Je kijkt om je heen en je ziet tot je verbazing de meest 
bijzondere diamanten en edelstenen. Je bent verbijsterd.  

• De eigenaar, die binnengekomen is merk je in eerste instantie niet op, zo vol ben je van de 
aanblik van al die stenen. Op een of andere manier raakt je deze persoon, maar je aandacht 
blijft bij de edelstenen.  

• Geleidelijk komt er een soort rust over je heen en ben je in staat om de edelstenen 
afzonderlijk te bekijken. Hoewel het allemaal edelstenen zijn, valt het je op hoe verschillend ze 
zijn.  

• Plotseling word je getroffen door een speciale steen. Je voelt dat die belangrijk voor je is. Dat 
is jouw steen. Je kijkt er nog omheen, maar je aandacht gaat als vanzelf zonder misschien te 
weten waarom steeds weer terug naar die steen. 

• Zonder een woord te zeggen pakt de eigenaar de steen en legt die in jouw hand. Op een of 
andere manier lijkt die eigenaar het allemaal precies te begrijpen. 

• Je kijkt naar de steen in je hand en je valt er als het ware mee samen. Je kijkt naar de 
eigenaar, die vriendelijk glimlacht en zegt "hij is van jou". Dit ben jij. 

• Je voelt ook de steen: de hardheid, de ruwheid of de gladheid, misschien de scherpte en je 
weet dat dit jouw steen is of wel dat die steen een weergave is van wie jij echt bent. Kijk eens 
of je kunt voelen, kunt beseffen hoe jij bent als edelsteen? 

• Op een gegeven moment merk je dat je weer de winkel uit bent. Je loopt verder door een 
straatje naar een pleintje. Daar ga je op een bankje zitten in het zonnetje en je mijmert nog 
wat na over wat je overkomen is. Dan, na enige tijd, open je je hand en je ziet dat hij leeg is. 

• Let op al zijn kwaliteiten, al zijn facetten.  
• Blijf gewoon in de visualisatie met je ogen dicht en als je er aan toe bent, kun je er iets over op 

schrijven. Daarna kun je je visualisatie met iemand doornemen.  
 

Oef. 33 – dag 14: Identificatieoefening Edelsteen in drietal 
• Vraag de ander zichzelf te beschrijven als edelsteen 
• Noteer ondertussen als begeleider of helper de verschillende kwaliteiten zoals kleur, ruwheid 

of gladheid, hardheid, puntigheid of rondheid, schittering of dofheid, enz.  
• Dan: als je dit zo beschrijft wat merk je in je lichaam? 
• Hoe raakt je deze steen of laat hij je een beetje onverschillig? 
• Welke kwaliteit of kwaliteiten raken je het meest? 
• Dan vraag je de persoon zich in te leven in de verschillende kwaliteiten van de steen en te 

vertellen hoe het voelt om die kwaliteit te zijn. 
• Vergeet niet de persoon te vragen zich in ieder geval met de hardheid van de edelsteen te 

identificeren. 
• Vraag dan hoe het is om de edelsteen in zijn totaliteit te zijn. 
• Vraag dan om de ogen te openen en dan hoe het is om als edelsteen aanwezig te zijn in de 

ruimte en in contact met jullie? 
• Vertel hoe jullie dat als begeleiders raakt. 
• Doe jezelf eventueel een mooie steen cadeau, draag hem bij je of plaats hem op je altaar 

(toelichten) 
 

Oef. 34 – dag 15: Van Innerlijke Massageoefening naar 
Identificatieoefening met de Edelsteen 
Oefening in tweetal:  

• We gaan het hele lichaam rond, waarbij ieder steeds een stukje benoemt van wat er in het 
lichaam te voelen valt. 
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• Als we dat hebben afgerond gaan we op dezelfde manier door met de visualisatie van de 
edelstenen. Je gaat er dan vanuit dat je de edelsteen bént!  
Je beschrijft, steeds ieder op de beurt, de edelsteen die je bent en dan identificeer je je met 
de verschillende kwaliteiten.  

• Vervolgens met open ogen in contact zijn met elkaar als edelsteen. Vertel elkaar welke 
kwaliteiten ook met open ogen gemakkelijk te voelen zijn en welke moeilijker. 

• Wissel daar dan wat over uit. Welke kwaliteiten gemakkelijk aanwezig kunnen zijn als je je 
ogen open hebt en welke kwaliteiten niet zo gemakkelijk zijn om je nog te realiseren als je je 
ogen open hebt. 

 

Oef. 35 - dag 15: Open onderzoek Edelsteen, n.a.v. de visualisatie 
Deze oefening gaan we doen in 3-tallen, een kwartier per persoon, m Met 5 minuten feedback. 

• Stem je af op je edelsteen en identificeer je er mee als geheel.  
• Onderzoek vervolgens de kwaliteiten en onderzoek hoe die kwaliteiten samenhangen of 

strijdig zijn met de ideeën die je normaalgesproken hebt over je zelf, met je zelfbeeld dus.  
Je kunt je bewust zijn van dat zelfbeeld, maar dit onderzoek kan ook onbewuste ideeën over 
jezelf aan het licht brengen. Iedere positieve en negatieve kwaliteit van de edelsteen verwijst 
in beginsel naar een negatief zelfbeeld en naar een essentiële kwaliteit die op een of andere 
manier in het gedrang gekomen is. 

 

Oef. 36 – dag 15: Uitdrukking geven aan Edelsteen zijn 
Verdeling in twee subgroepen en elkaar vertellen: 

• wie je bent als edelsteen met al je kwaliteiten die je niet hebt, maar bent 
• Wat de uitdaging voor jou is die uitgaat van het zijn van deze edelsteen in het dagelijks leven?  
• Zijn er beelden over jezelf die je dan moet loslaten? 
•  Hoe is het om in een kring van edelstenen te zijn? 

 

Oef. 37 – dag 15: Kris kras door de ruimte lopen 
• Maak contact met iemand en vraag die persoon zich zijn of haar edelsteen te herinneren en 

vraag hoe dat is of er iets verandert door het herinneren van de edelsteen. 
• Wat is er prettig aan om de edelsteen te zijn? 
• Is er ook iets moeilijk aan om de edelsteen te zijn? 
• Hoe ervaar je als edelsteen het contact met mij? 

 

Oef. 38 – dag 15: Open onderzoek edelsteen 
Deze oefening gaan we doen in 3-tallen, een kwartier per persoon, met 5 minuten feedback. 

• Stem je af op je edelsteen en identificeer je er mee als geheel.  
• Onderzoek vervolgens de kwaliteiten en onderzoek hoe die kwaliteiten samenhangen of 

strijdig zijn met de ideeën die je normaalgesproken hebt over je zelf, met je zelfbeeld dus.  
Je kunt je bewust zijn van dat zelfbeeld, maar dit onderzoek kan ook onbewuste ideeën over 
jezelf aan het licht brengen. Iedere positieve en negatieve kwaliteit van de edelsteen verwijst 
in beginsel naar een negatief zelfbeeld en naar een essentiële kwaliteit die op een of andere 
manier in het gedrang gekomen is. 

Oef. 39 – dag 16: Onderzoek Superegocomplex  
In drietallen: begeleider, werker, schrijver/supporter: 

• Markeer als eerste stap met vijf briefjes vijf plekken op de grond voor de vijf instanties: 
Criticus, Rebel, Kwetsbare en Gekwetste instantie en de Wijze. Neem de Wijze als laatste en 
bepaal verder zelf in welke volgorde je de vier overige instanties wilt onderzoeken. Ga met je 
kussen of bankje op ieder van de vijf plekken zitten en merk op wat er met je gebeurt en vertel 
daarover. Laat je verrassen. Je reactie hoeft niet meteen logisch te zijn. Je begeleider helpt je, 
terwijl jij je identificeert met de instantie van die plek, de volgende vragen te beantwoorden.  

• Wat zijn de energetische sensaties die opgeroepen worden?  
• Laat op iedere plaats ook een beeld opkomen wat deze instantie symboliseert.  
• Hoe zou je met jouw eigen woorden de instantie omschrijven? 
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• Welke zinnetjes (letterlijk of figuurlijk) gebruikt deze instantie om zijn invloed aan te wenden 
op jou?  

• Richt de instantie zich vooral op jou zelf of op de buitenwereld?  
• Onderzoek vervolgens hoe je van uit het perspectief van een van de vijf instanties elk van de 

vier andere posities beleeft.  
• Onderzoek in het bijzonder vanaf de wijsheidsplek wat de positieve intentie is die achter elke 

instantie schuil gaat en misschien de bijbehorende essentiële kwaliteiten  
 

Oef. 40 – dag 16 : Open Onderzoek: Een vrij mens zijn 
In drietallen: 

• Hoe zou jouw leven er uit zien als jij compleet vrij mens zou zijn? Wat zou je dat brengen? Zijn 
er wel eens overwegingen in jouw leven waardoor je je laat beperken? Als je die 
overwegingen nader beschouwt, help je jezelf daar dan mee of doe je jezelf uiteindelijk tekort. 

 

Oef. 41 – dag 17: Onderzoek superegocomplex een van de ouders 
• Kies bij voorkeur je “moeilijke” ouder om deze oefening mee te doen 
• Plaats de vijf posities in de ruimte en markeer een extra positie voor jezelf 
• Leef je achtereenvolgens in in de vijf posities van deze ouder en onderzoek de volgende 

vragen bij elke positie 
• Stel vast wat er energetisch met je gebeurt als je deze plaats inneemt. 
• Welke zinnetjes komen er op? 
• Hoe verhoud je je van uit elke ouderpositie met de persoon die jij bent (de zesde positie)? 
• Wat moet je kind vooral doen of vooral niet doen om deze positie bij jou als ouder op te 

roepen? 
• Welk appèl doe je bijvoorbeeld van uit de verschillende posities als ouder op je kind? 
• Ga dan op de positie van jezelf zitten en voel hoe het is als dit appèl vanuit je ouder op je 

gedaan wordt en welke positie dit bij jou aanwakkert. 
• Ga dan weer op de positie van de ouder zitten en onderzoek de ramp die je als ouder wilt 

voorkomen (vermijdingsproject) met dit appèl op je kind. (Het is het vermijden van de ramp 
wat ons nadrukkelijk en afgesloten maakt voor wat er aan de overkant gebeurt.) 

• Eindvragen na onderzoek alle posities 
• Is er vooral overeenstemming of vooral verschil tussen de werking van jouw superegocomplex 

en dat van je ouder? 
• Hoe begrijp je nu de (standaard)dynamiek tussen jou en deze ouder? 

 

Oef. 42 – dag 17: Rollenspel Superegocomplex in per positie wisselende 
tweetallen 
Volgorde van aanwezige instanties: criticus, rebel, kwetsbare, gekwetste, wijze. 

• De ander leeft zich in de rol van een van jouw vijf posities en speelt deze tegenover jou. Jij 
ervaart en benoemt hoe dat is en stelt vast welke reflexmatige reactie bij jou opgeroepen 
wordt. 

• Probeer andere reacties uit en de ander geeft terug hoe dat voor hem of haar is.  
• Stel vast waardoor jouw positieve zelfgevoel, vrijheid en authenticiteit wordt aangetast en 

welke reactie je eventueel weer bij jezelf brengt. 
• Doen je deze intra-persoonlijke taferelen denken aan inter-persoonlijke taferelen? 
• Nadat de ander voor jou een positie gespeeld heeft, speel jij de positie voor hem of haar. 
• Vervolgens wissel je van partner en speel je de volgende positie met een nieuwe partner. 

 

Oef. 43 – dag 17: Oefening Superegocomplex met geliefde 
• Kies iemand uit die je lief is en geef die de zesde positie. 
• Onderzoek hoe je van uit de vijf posities met de wijze als laatste hoe je je verhoudt met je 

geliefde. 
• Herken je dit uit je contacten met deze persoon? 
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Oef. 44 – dag 17: Besluitvormingsoefening superegocomplex 
In drietallen, ongeveer 45 minuten per persoon. 

• Doel oefening: zicht krijgen op hoe de verschillende instanties van het Superegocomplex een 
rol kunnen spelen bij besluitvorming – bij jezelf en bij anderen. Eerste zicht krijgen op de 
Innerlijke Gids en de Heilige Wil als aspecten van de Wijze. 

• Kies een, liefst belangrijk, onderwerp uit waarin jij (misschien) een keuze moet maken of een 
besluit in hebt te nemen. Liefst iets wat nu speelt en consequenties heeft voor jouw toekomst. 
Eventueel mag je ook terugkijken op een belangrijk eerder genomen besluit in je leven. 

• Geef het onderwerp de zesde positie en onderzoek dan hoe je van uit de vijf andere posities 
tegen dat onderwerp aankijkt. 

• Doe de wijze positie als laatste. 
• Evalueer wat deze oefening je brengt en hoe je deze oefening je kan helpen bij toekomstige 

keuzes en besluiten. 
 

Oef. 45 – dag 18: Kwetsingoefening 
Een soort gemeenschappelijk kader bij deelnemers aan een relatie helpt enorm. Dat kader bestaat 
onder meer uit enkele communicatieve afspraken. We gaan daarbij gemakshalve uit van problematiek 
in een diade, in een partnerrelatie bijvoorbeeld, maar dezelfde principes zijn op dezelfde manier van 
toepassing op een groter verband en gemakkelijk daar naar toe te vertalen.  
We spreken hieronder van een rolverdeling. Mooi is als je de hieronder genoemde gang van zaken 
kunt zien als een soort ritueel met bijbehorende rollen. Je geeft je samen over aan iets met als doel de 
relatie te schonen, te eren en op een hoger plan te brengen. Dat laatste verwijst ook nar de 
mogelijkheid van kwetsing als kans. Behulpzaam is het inzicht dat zonder een dergelijk ritueel een 
relatie eigenlijk niet kan floreren.  
 

13. Vaste rolverdeling 
Om kwetsingsproblematiek te kunnen oplossen is het als eerste nodig tot een eenduidige 
rolverdeling te komen. Wil je kwetsingsproblematiek oplossen zal er een poosje sprake 
moeten zijn van een vaste rolverdeling tussen kwetser en gekwetste. In het algemeen kun je 
zeggen dat het het meest vruchtbaar is dat diegene bij wie op een bepaald moment de 
meeste geraaktheid of ontsteldheid is, de rol van gekwetste op zich neemt. De ander speelt 
dan de rol van kwetser. 
 

14. Rol van kwetser 
De belangrijkste taak van de kwetser in het ritueel is de gekwetste te helpen om zijn of haar 
problematiek onder woorden te brengen. Het gaat er daarbij om de ander te helpen tot het 
hart van zijn of haar pijn ofwel de ramp te komen. Dat brengt je automatisch bij je eigen ramp 
als kwetser en dat is dat jij oorzaak van de pijn van een ander zou kunnen zijn. Die 
moeilijkheid is de reden waarom gesprekken over kwetsing buitengewoon moeilijk zijn en 
meestal het tegendeel van succesvol zijn en de problematiek in relaties vaak escaleert. Het is 
buitengewoon moeilijk voor de meeste mensen om dader te zijn, zeker als de ander, de 
gekwetste opzet bij jou veronderstelt. 
 

15. Rol van gekwetste 
Jouw uitdaging als gekwetste is om jouw pijn of teleurstelling zo goed mogelijk woorden te 
geven. De kunst is daarbij om het zoveel mogelijk bij jezelf te houden. Wat daarbij helpt is 
termen te gebruiken als: mijn gevoel is dat…., als ik jou dat en dat zie doen, interpreteer ik dat 
als ……. Daarmee neem je en houd je verantwoordelijkheid voor jouw gevoel en legt de 
oorzaak daarvan niet bij de ander. Ook al vind je dat de ander schuld heeft en desnoods straf 
verdiend heeft, ga niet beschuldigen. Blijf dicht bij je eigen hart, dat is goed voor jouw hart en 
dat van de ander.  
 

16. Eerste communicatieve regel gekwetste 
Gebruik korte statements. Probeer niet alles in een keer uit te leggen. Weidt niet uit. Geen 
monoloog, maar bevorder dialoog. Wees zo concreet en helder mogelijk. 
 

17. Eerste communicatieve regel kwetser 
Realiseer je dat een gekwetste zich per definitie niet gezien of gehoord voelt. Vat daarom 
consequent samen wat je die ander hoort zeggen. Door letterlijk te herhalen wat die ander 
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zegt, bereik je al dat de gekwetste zich (eindelijk) gehoord voelt. Als jij bij de herhaling nog 
beter woorden weet te geven aan de pijn van de ander als die ander dat zelf kan, voelt de 
ander zich buitengewoon gezien. Desalniettemin, letterlijk herhalen is bijna altijd voldoende 
voor de ander om zich gehoord te weten. Herhalen helpt ook om iets je geest binnen te laten 
komen, waar die geest grote weerstand bij voelt en dat dat gebeurt is toch noodzakelijk. 
Bovendien geeft herhalen je de tijd om je te bezinnen op een goede vervolgactie. 
 

18. Communicatief verbod kwetser en algemeen communicatief inzicht 
Ga nooit in de verdediging. Ga geen verklaring, geen uitleg geven. Besef dat het gaat om het 
gevoel van de gekwetste. Dat is het onderwerp. Bij de gekwetste ligt de bal en het is bijzonder 
belangrijk dat de bal daar een tijdje blijft. Wees je sowieso bij interacties bewust bij wie de bal 
ligt en weet wanneer jij de bal naar je toehaalt en ben je bewust van het effect daarvan op de 
dialoog. Dit beseffende, kun je wel als de ander een feitelijke vergissing maakt, dat proberen 
recht te zetten. Maar zo gauw je merkt dat je daarmee de bal naar jou toe haalt, breng hem 
dan snel weer waar hij thuis hoort. 
 

19. Communicatief verbod gekwetste en algemeen communicatief 
Zoals al gezegd, ga niet in de aanval. Ga niet beschuldigen. Hou het bij jezelf. Ga ontdekken 
dat je juist dan het meest effectief bent bij het oplossen van jouw probleem. 
 

20. Tweede communicatieve regel kwetser 
Nadat je samengevat hebt, stel de juiste vervolgvraag, als je het ten minste nog niet helemaal 
begrijpt waar het om gaat. Vraag om een voorbeeld en probeer uit dat voorbeeld af te leiden 
wat de gekwetste in zijn algemeenheid bedoelt. Toon de gekwetste je borst, haal de dolk naar 
je toe en laat de gekwetste je midden in je hart steken. Besef, hoe moeilijk dat misschien ook 
is, dat dat ook voor de gekwetste een heel moeilijke klus is. Ga net zo lang door met to the 
point vragen stellen tot de gekwetste impliciet of expliciet aangeeft dat hij of zij het gevoel 
heeft dat jij het begrepen hebt. Een goeie vraag is ook soms: “Hoe zou je willen dat ik dat en 
dat gedaan had.” Of “Hoe zou je willen dat ik zoiets in het vervolg zou doen?” 
 

21. Natuurlijke omkering 
Wanneer op die manier het ritueel goed verloopt, ontstaat als vanzelf de natuurlijke omkering, 
de wisseling van rollen. Als de gekwetste zich begrepen heeft gevoeld, raakt deze als vanzelf 
geïnteresseerd in jou en mag jij (een soort) gekwetste zijn en neemt de gekwetste de rol aan 
van (een soort) kwetser. Probeer ook na de natuurlijke omkering nog even aan bovenstaande 
roldiscipline te houden. Zeker bij ernstige kwetsing is er altijd sprake van kwetsing over en 
weer en is het belangrijk enkele malen soms in enkele gesprekken het ritueel heel 
gedisciplineerd vol te houden. 
 

22. Rol gekwetste na de natuurlijke omkering 
Belangrijk na de natuurlijke omkering is dat jij als gekwetste beseft dat jij ook kwetser kunt zijn 
of op zijn minst als zodanig kunt zijn ervaren door die ander. Meestal dringt dat besef van 
nature op. Vandaar dat we spreken van natuurlijke omkering, maar het helpt dat jij als 
gekwetste kunt zien dat jij misschien ook wel een zekere verantwoordelijkheid kunt hebben en 
de ander ook een beetje tot die kwetsende daad gebracht zou kunnen hebben. Belangrijker is 
hoe de ander jou ervaart dan wat er zogenaamd feitelijk ( wat niet bestaat) gebeurd is. 
Belangrijk is dat jij ook dan bereid mee te denken met hoe jij die ander het moeilijk hebt 
gemaakt. 
 

23. Rol kwetser na de natuurlijke omkering 
Probeer er van af te zien je gram te halen voor het vorige deel nu je de als kwetser de rol van 
gekwetste hebt gekregen. 
 

24. Spijt 
Spijt betuigen helpt en is zeer constructief in relaties. Zo helpt ook oprecht gezamenlijk 
onderzoek om herhaling van pijnlijkheden te voorkomen. 
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Oef. 46 – dag 19: Kwetsingoefening met representant in drietal  
Doel van de oefening is leren om ook als representant (en als geïnteresseerde buitenstaander) de 
verschillende rollen belangrijk bij de verwerking van kwetsing te spelen en om daarmee op je gemak 
te raken. 

• Een speelt rol (= werkelijke) Gekwetste, een de rol van Kwetser, een de rol van Supporter van 
de Kwetser. 

• Gekwetste kiest (belangrijk) persoon uit aan wie hij of zij pijnlijke herinneringen aan een 
pijnlijke gebeurtenis of gebeurtenissen heeft. 

• Gekwetste vertelt heel beknopt iets aan de Kwetser-speler over deze Kwetser en over de 
Kwetsing. 

• Dat kan heel beknopt, omdat de Kwetser-speler toch vragen moet stellen over wat er in de 
ogen van de Gekwetste zich heeft afgespeeld. 

• Vervolgens doen we de oefening waarbij de functie van de Kwetser-speler is om a. zichzelf bij 
de ramp van ( in dit geval pseudo-)daderschap of pijnveroorzaker en b. om de Gekwetste bij 
de ramp van de pijnlijke teleurstelling te brengen. 

• De supporter leeft zich met de Kwetser in in de ramp van de Gekwetste en helpt de Kwetser 
zijn of haar rol zo goed mogelijk te spelen. 

Verder spelen de communicatieve afspraken van de Kwetsinsoefening zoals die in Oef. 45 zijn 
beschreven. 
 

Oef. 47 – dag 20: Feedbackoefening  
Doel is te leren feedback te ontvangen, zodat we leren om te gaan met dingen die lastig zijn. Dit is 
een voorwaarde om ruis en onvrede in relaties bespreekbaar te maken en op te schonen. 
We werken met een drietal: iemand die feedback vraagt, een ander die feedback geeft, én een 
begeleider die observeert.  
Tijdsduur: 10 min, daarna worden nieuwe drietallen samengesteld. 
 
Tussen het degenen die met de feedback werken ligt een tafeltje/kussentje. Het is de bedoeling dat de 
ene persoon feedback geeft aan de andere en daarbij de feedback als het ware in het midden legt. Als 
de feedback vanuit een attached positie wordt gegeven voelt de ontvanger dat als een aanval. Als de 
feedback vanuit een detached positie wordt gegeven houdt de gever iets achter; er is sprake van 
een vorm van vluchtgedrag. Als de feedback verpakt wordt met als doel de ander te pacificeren, is 
sprake van een vorm van verleiding. Als de feedback vanuit de middenpositie wordt gegeven komt 
de feedback het meest “in het midden” (op tafel) te liggen. 

 
De observator kan op elk moment een time-out geven. Hij/zij doet dat bv. als de feedback niet in het 
midden wordt gelegd, d.w.z. als er sprake is van een aanval, vluchtgedrag of verleiding. Het 
behulpzaam zijn te wijzen op de lichaamshouding van het tweetal. 

 
• Start met even de tijd te nemen om je plek tegenover elkaar te vinden. Wees even stil en 

maak vervolgens een buiging naar elkaar toe. 
• Vanuit die stilte vraagt de feedback ontvanger: Wil je me vertellen wat je lastig/prettig aan mij 

vindt? 
• De ander geeft feedback: Wat ik lastig/prettig aan je vind is …, en dat is mijn gevoel. 
• De vrager herhaalt: Wat jij lastig/prettig aan mij vindt is …, en dat is jouw gevoel. 

 
Als de vrager een paar keer gevraagd heeft wat de ander lastig aan hem/haar vindt, wissel dat dan af 
met een vraag naar wat de ander prettig vindt.  
 

Oef. 48 – dag 20: Schoningsoefening 
De oefening is een vervolg op Feedbackoefening 47. Dezelfde spelregels zijn van toepassing. In het 
kort: 

• Start met even de tijd te nemen om je plek tegenover elkaar te vinden. Wees even stil en 
maak vervolgens een buiging naar elkaar toe. 

• Vanuit die stilte vraagt de feedbackontvanger c.q. kwetser: Wil je me vertellen op welke 
manier ik jou het afgelopen jaar heb geraakt?  
De feedbackgever c.q. gekwetste neemt de ruimte het hele verhaal te vertellen. De 
feedbackvrager herhaalt alleen wat gezegd is. 
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• Als het verhaal duidelijker wordt vraagt de feedbackontvanger door, m.n. naar wat dit voor de 
ander betekent, hoe het voelt/voelde, hoe het voor de ander is geweest e.d. 
Ga daarmee door totdat de feedbackgever alles heeft gezegd wat gezegd moest worden en 
voor hem/haar duidelijk is dat de feedback vrager begrepen heeft wat er aan de hand is  

• Het kan zijn (maar dat hoeft niet te gebeuren) dat er dan vanuit de feedback gever een 
interesse in de ervaring van de ander opkomt. Als dit gebeurt, geef daar dan ruimte aan. Blijf 
dezelfde spelregels hanteren. 
 

 


