
 
 

 

Voorpublicatie boek Chris Kersten over Zelfbevrijding 

 

In de loop van 2013 verschijnt een boek van Chris Kersten met als 

voorlopige titel: “Zijnsoriëntatie als weg naar Zelfbevrijding”. 

We willen jou, de komende tijd in de gelegenheid stellen om al delen uit 

het boek te lezen. Hieronder vind je vandaag de kans om je te verdiepen 

in een deel van een hoofdstuk dat als titel heeft: “Constructieve 

Zelfbegeleiding als Weg naar Zelfbevrijding”. Dit hoofdstuk gaat over 

de mogelijkheid om vrede in jezelf te vinden door een betere relatie te 

ontwikkelen met jezelf. Dat is wat we beogen met de oefeningen die we 

aanbieden in de Opleiding Zijnsoriëntatie, meer informatie daarover 

vind je op de website: www.zijn.nu. 

 

We wensen je veel inspiratie. 

 

Constructieve Zelfbegeleiding als Weg naar Zelfbevrijding 

door: Chris Kersten 

 

“This being human is a guest house. Every morning is a new arrival. A 

joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an 

unexpected visitor... Welcome and entertain them all. Treat each guest 

honorably. The dark thought, the shame, the malice, meet them at the 

door laughing, and invite them in. Be grateful for whoever comes, 

because each has been sent as a guide from beyond.” Rumi 

 

Het belang van constructieve zelfbegeleiding 

 

Een centraal uitgangspunt bij al het zijnsgeoriënteerde werk in Centrum 

Zijnsoriëntatie, 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 en vooral in 

de coachopleiding leren de deelnemers behalve zichzelf ook elkaar te 



 
 

 

begeleiden. Van elkaar begeleiden, leer je veel over hoe je jezelf op een 

verstandige manier kunt begeleiden. Daarmee is alles er op gericht om 

mensen vanaf het eerste moment meer greep op zichzelf te geven en om 

hen zo min mogelijk afhankelijk te laten zijn van ons als trainers of 

begeleiders.  

 

Het is een open deur om te zeggen dat de manier waarop er door anderen 

met je omgegaan wordt van grote invloed is op je geluk. Minder voor de 

hand liggend, maar minstens zo bepalend voor je geluk is echter hoe je 

met jezelf om gaat. Daarom is het je als eerste bewust worden van je 

gebruikelijke manier van zelfbegeleiding van doorslaggevend belang. We 

kunnen helaas, zonder dat in de gaten te hebben, zelf onze meest intieme 

vijand zijn. Die vijandschap veroorzaakt een strijd met en in onszelf. 

Daardoor lijden we onder onze eigen vijandschap. Hier zicht op krijgen en 

leren jezelf liefdevol en constructief te begeleiden is een van de 

hoekstenen van het werk in het Centrum. 

 

Ieder mens hanteert als vanzelf bepaalde manieren om zichzelf te 

begeleiden. Deze vormen van zelfbegeleiding kunnen constructief, maar 

ook nogal destructief en zelfondermijnend zijn. Onze gebruikelijke 

zelfbegeleiding is in ieder geval zeker niet altijd zo zelfondersteunend als 

mogelijk.  

Lastig daarbij is dat de manier waarop wij op onszelf reageren in eerste 

instantie een vanzelfsprekend en reflexmatig karakter heeft. Daardoor 

hebben we vaak helemaal geen besef van onze gebruikelijke 

zelfbegeleidingsstijl  en ook niet van het gegeven dat we niet op een 

opbouwende manier met onszelf omgaan. Daar is een bewustzijnsweg 

voor nodig.  

Op dezelfde manier hebben we soms ook niet in de gaten hoe we omgaan 

met een ander. We beseffen vaak niet wat de ondertoon is van onze 

bejegening van een ander.  

 



 
 

 

Het valt ons eerder op hoe een ander met ons en misschien ook met 

zichzelf omgaat. Als je er op gaat letten, zul je merken dat je, in de 

manier waarop een ander jou benadert een bepaalde grondtoon kunt 

horen. Je merkt daarmee hoe iemand in het leven staat, hoe deze basaal 

zich met zichzelf en met anderen verhoudt. Daaruit komt de gebruikelijke, 

reflexmatige, dus niet of minder bewuste stijl van zelfbegeleiding en de 

manier van omgaan met anderen naar voren. 

Dat kan gaan over iets dat je pas de laatste tijd, uren, dagen, weken 

maanden proeft. Dat kan op een basaler niveau ook iets chronisch zijn, 

iets wat al jaren merkbaar was. 

 

De manier van omgaan met onszelf is vaak goed af te leiden van de 

manier waarop we omgaan met anderen. Wie bijvoorbeeld streng is voor 

anderen is dat vaak ook voor zichzelf, zoals we allemaal weten. Wie niet 

attent is, anderen een beetje verwaarloost, verwaarloost meestal ook 

zichzelf. Wie bijvoorbeeld erg toegevend is naar anderen, heeft de neiging 

zo ook met zichzelf om te gaan en een beetje grenzeloos te zijn. 

Gelukkig is het zo dat wanneer we leren beter met onszelf om te gaan, we 

als vanzelf beter met anderen zullen omgaan. We kunnen, wonderlijk 

genoeg misschien, het best de nadruk leggen op de omgang met onszelf 

wanneer we onze omgang met anderen zouden willen verbeteren en 

daardoor meer en betere vriendschappen willen krijgen en meer 

gewaardeerd worden. Dat is het effect van de opleidingen van het 

Centrum waarbij van oudsher de nadruk op die verbetering van de relatie 

met jezelf ligt en dat door een meer opbouwende, constructieve 

zelfbegeleiding. Het effect daarvan op de omgeving hebben de studenten 

in de opleidingen sinds jaar en dag steeds kunnen vaststellen. Het is 

vooral de omgeving die merkt dat je op een positieve manier verandert en 

vaak vertelt die omgeving dat ook spontaan. 

 

 

 



 
 

 

Bevrijding kan niet zonder een “zelf” die dat wil 

 

Om het belang van constructieve zelfbegeleiding te begrijpen is het goed 

om er van uit te gaan dat er in ons een “ik” is dat wel of niet op een 

constructieve manier met een “zelf” (zichzelf) omgaat. Dat “zelf” toont 

zich in de vorm van allerlei emoties, gedachten en lichaamssensaties, die 

dat “ik” vervolgens ongeveer net zo benadert als ware het mensen of 

dingen uit de buitenwereld. Wat je bevalt, haal je naar je toe en wat je 

niet bevalt probeer je uit de buurt te houden, weg te werken of je 

probeert het te negeren. 

 

Wonderlijk genoeg echter is dat “zelf” net een mens. En, net zoals ieder 

ander mens stelt dat “zelf” een primair respectvolle benadering zeer op 

prijs. Vooral ten opzichte van zijn of haar lastige kanten verwacht dat 

“zelf” een positieve, begripvolle benadering. Het “zelf”, zo blijkt steeds 

weer, is vooral gevoelig voor zichzelf en kan dus buitengewoon in zichzelf 

teleurgesteld worden. Het omgekeerd kan natuurlijk ook, het “zelf” kan 

ook heel erg blij worden wanneer zij of hij door zichzelf begrepen en 

erkend wordt. 

 

Dat “zelf” lijdt dus aan een niet-respectvolle omgang met zichzelf, net 

zoals het lijdt aan een niet-respectvolle bejegening van andere mensen. 

Meer nog eigenlijk, omdat het “zelf” voor zijn geluk eigenlijk primair 

afhankelijk is van zichzelf. Aan anderen kun je ontsnappen, aan jezelf 

niet, al proberen we dat wel voortdurend. 

Stel dat we in staat en bereid zouden zijn om er echte te zijn voor ons 

“zelf” en stel dat we ons zouden kunnen begeleiden in het geval van 

geraaktheid door onze omgeving, dan zouden we veel minder afhankelijk 

worden van de bejegening door onze omgeving. Die zouden we dan ook 

niet meer zo nodig hoeven te veranderen, waardoor die omgeving 

misschien wel juist daardoor rustiger en vriendelijker voor ons wordt. 

  



 
 

 

De manier van omgaan met je “zelf” is dus niet vrijblijvend. Je kunt dat 

“zelf” niet ongestraft eindeloos manipuleren, exploiteren als een soort 

gebruiksvoorwerp, als slaaf behandelen of met allerlei kluitjes het riet in 

sturen. Met andere woorden, je persoonlijke geluk, en dat van je 

omgeving in zoverre die afhankelijk is van jouw staat van zijn, wordt in 

hoge mate bepaald door de manier waarop je met jezelf omgaat.  

Interessant is of je eerder gericht bent op strijd met jezelf dan op 

zelfverzoening. In hoeverre ben je gewend je “zelf” onder druk te zetten 

of te overvragen of aan zijn lot over te laten? Ben je oprecht 

geïnteresseerd in de waarheid van je “zelf” en kun je op een rustige 

manier opkomen voor je “zelf” tegenover anderen? Dat zijn belangrijke 

vragen. 

We weten eigenlijk wel of voelen dat aan hoe belangrijk het is om voor 

onszelf door het vuur te gaan, maar helaas is dat ook moeilijk. Wil je 

gelukkiger zijn dan is het vaak beter om te kiezen voor een weg van 

verheldering en verdieping van de relatie met jezelf dan een betere 

omgeving te organiseren in de vorm van een andere partner, vriend, 

leidinggevende of maatschappij. Dat bereik je met een pad van 

constructieve zelfbegeleiding. 

  

Het belangrijkste kenmerk van de benadering van Centrum Zijnsoriëntatie 

is van oudsher de centraalstelling van het “zelf” en de begeleiding van dat 

“zelf” in haar visie en in de werkwijze. Dat uit zich in het gebruik van het 

woord “zelf” in het woord “zelfbevrijding” als doel van het werk.  

Het uit zich in het motto van het Centrum: “Jezelf en de wereld tot bloei 

brengen”. Dat is de korte versie van: “Jezelf in de eerste plaats en 

daardoor als vanzelf in de tweede plaats de wereld tot bloei brengen”. We 

leggen juist met het tweede als doel de nadruk op het eerste.  

Het uit zich in het logo van het Centrum, in de lotus die zo spectaculair te 

voorschijn kan komen uit de modder. Zonder die modder kan hij niet tot 

bloei komen en een manifestatie zijn van transformatie. In ons geval als 

mensen zijn wij zelf de lotus die er voor kiest een bloeiende lotus te zijn. 



 
 

 

 

We richten ons in het Centrum dus op verbetering van de relatie met 

jezelf. Dat bereik je door het doen van oefeningen met jezelf, waarbij je 

iedere keer dat je daarvoor kiest je “zelf” belangrijk maakt. Nog los van 

de soort oefeningen die je doet met jezelf, is het belangrijk dat je 

oefeningen met jezelf wilt doen. Daar voor kiest. Persoonlijke beoefening 

is de manifestatie van zelfcommitment, waar je “zelf” heel erg blij wordt. 

Het eigenlijk voor zijn geluk van moet hebben. 

Een weg van toepassing van persoonlijke beoefening gericht op 

constructieve zelfbegeleiding leidt als van zelf tot zelfbevrijding. Dat is de 

stip op de, desnoods virtuele, horizon die we zien te bereiken door te 

groeien om er steeds in het hier en nu meer voor onszelf te kunnen zijn. 

 

We gebruiken het woord zelfbevrijding om vier redenen. Dat kun je ook 

zien als vier invalshoeken waarom we voor de ontwikkeling van 

constructieve zelfbegeleiding kiezen. 

 

 Als eerste gaat het in het gebruik van de term zelfbevrijding om 

bevrijding. Bevrijding gaat echter in onze ogen pas ergens over als 

er een “zelf” is dat zich bevrijd voelt, dat bevrijding ervaart en dat 

in staat is het resultaat te evalueren. Er is dan dus een “zelf” dat 

zich vrijer of eventueel totaal bevrijd voelt. Zelfbevrijding gaat dus 

over de mogelijkheid van een vrij of in ieder geval een vrijer “zelf”. 

Die groeiende vrijheid is ook echt te ervaren en heeft dus 

realiteitskarakter. 

 

 Om zelfbevrijding te bereiken is er een “zelf” nodig dat bereid is 

werk te maken van de bevrijding van zichzelf. Zonder een “zelf” dat 

tot enig zelfcommitment in staat is gaat het niet, denken wij. Het 

hele project is juist nodig omdat dat commitment beperkt is en 

omdat de beperktheid van dat zelfcommitment juist de oorzaak is 

van ons onbehagen, onvermogen of lijden. Met het woord “zelf” in 



 
 

 

het woord zelfbevrijding willen we dus als tweede de nadruk leggen 

op dat je het zelf aanpakt, zelf verantwoordelijkheid neemt en zelf 

kiest voor jezelf. Je kunt overigens ook heel goed om altruïstische 

redenen aan het project van zelfbevrijding willen beginnen. 

Bijvoorbeeld, omdat je een goede vader voor je kinderen of een 

goede advocaat wil zijn voor je klanten. Belangrijk is dat je, ook al 

is het om redenen buiten jezelf, echt werk wil maken van de relatie 

met jezelf. 

  

 Uiteindelijk kun je vrij worden van een “zelf”. Je kunt vrij zijn van 

een zelfidentiteit. Zelfloosheid is de ultieme bevrijding. Die 

zelfloosheid is overigens voor de buitenwereld vaak zichtbaar in een 

persoon die buitengewoon zichzelf is. Zelfloosheid en compleet 

jezelf zijn sluiten elkaar dus volstrekt niet uit, maar hebben elkaar 

nodig.  

 

 We leggen ten vierde de nadruk op het gegeven dat een “zelf” pas 

een vrij of bevrijd “zelf” is als het vrij kan functioneren in de wereld 

en daardoor als vanzelf een bevrijdend effect heeft op de 

omgeving. De bevrijdingsweg is pas een reële bevrijdingsweg als 

we een vergrootglas worden voor de vrije of spirituele dimensie in 

de vorm van allerlei actuele, maatschappelijke vaardigheden en 

mogelijkheden in een situatie in het hier en nu. Het doel van de 

weg van constructieve zelfbegeleiding is constructiviteit te brengen 

in de wereld. Dat is wat een authentiek “zelf” heel graag wil. We 

blijven functioneren in de wereld tijdens de weg van zelfbevrijding. 

De bevrijding vindt plaats zowel in als met de wereld. Net zoals we 

uiteindelijk steeds meer loskomen van een “zelf”, zo komen we ook 

los van de wereld. Maar, met als doel om, behalve een steeds 

authentieker wezen in de wereld te zijn, er ook juist steeds meer 

deel van uit te maken. 

 



 
 

 

Nog ter toelichting van het laatste punt is het goed in te zien dat ons 

“zelf” ook een sociaal “zelf’ is. Als sociaal “zelf” hebben wij vanaf het 

eerste moment zowel de problemen als de kwaliteiten van onze omgeving 

geabsorbeerd. In de visie van Centrum Zijnsoriëntatie zijn we daarmee, of 

we dat nu willen of niet, maatschappelijke wezens. Door onszelf te 

bevrijden, bevrijden we ons van de geabsorbeerde problematiek, 

overgenomen bijvoorbeeld van onze ouders, en daarmee bevrijden we als 

vanzelf onze omgeving ofwel de maatschappij een beetje. Dat is waarvoor 

we bedoeld zijn. Dat is wat mogelijk is.  

Het is niet voor niets dat jonge ouders bijna altijd de wens hebben om 

(nog) betere ouders te zijn dan ze zelf hadden. Dat verwijst naar onze 

essentiële drive onszelf en de wereld tot bloei te brengen. 

 

In deze visie ligt de sleutel tot bevrijding dus verborgen in onszelf. Zonder 

een keuze voor zelfbevrijding, kom je niet tot bevrijding, denken we. Na 

die keuze zijn vervolgens dan adequate hulpmiddelen in de vorm van 

oefeningen en begeleiding nodig die je dan zelf inzet en die je helpen je 

zelfcommitment handen en voeten te geven. Daarmee kun je en doe je 

iets met die sleutel voor zelfbevrijding die verborgen ligt in jezelf. 

Ieder mens hunkert naar bevrijding, of hij dat nu wil of niet. Mensen die 

affiniteit met de kwaliteiten van de aangeboden visie en hulpmiddelen 

hebben, zullen zo gauw er een mogelijkheid is tot bevrijding, daar gebruik 

van willen maken, zo denken we. De taak van Centrum Zijnsoriëntatie is 

daarvoor de instrumenten aan te bieden en daain de weg te wijzen. Onder 

andere met dit en ander studiemateriaal en door het geven van trainingen 

en individuele begeleiding. 

 

In de nadruk die wij leggen op het “zelf” en in het gebruik van oefeningen 

lijken we met onze benadering op alle spirituele tradities. In alle tradities 

wordt gebruik gemaakt van beoefening die je zelf met jezelf doet. Zelfs 

als je dat met anderen doet, ligt het accent altijd op de persoon zelf. Je 



 
 

 

moet je zélf willen inzetten, moet iets willen bereiken. Dat is niet voor 

niets zo.  

Er is veel onvrijheid is en, wonderlijk genoeg, veel verleiding om die 

onvrije toestand, hoe pijnlijk die soms ook is, te continueren. Er is veel 

inzet nodig om daar tegenin te gaan. Evenzeer zijn er methodieken en 

beoefeningsprotocollen en is er visie nodig die de beoefenaar kan inzetten 

om zichzelf daarmee geleidelijk te bevrijden. 

 

Het Centrum richt zich er al vele jaren op om die visie en die protocollen 

of rituelen te ontwikkelen. Die zijn dus ook ruimschoots beschikbaar. 

Deels zijn ze gebaseerd op de spirituele tradities. Methoden zoals buigen 

of de handen vouwen komen uit de oertijd van de spiritualiteit. Diverse 

van die middelen zitten in onze genen en zijn onderdeel van de 

oerspiritualiteit. Ze komen voor in alle tradities en zijn van alle tijden. 

De meeste oefeningen zijn echter nieuw en compleet van deze tijd, al is 

de inspiratie die er aan ten grondslag ligt klassiek spiritueel. De 

oefeningen kun je ook zien als psychologisch of gezondheidkundig of als 

je wilt maatschappelijk. We gebruiken in ieder geval de inzichten van de 

moderne psychologie met allerlei inzichten die de spirituele tradities nog 

niet kenden. 

 

Zelfbegeleiding en de drie basale vormen van “zelf” 

 

Als mensen zullen we het ons hele leven met ons “zelf” moeten doen. Wel 

kunnen we behoorlijk gescheiden leven van ons “zelf”, ofwel vervreemd 

zijn van ons “zelf”. Dat heeft echter voelbare gevolgen. 

Een “zelf” geeft zich namelijk niet zo gemakkelijk op. Het toont zich door 

middel van pijn, zwaarte, stress, spanning, depressie, enz. Of we dat nu 

leuk vinden of niet. Zo toont zich dan een primair “zelf”. Op een tweede 

niveau roept dit allerlei reacties op in de vorm van een tweede “zelf” dat 

zich manifesteert als boosheid op al dat gedoe, of als een heleboel angst 

of paniek. Dat wat dit in ons kan zien, beschouwen we als een derde 



 
 

 

“zelf”, als bewustzijn dat in staat is om wat er op die andere lagen 

gebeurt, gewaar te zijn. 

 

Uitgangspunt bij de constructieve zelfbegeleiding is dat een derde “zelf” 

kiest voor persoonlijke beoefening. Dat “zelf” kiest er voor om bij 

persoonlijke beoefening zichzelf met zichzelf en met de twee zelven van 

de eerste en tweede orde als het ware in één kamer op te sluiten. Zodanig 

dat er geen afleiding is en ze het helemaal met zichzelf en met elkaar 

moeten doen. Dan moeten die zelven wel vroeg of laat met zichzelf in het 

reine komen. Dat is het idee. 

Je kiest er dan als derde “zelf” voor om niet meer te willen ontsnappen 

aan de twee eerste zelven. Dat niet ontsnappen, maar juist bij je “zelf” 

blijven, is waar alle oefeningen die je tijdens je persoonlijke beoefening 

met jezelf doet op gericht zijn. Het is bijvoorbeeld de kern van de 

meditatiebeoefening.  

Dat kan allemaal een beetje angstaanjagend klinken, in de praktijk is dat 

voor redelijk gezonde mensen goed te doen. 

 

Omdat dat derde ”zelf” in beginsel altijd beschikbaar is. En je bovendien 

die twee andere zelven sowieso dag en nacht in de buurt hebt. En omdat 

deze voortdurend je kwaliteit van bestaan bepalen, is het buitengewoon 

effectief om dat derde “zelf ‘te versterken. Dat is namelijk in staat als 

vredestichter op te treden. Dat is waar we werk van maken door voor 

beoefening te kiezen. Wat mogelijk en nodig is, is vriendelijkheid te 

ontwikkelen voor de andere zelven en daardoor geleidelijk innerlijke 

harmonie en innerlijke vrede te laten ontstaan.  

 

We gaan er dus van uit dat je tijdens je beoefening als het ware met drie 

zelven of drie categorieën zelf bent. Er zijn er twee die niet zo blij zijn met 

elkaar. En jij probeert vooral de derde te zijn. Je niet mee te laten slepen 

door die twee andere zelven. Je probeert een soort relatiebegeleider te 



 
 

 

zijn voor de twee strijdende delen in jezelf. Dat is de meest eenvoudige 

definitie van constructieve zelfbegeleiding. 

 

De introductie en versterking van dat derde “zelf”, dat in de kiem dus 

altijd al beschikbaar is, is het doel van de constructieve zelfbegeleiding. 

Dat is wat we in de zijnsgeoriënteerde trainingen in het Centrum beogen. 

We versterken als het ware een onafhankelijke derde, een soort 

toezichthouder. Deze min of meer onafhankelijke derde gaat zich 

geleidelijk bewust worden van de gebruikelijke reflexmatige, reactieve 

manier van omgaan van het secundaire “zelf” dus met ons primaire “zelf”.  

We kunnen gaan herkennen waar we wel of niet constructief en vriendelijk 

naar onszelf zijn. En waar we bijvoorbeeld ons primaire “zelf” in een mal 

proberen te dwingen. Dat is het kenmerk is van de stijl van het 

secundaire “zelf”. We kunnen als derde “zelf” leren de manifestaties van 

de eerste en tweede orde net als in het gedicht van Rumi een vriendelijke 

herberg, een ontvangstruimte of warm welkom aan te bieden, waardoor 

ze kunnen ontspannen. 

 

  

Ons vermogen tot identificatie en zelfbegeleiding 

 

We kunnen dus een versterkt derde zelf ontwikkelen. Dit zelf is 

constructiever dan ons gebruikelijke zelf van het tweede niveau. Dat zelf 

is vaak reactief naar wat er zich voordoet op het eerste niveau. 

Dat dit mogelijk is, hangt samen met ons vermogen ons als mens te 

identificeren. Dat wil zeggen dat we als mens in staat zijn verschillende 

“zelven” of identiteiten aan te nemen. Dat vermogen of die neiging 

daartoe blijkt overigens ook de reden voor onze problemen. 

 

Dat we tot op zekere hoogte verschillende zelven of identiteiten kunnen 

aannemen blijkt bijvoorbeeld in de vele verschillende rollen die we kunnen 

aannemen. Vader, kind, broer, de uitruimer van de afwasmachine, 



 
 

 

wethouder, chauffeur, opruimer, geliefde enz. Bij al deze rollen behoren 

bepaalde inzichten, overtuigingen, gedragsstijlen enz. die onderling best 

flink kunnen verschillen. 

Deze verschillende identiteiten, en er zijn er talloze in ons beschikbaar, 

veroorzaken vaak innerlijke conflicten en door deze conflicten zijn we 

minder gelukkig dan mogelijk is.  

 

Belangrijk daarbij is dat iedere identiteit een soort belangenstelsel is met 

een eigen ideologie en zijn eigen ervaringsgeschiedenis. Daaruit is de 

identiteit voortgekomen. Met een belangenstelsel bedoelen we dat iedere 

identiteit zo zijn wensen, voorkeuren, ambities, teleurstellingen, 

kwetsingen, en dergelijke kan hebben. Tussen identiteiten bestaan 

belangentegenstellingen.  

Ik kan als wethouderidentiteit belangen ervaren die tegengesteld zijn aan 

de belangen als vaderidentiteit. Die tegenstellingen en het vooral het niet 

bewustzijn van die tegenstellingen kan er voor zorgen dat ik als 

wethouder bijvoorbeeld vergeet dat ik ook nog vader ben en het als vader 

belangrijk vind aanwezig te zijn bij de verjaardag van mijn kind. In zo’n 

situatie is de vaderidentiteit verdrongen tijdens het wethouder zijn. 

 

In de zelfbegeleiding is het behulpzaam om een identificatie te zien als 

een voorlopige oplossing, als een primitieve manier om ons “zelf” te 

helpen. Dat helpt om er niet mee in gevecht te raken, waardoor er alleen 

maar versterking van het probleem zou ontstaan. Het doel in de 

zelfbegeleiding is in de eerste plaats ons bewust te worden van die 

identiteiten, van hun tegenstellingen en hiërarchische structuur. Alleen 

van uit dat derde overkoepelende niveau kan dat gebeuren. 

 

Een identiteit is dus tot op zekere hoogte een eigen persoon met een 

eigen gevoeligheid als kern. Gevoeligheid wil zeggen dat we als identiteit 

raakbaar zijn. Als we door onze partner aangesproken worden op ons 

vaderschap zal ons dat raken in het verlangen een goede vader te zijn.  



 
 

 

Bovendien hebben we een geheugen als identiteit waarin de specifieke 

verzameling van geraaktheden uit het verleden liggen opgeborgen. Wie 

weet hadden we zelf als kind een vader die er nauwelijks voor ons was. 

We hebben verder als identiteit een actiepatroon dat er op gericht is onze 

gevoeligheid op een of andere manier te dienen. We zullen bij confrontatie 

toch proberen ons kind tevreden te stellen, wat misschien iets anders is 

dan op een authentieke complete manier vader zijn. 

 

Op een bepaalde manier kun je een mens van hier uit dus zien als een 

constellatie van identiteiten of identificaties. Vanuit het derde “zelf” gezien 

kunnen we dat subidentiteiten of subpersonen noemen. 

Op basis daarvan kunnen we gaan spreken van drie categorieën van 

identificaties, van zelven of, van uit een soort archeologische benadering, 

van drie zelflagen.  

Er is dus een primaire zelflaag die zich vooral uit in de vorm van 

lichaamssensaties en lichamelijke identificaties. Er is een tweede zelflaag 

die bestaat uit reactiepatronen op de manifestaties van de eerste laag. 

Het belangrijkste kenmerk van de derde laag is het vermogen om te 

kijken en om rustig aanwezig te zijn bij wat er zich op de eerste twee 

niveaus voordoet.  

Probleem bij de identificaties op het eerste en tweede niveau is dat we er, 

in eerste instantie zolang het derde niveau nog niet echt beschikbaar is, 

totaal niet bewust van zijn. Bovendien is hun bijbehorende ideologie star 

en emotiegestuurd waardoor het bijbehorende gedrag lang niet altijd 

constructief is maar eerder onbezonnen en impulsief. 

Zo kan er bijvoorbeeld plotseling van binnen gezegd worden: “Zo kun je 

je niet op een feest vertonen”. Iets in je leeft zich dan in, in de identiteit 

die je in ogen van anderen (met wie je dus ook vereenzelvigt) denkt aan 

te nemen als je op deze manier op dat feest komt. Vervolgens voorspel je 

op welke negatieve manier (de identiteit van) andere gasten daarop zal 

reageren en je bijvoorbeeld verwacht  



 
 

 

Als er vaak van dit soort zinnen klinken dan is er op het tweede niveau 

sprake van een identiteit met nogal wat macht. Deze identiteit bepaalt ons 

handelen zonder dat we daar enig idee van hebben. Om dat wel te hebben 

is het derde niveau nodig zoals we dat in dit model zien. 

 

Een ander kenmerk van onbewuste identiteiten, gezien van uit het hogere 

derde perspectief, is dat ze nogal impulsief functioneren. En bijvoorbeeld 

gemakkelijk beren op de weg zien en zich dan direct door die 

veronderstelde beren laten bepalen. Innerlijke twijfel bestaat er niet 

binnen een dergelijke onbewuste identiteit. 

Een onbewuste identiteit roept verder heel gemakkelijk een andere 

innerlijke identiteit op die een tegenovergestelde ideologie aanhangt en 

die in dat geval bijvoorbeeld zich uitspreekt als: “Waarom zou je je in 

hemelsnaam niet op die manier naar een feest kunnen. Trek toch niet 

altijd zoveel van anderen aan. Heb toch lak aan al die anderen.” Dan heb 

je dus een innerlijk conflict dat zich kenbaar maakt door een gevoel dat 

tegenovergesteld is aan het vrije en vrolijke gevoel dat bij een feestje 

hoort. Dat gevoel zou reden kunnen zijn voor persoonlijke beoefening en 

voor constructieve zelfbegeleiding. 

 

Om star en fundamentalistisch te kunnen zijn, zijn onbewuste 

identificaties dus volledig afhankelijk van het niet-bewustzijn er van. 

Bewustzijn aan de ene kant en starheid, verharding en impulsiviteit aan 

de andere kant kunnen niet samen gaan.  

Wanneer je je geleidelijk bewust wordt van identificaties, hun 

achtergronden en de daardoor ontstane opvattingen, belangen en 

positieve intenties, verzachten ze. Ze worden dan als vanzelf minder star 

en fundamentalistisch. 

 

Dat bewust worden van onbewuste identificaties met hun tegenstellingen 

vindt plaats van uit de derde bewustzijnslaag in dit model. Die laag is dus 

doorslaggevend voor constructieve zelfbegeleiding.  



 
 

 

Voor de duidelijkheid, constructieve zelfbegeleiding wil niet zeggen dat de 

jacht op identificaties geopend wordt. Geleidelijk komen ze als vanzelf in 

beeld en verdwijnen ze. 

Vanuit de derde laag zijn we in staat te wennen aan de innerlijke 

tegenstellingen tussen identificaties en dus aan ambivalentie. Er 

ontwikkelt zich een vermogen om tegengestelde identiteiten rustig aan te 

kijken, zodat zij zichzelf kunnen laten zien en kalmeren. Ze kalmeren door 

ze de ruimte te geven, door ze naast elkaar te laten bestaan. Ze willen 

eigenlijk gekend worden, al roept tegelijkertijd alles er misschien om om 

in het niet-bewustzijn te blijven. 

 

Die erkenning krijgen ze van uit het derde perspectief. We bestrijden iets 

door het de ruimte geven, dat is het adagium. Identificaties moeten 

mogen bestaan, mogen groeien desnoods, om te kunnen verzachten en 

misschien wel definitief of minstens tijdelijk op te kunnen lossen. Dit 

uitgangspunt is de hoeksteen van de zijnsgeoriënteerde visie. Het is de 

essentie van de benadering vanuit de derde zelflaag naar de eerste twee 

lagen. 

Wat mogelijk is, is dat we ons geleidelijk steeds meer gaan identificeren 

met deze derde laag, waardoor zowel de eerste al de tweede laag 

kalmeert en de eerste laag zich meer kenbaar gaat maken in de vorm van 

zijnskwaliteiten als rust, vreugde, helderheid en de tweede laag in de 

vorm van dankbaarheid, ontroering, vreugde als reactie daarop. 

Uiteindelijk kunnen de lagen geheel samenvallen en oplossen. Dan is er 

de ervaring van totale bevrijding. 

 

De ervaring van zelfbevrijding is dus het gevolg van constructieve 

zelfbegeleiding die innerlijke tegenstellingen, innerlijke fortificaties en 

defensies vermindert en verzacht. Impulsiviteit transformeert in spontaan, 

vrij, bewust en constructief gedrag. Er komt een heleboel energie vrij en 

een wijsheid die sturend wordt. 



 
 

 

Er ontstaat een nieuwe vitaliteit of spirit die vrij is om zich uit te drukken, 

zich te manifesteren en te expanderen zonder dat er iets zo nodig moet. 

Dat is immers hetzelfde als vrijheid. Er staat geen druk meer op de ketel. 

De ketel zelf met al zijn innerlijke keteltjes is dan opgelost. 

 

De ontwikkeling van consequente zelfsupport 

 

De derde zelflaag kun je zien als een mogelijkheid van innerlijke support 

voor alles wat er zich bij ons van binnen afspeelt. Van uit de identificatie 

met de eerste twee lagen kun je die support voelen als hulp van buiten, 

als externe support. Als een geschenk van buiten, als iets bijna ondanks 

jezelf waarmee die ervaring de kleur krijgt van een spirituele ervaring. 

 

We hebben als persoon de mogelijkheid ons er op te richten deze 

innerlijke support te mobiliseren en geleidelijk krachtiger te maken. Deze 

zelflaag kan zich ontwikkelen tot een duurzame, consequente 

zelfsupporter. Dat is de nieuwe identiteit die nodig is. En de basis 

daarvan, die er al is, te versterkten. Daar kan de zelfsupporter in ieder 

mens al dan niet voor kiezen, steeds weer opnieuw. In die consequente 

keuze schuilt het geheim van de ontwikkeling van de zelfsupporter. 

 

De zelfbegeleidingsoefeningen die in het Centrum zijn ontwikkeld, zijn er 

op gericht om zelfsupport mogelijk te maken en de constructieve spirit die 

er mee gepaard gaat te ervaren. De oefeningen zijn er op gericht onze 

zelfsupport handen en voeten te geven. Degene die ervoor kiest om werk 

te maken van constructieve zelfbegeleiding in de vorm van deze 

oefeningen en in de vorm van daadwerkelijke, dagelijkse persoonlijke 

beoefening is de zelfsupporter, ook wel de innerlijke supporter genoemd. 

 

Voor de introductie van de zelfbegeleidingsoefeningen is een leraar nodig 

die ze introduceert, die uit eigen ervaring de werkwijze en de werking van 

de oefeningen kent en die deze dus zelf langere tijd beoefent. Belangrijk 



 
 

 

is dat deze zelf vooral het kader leeft waar uit de oefeningen afkomstig 

zijn. Dat kader of de achtergrond proef je als het goed is ook in deze 

tekst. De introductie van de oefeningen door een leraar is belangrijk 

omdat dan de zelfsupporter wordt opgewekt. Daarom heeft het ook niet 

veel zin de oefeningen sec weer te geven, al hoeven we er ook niet 

geheimzinnig over te doen. De meeste zijn al vele jaren toegepast, zijn bij 

velen bekend en hebben hun duurzame effectiviteit bewezen. 

  

Duidelijk zal zijn dat hoe sterker het zelfcommitment is, hoe sneller de 

zelfsupport zich ontwikkelt. Het zelfcommitment in de vorm van de 

innerlijke supporter is er op gericht en heeft er veel, misschien uiteindelijk 

wel alles, voor over om ons zelf tot een goed bestaan te brengen. We 

gaan er van uit dat dit verlangen van nature bij ieder mens aanwezig is.  

 

Wat is er nodig? 

 Er is een didactische methodiek nodig met een onderliggende visie 

en met een intelligente, liefst zo kort mogelijke route van stappen 

die ons leidt naar de bevrijding die mogelijk is; de bevrijding waar 

zozeer door ons naar gehunkerd wordt. 

 Fundamenteel onderdeel van die methode moet zijn een aanbod 

met de mogelijkheid om inhoud te geven aan ons zelfcommitment 

om daardoor zelfsupport en een innerlijke supporter te 

ontwikkelen.  

 Studenten dienen te willen en kunnen begrijpen dat alleen 

persoonlijke beoefening kan helpen deze zelfsupport te ontwikkelen 

en daarmee zelfbevrijding te bereiken. 

 Wat nodig is, is dat potentiële studenten weten dat deze methode 

bestaat en zich in de praktijk bewezen heeft. 

 Wat nodig is, is dat de student een externe supporter in de vorm 

van een leraar verdraagt en een tijdje student wil zijn. 

 



 
 

 

Een leraar als externe supporter is belangrijk. Deze dient je in de eerste 

plaats te kunnen motiveren. Een geschikte leraar weet de innerlijke 

supporter te wekken en kan zicht geven op elementen van onze 

onbewuste minder constructieve zelfbegeleidingsstijl.  

De betere leraar is vooral in staat en bedoeld om onze innerlijke supporter 

te ondersteunen en dient te begrijpen dat ook de minder constructieve 

elementen van onze gebruikelijke zelfbegeleiding op de een of andere 

manier het resultaat zijn van onze liefde. De leraar dient te begrijpen dat 

het bij onze innerlijke conflicten steeds gaat om de vergissingen van de 

liefde. Alleen op grond daarvan kan zijn of haar feedback ontvangen 

worden in ons en is redelijk soepele transformatie mogelijk. 

 

De leraar helpt ons te gaan begrijpen dat we eigenlijk veel mooiere en 

liefdevollere wezens zijn dan we zelf denken dat we zijn. Onze 

problematiek is vooral het gevolg van het onvermogen onze inherente 

liefde en schoonheid te leven en dat is weer het gevolg van het 

onvermogen van onze omgeving deze te spiegelen en ons te helpen om 

deze te leven. Dit is immers wat de liefde die we zijn eigenlijk wil. 

Belangrijk is het ervaren onbegrip en het gebrek aan support te 

verwerken op basis van groeiende zelfsupport.  

 

Al doende zullen we steeds meer geïdentificeerd raken met de derde 

zelflaag en met de zelfsupporter in ons. Deze zelfsupporter heeft een 

aantal doorslaggevende instrumenten beschikbaar op de weg van 

zelfbevrijding:  

 

 Zelfverheldering, dankzij oefeningen gericht op zelfobservatie, 

zelfonderzoek en groeiend zelfinzicht. 

 Zelfliefde dankzij oefeningen gericht op zelfvriendelijkheid en 

zelfcompassie. 

 Innerlijke kracht en de weg van waarachtigheid als instrument voor 

zelfsupport. 



 
 

 

 Innerlijke grond en inzet van aanwezigheid  

 Innerlijke distantie en openheid 

 Innerlijke leegte 

 

De weg van de zelfbevrijding door constructieve zelfbegeleiding wordt dus 

gekenmerkt door gebruik van deze instrumenten en door dat gebruik 

vindt de versterking er van plaats. Het zijn messen die zich door het 

gebruik harden en zich slijpen en daardoor steeds doeltreffender worden. 

Ieder aspect kent zijn eigen oefeningen al vereist de toepassing van 

iedere oefening op een bepaalde manier alle zes aspecten en versterkt 

deze ook. Sommige oefeningen zijn zeer specifiek in hun doelstelling en in 

hun effect, anderen versterken combinaties van bepaalde aspecten.  

 

Deze zes aspecten of dimensies van zelfbegeleiding geven ook zicht op de 

zes aspecten of dimensies van destructieve zelfbegeleiding. Deze zijn 

simpelweg het omgekeerde van de zes constructieve.  

Op deze manier kunnen we onszelf en ook elkaar plaatsen in het project 

van zelfbegeleiding en onszelf en elkaar evalueren. We kunnen onze 

vorderingen op de verschillende gebieden vaststellen en een doelgericht 

en specifiek inhoudelijk en soms persoonlijk beoefeningsplan vaststellen.    

We zullen nu deze zes verschillende aspecten van de zelfsupport 

beschrijven en aangeven wat we door beoefening beogen op te wekken.  

In beginsel zijn al deze aspecten dus in de kiem bij ons aanwezig. Ze 

hebben alleen de juiste zorg nodig en aandacht om zich te kunnen 

ontwikkelen. Met het project van constructieve zelfbegeleiding ga je deze 

en daarmee jezelf tot bloei brengen.  

 

Om deze aanpak te begrijpen kun je denken aan een van de hoekstenen 

van de Boeddhistische visie en dat is het begrip Boeddhanatuur. Men gaat 

er in het Boeddhisme van uit dat de Boeddha een mens was en geen God 

die al bij voorbaat verlost was. Men gaat er van uit dat de Boeddha 

zichzelf door een weg van persoonlijke beoefening tot verlichting heeft 



 
 

 

gebracht. De Boeddha was dus een mens en als mens had hij zoals ieder 

ander mens de mogelijkheid in zich zichzelf te bevrijden en die bevrijding 

heeft plaats gevonden omdat hij die innerlijke vlam gevolgd heeft en 

ondanks allerlei verleidingentrouw is gebleven. 

De stelling in het Boeddhisme is dus dat je als mens zelf, en natuurlijk 

met behulp van de Boeddhistische visie, jezelf tot verlichting kunt 

brengen. Dat dit mogelijk is volgens hen, en dat is het belangrijkste in dit 

verband, is dankzij onze Boeddhanatuur. Dat is onze fundamentele 

goedheid en de fundamentele vonk van verlichting, die we allemaal in ons 

hebben en vertegenwoordigen.  

Het Boeddhistische verlichtingsproject wordt mede op basis daarvan wel 

eens samengevat onder het motto: gedraag je als een Boeddha tot je er 

een geworden bent. Daarmee wordt aangegeven dat je de 

Boeddhakwaliteiten of Boeddha-aspecten van de Boeddha, die in de kiem 

aanwezig zijn, kunt inzetten bij je beoefening. Beoefening als zodanig en 

sommige oefeningen in het bijzonder vragen motivatie, waarachtigheid, 

zelfliefde, moed en vooral zelfcommitment en juist door die in te zetten 

groeien deze kwaliteiten.  

 

 


