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Gert Arts leidt ons in dit artikel naar de herkenning
van onze onbewuste vooronderstellingen die een
heldere visie op het leven belemmeren. Hij laat zien
dat mindfulness het meest practische stuk gereed-
schap is om ons uit het automatisme van het onbe-
wuste handelen en denken te brengen. Hij zegt:
“We kunnen ons uitsluitend tot een hoger bewust -
zijn  ontwikkelen, als we alles wat er nu in ons huist
onvoorwaardelijk  accepterende aandacht geven. 
De ontdekking van mindfulness is een voorbeeld van
de creativiteit die inherent is aan alle processen van
het leven. Mindfulness, de enkelvoudige aandacht,
is het tegengif van dolgedraaid denken”.

Diederik van Rossum is al jaren lang de inspirerende
stuurman in de wereld van Psychosynthese in Neder-
land. Met zijn heldere visie op de transpsychologische
processen die in ons potentieel wachten om geëx-
caveerd te worden laat hij ons in deze bijdrage een
kijkje nemen achter de schermen van het onopval-
lende. Ogenschijnlijke toevalligheden kunnen een
bepalende verwijzing betekenen voor onze verdere
geestelijke en spirituele ontwikkeling. Veel belang
hecht hij aan de symbolische wereld: “Het is aan elk
mens in het bijzonder om de diepte en betekenis
[van mythe en symbool] in zichzelf te leren kennen.
Deze diepte onttrekt zich aan elke causale wet-
matigheid.”
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Humanistische coaching
door Jan Damen

De mens heeft alle hulpbronnen in zich die nodig zijn om een harmonisch mens te worden.
Humanistische Coaching gaat uit van dit potentieel als basis voor het coachingstraject. Het
accent komt dan te liggen op de zelfontdekking van dit potentieel van en door de cliënt.

Hoe werkt de BreinRitme Methode?
door Prasadam

De BreinRitme Methode is een revolutionaire wijze van mediatie en mindfulness. Door 
direct de hersenen aan te spreken krijgen wij makkelijker toegang tot de breinfuncties.
Zo wordt het eenvoudiger om die gebieden aan te spreken die ons effectief naar diepe
meditaties geleiden.

Identiteit
Henk van der Heide bespreekt een boek van Paul Verhaeghe

De schrijver Paul Verhaeghe maakt in zijn boek een onderzoekstocht naar het verschijnsel
identiteit.  Hij laat ons zien dat de vorming van het gevoel van identiteit de reflectie is
van een cultuur dat door de geschiedenis heen in elke periode weer anders is. Bijzonder
interessante is de complexiteit van dit proces in onze huidige tijd.

Lya’s Column - Onschuld
door  Lya Perfort

Hoe makkelijk is het om je schuldig te voelen! En hoe snel bleken wij onze onschuld te
verliezen door de invloeden die wij tijdens het groeiproces in het leven ophebben gedaan.
En hoe graag willen wij weer terug naar die authentieke wereld van onschuld.

Kijk uit... Stress. Een killer!
door Pascal Hazeleger

Stress is een verschijnsel dat een uitdrukking is van ons jachtige bestaan en de eisen die
wij van de maatschappij accepteren. Het blijkt de veroorzaker te zijn van veel lichamelijk
en geestelijk leed. Pascal Hazeleger geeft ons een strenge waarschuwing om stress te ver-
mijden en raad ons aan om mindfulness en meditatie te gaan beoefenen om niet in de val
van stress te lopen.

Het Proces van Verandering
door Prasadam

Veranderingen die wij graag in ons leven zouden willen, blijken meestal moeilijker door te
voeren dan onze intenties ons aanvankelijk doen geloven. Hoe komt het dat wij zo vaak
weer terugvallen in oude patronen terwijl we duidelijk voor ogen hebben dat het ook
anders, ook beter zou kunnen? 

BreinRitme Magazine is een gratis kwartaal e-blad.
Het wordt uitgegeven door
Golven van de Geest (www.golvenvandegeest.nl).
Het stelt zich ten doel een catalysering te
stimuleren in bewustzijn en cultuur.
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HHeeiillzzaammee  eeff ffeecctteenn  vvaann  KKllaassssiieekkee
MMeeddiittaattiiee  mmeeeerr  ttooeeggaannkkeellii jjkk

Mindfulness & NLP door Gert Arts

Resultaten van de beoefening van mindfulness/meditatie laten niet lang
op zich wachten en zijn –als je het eenmaal onder de knie hebt– door-
gaans blijvend van aard en hebben een afstraling op het hele scala van
welzijn- en welbevindingsaspecten. Wat mindfulness nu wel of niet te
maken heeft met eeuwenoude mystieke tradities, of door mindfulness
het fatalisme op de loer ligt en wat mindfulness nu wel of niet met NLP
te maken heeft, zet Gert Arts (NLP-hypnosetrainer) in dit artikel uiteen.

Zo’n halve eeuw geleden begon in Europa
en Amerika de belangstelling voor medi-
tatie langzaam maar zeker toe te nemen.

Die belangstelling richtte zich op allerlei vormen
van meditatie: de Christelijke (zoals Meister
Eckhart, Hildegard von Bingen), Islamitische
(Sufi) Sjamanistische en Taoïstische. De meeste
interesse ging echter uit naar de meditatievor-
men van de grote Aziatische tradities die hun

oorsprong in India vinden: Hindoeïsme en
Boeddhisme. Die voorkeur is te begrijpen. Het
is immers overduidelijk dat hierin allerlei medi-
tatieve methoden systematisch en diepgaand
ontwikkeld zijn, met als plezierig gevolg een
reusachtig reservoir van praktische ervaring. 
De komst van al deze kennis naar het Westen
is een mooi voorbeeld van omgekeerde
ontwikke lingshulp.

‘Mindfulnesstrainingen’ zijn razend
populair en schieten als paddenstoelen
uit de grond, mede omdat het zulke
verbazingwekkende resultaten laat
zien. Het is echter –net als NLP– niet
uit een boek te leren. Om mindfulness
effectief te kunnen toepassen, kun je
het best een cursus volgen en het
daarna vooral DOEN.
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De eerste vertalingen die verschenen waren in het
Engels en het woord dat daar het meeste in op-
dook was ‘mindfulness’, want dat was de vertaling
van de Sanskriet- en Paliwoorden voor het funda-
mentele proces van alle meditatie: aandacht, en
wel de eenvoudige aandacht voor een object
 (visueel, geluid, geur of wat dan ook) zonder
erover na te gaan denken of te gaan fantaseren.
Nu is het zo dat onze hersenen volkomen automa-
tisch fantaseren. Ze genereren aan de lopende
band gedachten en beelden (visueel, auditief
enzo voorts), dus betekent het advies ‘niet naden -
ken’ in de praktijk ‘ga rustig terug naar je object als
je merkt dat jouw gedachten en fantasieën je op
sleeptouw genomen hebben’. Daarom is mijn
Nederlandse vertaling van mindfulness: ‘enkelvou -
dige aandacht’. Hier ligt meteen al een duidelijk
verband met NLP. Als we een persoon vragen om
zich in een positieve hulpbron te verplaatsen, be-
doelen we nu juist deze
‘enkelvoudige aandacht’. Zit
zij dan meteen in haar denk -
wereld dan weten we dat iets
wezenlijks onvoldoende aan-
dacht krijgt. Fantasie is wel
nodig, maar moet in de buurt
van het onder werp blijven en
niet te veel naar alle kanten
uitwaaieren. Effectief NLP
vraagt per defi nitie om ‘mindfulness’!

Verstand als Nieuwlichter 
Ieder mens ervaart voortdurend dat het verstand
niet alleen neutrale en nuttige, maar ook schade -
lijke gedachten en beelden produceert. Dat de
verstandelijke weergave van de wereld niet de
wereld zelf is, heeft naast evidente voordelen ook
evidente nadelen. Iemand kan gevaren zien die er
niet zijn, onbereikbare doelen nastreven enzovoort.
Al die problemen zijn te herleiden tot het feit dat
de ratio als evolutionaire nieuwkomer ontwikkeld
is om bepaalde praktische problemen beter op te
lossen dan met de dierlijke vermogens (instinct en

zo) mogelijk is. Maar nu het verstand er eenmaal is
bemoeien het denken en de verbeeldingskracht
zich met zaken waar ze maar beter van af kunnen
blijven. Bijvoorbeeld: Een hond kan even schrikken
en agressief worden, maar is daar snel weer over
heen als het gevaar voorbij is. Bij een mens daaren -
tegen, kunnen het verstand en de fantasie zich
meester maken van de schrikreactie en er mee aan
de haal gaan. Naast het reële gevaar doemen er
allerlei imaginaire gevaren op enzovoort. Er wor-
den conclusies getrokken over eigen capaciteiten
in vergelijking met die van anderen; het zelfbeeld
krijgt een knauw of wordt juist buiten proportie
uitvergroot enzovoort.

De conclusie dringt zich op dat het verstand zich
op een onbeholpen wijze bemoeit met ons dier-
lijke substraat omdat het daarvoor niet ontwikkeld
is. Het moet derhalve leren omgaan met heel die

dierenwereld in ons. Dat kan
alleen als we onder kennen en
toegegeven dat er zo’n jungle
met al zijn bewoners in ons
huist. Om echt te kunnen
toegeven dat iets bestaat is
het niet voldoende om het
even vluchtig waar te nemen
om het vervolgens te
negeren. Nee, het zal daar-

entegen vaker en langduriger rustige aandacht
moeten krijgen. 

Toegeven dat er dingen in ons huizen waar we niet
gelukkig mee zijn, is al een hele stap, maar nog
niet genoeg als we er minder last van willen
hebben. De volgende stap is acceptatie en het
soort mindfulness dat daarbij hoort is ‘vriendelijke
aandacht’. En daarmee is heel wat gezegd. Geef
maar eens vriendelijke aandacht aan de woede die
je voelt als je kindjes in de wereld onnodig ziet ver-
hongeren, of als je op straat in elkaar geslagen
bent, of als je onrechtvaardig behandeld wordt!
Die vriendelijke aandacht is alleen mogelijk als het

mindfulness:
‘enkelvoudige

aandacht’

Mindfulness en NLP
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verstand beseft dat woede ‘mag’. Heb je een
wereldbeeld waarin woede verboden is, dan is er
nogal wat voor nodig om woede toe te laten en te
accepteren dat de woede bij je hoort, van jou is en
doodnormaal is. Woede hoort erbij, wat blijkt uit
het feit dat woede zeer noodzakelijk kan zijn om
vastgelopen toestanden weer vlot te trekken. De
definitie van ‘vriendelijk’ als ‘aardig zijn’ is dus on -
toereikend. Men helpt mensen soms door niet zo
aardig te zijn, door bijvoorbeeld streng, woedend
of ernstig te worden en zo ook tegen hen te doen.
In de context van dit artikel sluiten we aan bij de
Boeddhistische traditie en definiëren ‘vriendelijk’
als ‘de evolutie bevorderend’, waarbij we met
 evolutie bedoelen ‘in de richting van een ideaal
(verlicht) mensbeeld’. 

Tegengif van dolgedraaid denken 
Er zijn nogal wat systemen die de door het verstand
veroorzaakte problemen willen oplossen door het
denken buiten spel te zetten, te min achten of zelfs
te verbieden. In een variant van  spiritueel woord -
gebruik: Het denken moet overstegen worden en
vervangen worden door ‘hoger’ bewustzijn of door
iets ‘diepers’, de oerbron, intuïtie of zo. Nu ben ik

er heilig van overtuigd dat er vormen van bewust -
zijn bestaan die verder reiken dan waar we nu
vertrouwd mee zijn, maar ik ben er even heilig van
overtuigd dat we ons uitsluitend zo ver kunnen ont -
wikkelen, als we alles wat er nu in ons huist onvoor-
waardelijk accepterende aandacht geven.
Natuurlijk is niet alles even belangrijk, natuurlijk ver-
dienen sommige zaken niet veel aandacht, maar de
enige manier om daar achter te komen is beginnen
bij het begin: aandacht voor alles.

Na al dit sombere gepraat over het verstand is het
goed om nog eens duidelijk te stellen dat denken
niet alleen mag, maar ook moet. Denken is even
belangrijk als niet-denken, maar alles op zijn tijd. Als
ik in slaap wil vallen is denken meestal niet bevor -
derlijk. Als ik mijn fiscale zaken in mijn voor deel wil
regelen is ‘mindful’ waarnemen van de cij fers op
mijn computerscherm zo ongeveer het stomste dat
ik kan doen: Ik zal dan eerder ‘thoughtful’ moeten
zijn dan ‘mindful’. Toch schuilt hier een addertje
onder het gras: Als ik op zijn minst niet af en toe
gedachteloze aandacht geef aan mijn gevoel bij al
die cijfers, verlies ik het contact met de reden
waarom ik het allemaal doe. Kortom: Wat we nodig

We kunnen ons uitsluitend tot een hoger bewustzijn
 ontwikkelen, als we alles wat er nu in ons huist
onvoorwaardelijk  accepterende aandacht geven.

Mindfulness en NLP



BR-Magazine   winter 2014

pagina 7

hebben is een soepele balans tussen enkelvoudige
aandacht en denkwerk.

Denken moet ook nog om een heel andere reden.
Een eerlijk mens bekijkt zijn leven kritisch en ont-
dekt dan vanzelf, door conclusies te trekken uit wat
hij van zijn eigen doen en laten waarneemt, dat de
status van zijn brein het hierboven ge -
stelde is: denken is goed op bepaalde
gebieden en desastreus op andere ge-
bieden. Aangezien die desastreuze
denkacti viteit steeds automatisch
ontstaat, is de volgende conclusie: dat
je naast nadenken over dingen ook aan-
dacht moet geven aan geestelijke
processen zonder er op dat moment
over na te denken. 
Kortom het eerlijke verstand ontdekt
mindfulness en stelt vast dat die vorm
van aandacht geoefend moet worden.
Het verstand trekt zich aan zijn eigen
haren omhoog uit het moeras van mis-
lukte denkoperaties.

Hoe ‘doe’ je mindfulness?
Mindfulness in de strikte zin is: aandacht geven
zonder meer, zonder in allerlei geassocieerde en
niet-geassocieerde gedachten en beelden verstrikt
te raken, wat je zuivere of eenvoudige aandacht
zou kunnen noemen, maar wat ik in dit artikel
‘enkelvoudige aandacht’ noem om te benadruk -
ken dat één onderwerp in het centrum van de aan-
dacht staat. Natuurlijk zullen allerlei afleidende
gedachten en beelden opduiken, maar als we dat
in de gaten krijgen nodigen we de aandacht vrien-
delijk uit om terug te gaan naar het onderwerp van
keuze. ‘Vriendelijk’ is hier het kernwoord. We
hebben niets tegen afleidende gedachten,
beelden, geluiden, geuren enzovoort, omdat die
volkomen natuurlijk zijn, maar beseffen dat we er

iets zinnigs mee moeten.
Dit is ook het verschil met wat we in het gewone
spraakgebruik concentratie noemen. Daarbij zijn
we op één ding gericht met uitsluiting van de rest,
en die rest mag er op dat moment niet zijn. Zeker
als mensen te horen krijgen, zoals leerlingen op
school vaak overkomt, dat zij zich niet kunnen con-

centreren, zullen ze al helemaal hun aandacht met
geweld op de onderhavige zaak proberen te
richten en te houden, zich ergeren als het niet lukt
en tenslotte moedeloos worden. Het is een ver-
loren strijd. Je kunt aandacht evenmin afdwingen
als in slaap vallen. Je kunt je wel door iets uit laten
nodigen om het aandacht te geven, zoals de slaap
jou uitnodigt om in slaap te vallen. Je wordt geab-
sorbeerd door het onderwerp, je gaat erin op. Kort
door de bocht geformuleerd: Concentratie wordt
afgedwongen, mindfulness wordt vriendelijk
uitgenodigd. 

Minfulness en creativiteit
Naast het soort mindfulness dat zich vriendelijk op
één ding richt en even vriendelijk daarnaar terug-
keert als de geest wat is gaan rondzwerven –de

De evolutionaire status van
mindfulness lijkt op die van het

immuunsysteem: 
bedreigingen creëren een 

immuunsysteem waarin een
vergif zijn tegengif oproept.

De ontdekking van mindfulness
is een voorbeeld van de

creativiteit die inherent is
aan alle levensprocessen.

Mindfulness, de enkelvoudige
aandacht, is het tegengif
van dolgedraaid denken..

Mindfulness en NLP
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hier boven gedefinieerde ‘enkelvoudige aandacht’–
is er ook een soort mindfulness die ik de ‘explore -
rende aandacht’ noem, die juist gebruik maakt van
de uitstapjes die ons bewustzijn maakt. 

Neem het voorbeeld van de vrouw die steeds
een onplezierig gevoel had als ze door venster-
glas keek. Overdag waren de gordijnen dicht als
ze alleen thuis was. Zelfs autorijden was in ver-
band met het noodzakelijke kijken door de
voorruit zelfs niet mogelijk. Toen ze vriendelijke
enkelvoudige aandacht gaf aan dat vervelende
‘glasgevoel’, dat overal in haar lijf zat maar voor -
al in borst en keel, kwamen er vage beelden, in
verschillende kleuren en vormen, in haar op

waar ze geen touw aan vast kon knopen, terwijl
het glasgevoel ‘huileriger’ werd. Ze voelde zich
klein worden als een baby, en de vage vormen
begonnen op twee mensen te lijken. Opeens
barstte ze in snikken uit en zei: ‘Dat zijn vader en
moeder en die willen me niet vasthouden’. Ze
had het nog niet gezegd of het snikken hield
abrupt op en de volwassen vrouw, die drie se -
conden geleden nog een baby was, riep uit met
ongeloof in haar stem: ‘Ik lig in een couveuse, en
mijn ouders willen me knuffelen maar kunnen
dat niet!’ Wederom verschenen er tranen, maar
nu van vreugde! Even later vertelde ze me dat ze
niet wist dat ze na haar geboorte in een cou-
veuse had gelegen en dat ze haar moeder

Mindfulness en NLP

Concentratie wordt afgedwongen,Concentratie wordt afgedwongen,
mindfulness wordt vriendelijk uitgenodigdmindfulness wordt vriendelijk uitgenodigd
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daarover ging bellen. En ja hoor: ze had in een
couveuse gelegen. Later vertelde ze me dat ze
de volgende dag in een auto van Roermond
naar haar moeder in Rotterdam was gereden
zonder enige spoor van ‘glasangst’.

Uit dit ene voorbeeld is duidelijk hoe belangrijk
deze explorerende vorm van mindfulness kan zijn.
Door op deze wijze aandacht te geven aan wat
zich spontaan voordoet stellen we het systeem in
staat om zich te reorganiseren en al doende pro -
blemen op te lossen. Door het denken op te
schorten en de onderliggende processen vrien-
delijk te beje genen geven we de natuurlijke cre-
ativiteit vrij baan. Dit is dan ook het soort aandacht
dat een kunstenaar gebruikt als hij in de ‘flow’ van
het creatieve proces zit.

De enkelvoudige mindfulness die de aandacht
steeds vriendelijk terugbrengt naar het gekozen
onderwerp, wederom zonder er de drukte van het
denken op los te laten, gaat het onderwerp steeds
helderder ervaren en stabiliseert de geest. Deze
aandacht zorgt ervoor dat de flow van het crea -
tieve proces geen chaos wordt. De enkelvoudige

en de explorerende mindfulness zijn de twee polen
waartussen de aandacht zich beweegt, de twee
componenten van een waarlijk creatief proces.

Acceptatie: … Fatalisme?
In de gewone activiteiten van het dagelijkse leven

bevat de aandacht die we aan allerlei zaken beste-
den vaak een component van ‘als het mij maar ten
goede komt’: Ik zie bijvoorbeeld twee verschillende
prijzen voor één en hetzelfde artikel en besluit
 automatisch al dat ik het goedkoopste wil; ik ben in
gezelschap en zorg er automatisch voor dat ik
goed voor de dag kom enzovoort. Dit is een volko -
men natuurlijk en noodzakelijk proces en verdient
pas het label ‘egoïsme’ als het overdreven wordt. 

Maar hoe natuurlijk ook, deze ik-gekleurde aan-
dacht is niet altijd opportuun, sterker nog, is soms
ongewenst, vooral wanneer we een heldere blik op
de realiteit nodig hebben. Dan hebben we be-
hoefte aan de enkelvoudige aandacht van mindful-
ness. Die wordt immers gekenmerkt door een
niet-oordelende houding, en niet oordelen impli -
ceert accepteren. Maar met dat accepteren is het
raar gesteld. Je kunt van dieren zeggen dat ze
klaarblijkelijk alles accepteren, of liever, dat het be-
grip ‘accepteren’ op hen niet van toepassing is. Je
kunt iets alleen maar accepteren als je je er vol-
doende bewust van bent, en dieren zijn zich voor
zover we weten slecht minimaal van dingen bewust.
Een mens kan bewust of onbewust zijn ogen sluiten

voor een bepaalde realiteit, veelal
een on gewenste realiteit. Pas als
men een realiteit min of meer be-
wust waarneemt, laat men haar
toe. Dit toelaten kan schoorvoe-
tend gebeuren of van harte. Pas als
dit laatste het geval is spreken we
van accepteren. Nu wordt nogal
eens gesteld dat accepteren van
een ongewenste situatie uit den
boze is omdat men dan bij de

pakken neer zou gaan zitten, in de zin van ‘zo is het
nu eenmaal, daar kunnen we niets aan doen’, een
fatalistische houding van laat maar waaien. Tegelijk
zagen we hierboven dat acepteren noodzakelijk is
om de feitelijke stand van zaken waar te nemen. 
Hier stuiten we op het feit dat het woord ‘accep-

Door het denken op te schorten
en de onderliggende processen
vriendelijk te bejegenen, geven we
de natuurlijke creativiteit vrij baan.
Dit is dan ook het soort aandacht
dat een kunstenaar gebruikt als
hij in de ‘flow’ van het creatieve
proces zit.

Mindfulness en NLP
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tatie’ twee diametraal tegenover elkaar
staande betekenissen heeft, afhankelijk van
de erachter schuilgaande levensfilosofie:

Fatalistische acceptatie: Als iemand het
gevoel heeft en gelooft dat er dat zij toch
geen invloed op de gebeurtenissen kan
uitoefenen dan moet accepteren wel
betekenen dat je bij de pakken neer gaat
zitten, en ligt fatalisme op de loer. Een
dergelijk gebrek aan vertrouwen vindt
vaak zijn oorsprong in ongelukkige
gebeurtenissen, waaronder opvoeding, in
het individuele leven van de persoon,
maar ook een hele cultuur kan behept zijn
met zo’n ontmoedigende levens houding.
Zo brengen de extreme varianten van
sommige religies, waarin men gelooft in
een hogere macht die alles voorbe stemd
heeft, fatalisme met zich mee. Het moge
duidelijk zijn dat de mildere vormen van
deze godsdiensten navenant minder last
hebben van fatalisme.

Creatieve acceptatie: Heeft iemand daar-
entegen vertrouwen in haar natuurlijke
creativiteit, dan zal ze geïnteresseerd naar
de wereld kijken, de wereld waarnemen
zoals die is en het waargenomene accep -
teren. Ik gebruik hier niet voor niets de uit-
drukking ‘natuurlijke creativiteit’. In alle
culturen zien wij dat kinderen, als ze niet te
zeer onderdrukt worden, de wereld met
nieuwsgierig enthousiasme tegemoet tre-
den, zich met volle onbevooroordeelde
overgave op de dingen storten en ermee
gaan spelen, kort om mindful en niet-
oordelend de wereld accep teren. Deze
spontane acceptatie op basis van mindful-
ness is de startmotor van de na tuurlijke
creativiteit die spelenderwijs pro blemen
oplost. Dat is wel even wat anders dan bij

de pakken neer gaan zitten! Het viel dus ook
te verwachten dat wetenschappelijk onder-
zoek de weldadige effecten van de beoefe -
ning van mindfulness zou gaan aantonen. Voor
alle duidelijkheid: weldadig in de zin van pro -
bleemoplossend met de erbij horende
ontspanning van de creatieve ‘flow’, en niet in
de zin een van passieve ontspanning die leidt
tot een lethargische wegsukkelen. 

Terwijl ik ik zoeven sommige geloofsystemen in
verband bracht met het fatalistische accep teren,
moet ik nu wel stellen dat het Boeddhisme in zijn
zuivere vorm geen geloofsysteem en dus ook

geen religie is, omdat het de natuurlijke spontane
enkelvoudige aandacht voor de dingen (mindful-
ness) centraal stelt, met de uitdrukkelijke bedoel-
ing om de realiteit helder onder ogen te zien,
vol ledig te accepteren en zodoende de optimale
voorwaarden voor verbetering te scheppen.

Mindfulness + NLP = meditatie
De woorden mindfulness en meditatie worden
vaak door elkaar gebruikt, en dat kan ook wel
omdat ze in het algemene gebruik ruwweg het-

spontane
acceptatie op basis

van mindfulness
is de 

startmotor van
natuurlijke
creativiteit

Mindfulness en NLP
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zelfde betekenen. Voor het doel van dit artikel is
het zinvol om de verschillende betekenisspectra
van beide termen toe te lichten. Het normale ge-
bruik van het woord ‘meditatie’ omvat een heel
scala aan technieken die variëren van mindfulness
in de strikte zin (zoals we het hierboven gedefini -
eerd hebben) tot zeer omvangrijke procedures die
op het fundament van mindfulness bepaalde
gedachten, beelden en gevoelens oproepen om
bepaalde doelen te bereiken. Er bestaan in het
Nederlands geen woorden voor ‘mindfulness
beoefenen’ en ‘beoefenaar van mindfulness’ of het
zouden de gedrochten ‘mindfulnessen’ en ‘mind-
fulnesser’ moeten zijn. ‘Aandacht schenken’ valt
ook af omdat zijn betekenis te algemeen is, en
daarmee ook het onzinnige ‘aandacht-schenker’. 

We zijn derhalve gedwongen om het woord
‘mediteren’ niet alleen te gebruiken voor alle
geestelijke processen die voortbouwen op de

basis van mindfulness, maar ook voor mindfulness
in strikte zin. Voor de meditaties die zich met
bepaalde thema’s bezig houden om specifieke
doelen te bereiken gebruik ik hier de term ‘thema -
meditatie’; En hiermee wordt dit verhaal interessant
voor de NLP’er, want die gebruikt specifieke tech-
nieken om specifieke doelen te bereiken. Zo krijgen
we de aardige formule ‘mindfulness + NLP = medi-
tatie’, waarin de meditatie op een specifiek doel
gericht is: thema-meditatie.

In de literatuur komt men de afkortingen MM en
CM tegen, die staan voor mindfulness meditatie en
concentratie meditatie. Deze laatste term dekt
ongeveer dezelfde lading als mijn term thema -
meditatie. Die gebruik ik hiervoor liever omdat men
zeer intensief met een onderwerp bezig kan zijn
zonder er de aandacht al concentrerend op vast te
pinnen, maar wél met de hierboven beschreven ex-
plorerende variant van mindfulness.

De enige
geschikte term
voor het ideale
mensbeeld
van meditatie
is ‘spiritueel
mensbeeld’

Mindfulness en NLP
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De onderwerpen van meditatie zijn legio en
hebben uiteraard allemaal te maken met de doe-
len die de mediterende nastreeft. Zoals er zijn: 

Om specifieke doelen te bereiken zijn hele syste-
men ontwikkeld. Om er een paar te noemen:
Bhakti yoga (meditaties op liefde en toewijding),
Kundalini yoga (meditaties op het innerlijke vuur),
Kriya yoga (meditaties op de levensenergie), Vipas-
sana (inzicht-meditaties), Zen (het passeren van de
ratio), enzovoort. Hoe interessant ook, hierop in-
gaan voert nu te ver. Wél kunnen we stellen dat alle
NLP-technieken in de diverse tradities terug te vin-
den zijn. Ik ben tenminste nog geen NLP-techniek
tegengekomen (en ik houd me hier toch al lang
mee bezig) die ik niet ogenblikkelijk aan een tradi-
tionele meditatievorm kan verbinden. Er zijn
natuur lijk verschillen, niet alleen in de details, maar
vooral in de grote lijn. Het is perfect mogelijk om
een NLP-techniek (herkaderen, fobietechniek,
swish, enzovoort) in te zetten om iemands prob-
leem op te lossen zonder verder aandacht te best-
eden aan haar totale geestelijke ontwikkeling,
terwijl medita tietechnieken steeds op doelen
gericht zijn die aan één voorwaarde moeten vol-
doen willen ze legitie me meditatiedoelen zijn: Ze
zullen moeten vallen onder één overkoepelend
doel, namelijk dat de mediterende zich ontwikkelt
in de richting van een ideaal mensbeeld, dat verder
moet gaan dan ‘als ik maar lekker ga’. De enige
geschikte term voor het ideale mensbeeld van
meditatie is ‘spiritueel mensbeeld’. Hoezeer het

woord spiritualiteit ook verwaterd is, het is het
enige woord dat de connotatie ‘verlichting’ in zich
meedraagt.

Mindfulness en trance
In het hele mindfulness-circuit (literatuur, cursussen)
wordt niet of amper over trance gesproken, terwijl
het soort aandacht geven van mindfulness vaak tot
trance leidt. Dat is ook niet gek, want de mindful-
ness instructie om vriendelijk aandacht aan iets te
geven zonder erover na te denken, is een bekende
hypnosestrategie die geregeld diepe trances
oproept.

Sommige mindfulness-goeroes beweren dat het
ontstaan van trancetoestand in mindfulness-medi-
taties vermeden moet worden. Men zou te zeer
wegsukkelen. Een mindfulness-toestand moet
‘helder’ en bewust zijn, is hun idee. Ze hebben in
zoverre gelijk dat slaperig worden op de loer ligt als

Mindfulness en NLP

eenvoudige fysieke ontspanning
het kalmeren van het denken 
trance, extase
inzicht in eigen functioneren
bevordering van het algehele psychische en
fysieke welzijn
het accepteren van problemen
het oplossen van problemen op basis van
acceptatie
het ontwikkelen van vermogens en
vaardigheden

•
•
•
•
•

•
•

•



BR-Magazine   winter 2014

pagina 13

je moe bent en op de losse niet-dwingende
manier van mindfulness ergens aandacht aan
geeft. Indutten is niet de bedoeling. Maar trance is
geen slaperig wegdommelen. Er is hier, zoals vaker,
een misvatting over trance in het spel. Alles draait
om een juist begrip van trance, en daar is het laat-
ste woord nog niet over gezegd, ook al omdat er
vele soorten trance zijn. Gelukkig begint het
wetenschappelijk onderzoek meer oog voor trance
te krijgen en mogen we hopen dat ons begrip
ervan toe zal nemen

Lessen voor NLP
Als we alleen al de Vedische en
Boeddhistische tradities
nemen, die zich op zijn minst al
3000 jaar hiermee intensief
bezig houden, hebben we een
ongelofelijk uitgebreide en
diepgaande kennis en ervaring
in handen. Men zou kunnen
denken dat wijsheid van 3000
jaar geleden er nu niet meer
toe doet, maar zolang dezelfde
problemen toen en nu op
dezelfde manier in taal (ook
zo’n constante factor) beschreven worden, valt dat
wel mee.

Mindfulness staat tegenwoordig zeer in de belang-
stelling van therapeuten van diverse pluimage. Een
belangrijke reden daarvoor is dat er de laatste de-
cennia veel wetenschappelijk onderzoek naar me -
ditatie en mindfulness verricht is, dat onomstotelijk
de therapeutische waarde ervan laat zien. Terwijl
dit onderzoek zich voornamelijk richtte, en nog
richt, op het gunstige effect van meditatie op het
therapieverloop van de cliënt, blijken steeds meer
therapeuten te ervaren dat ze zelf ook beter
functio neren als ze regelmatig mediteren. ‘Regel-
matig’ is hier het belangrijke woord. ‘Eens een
keertje proberen om erover mee te kunnen praten’
zet geen zoden aan de dijk.

Wat voor therapeuten in het algemeen opgaat, zal
ook wel opgaan voor NLP-ers: Een mediterende
NLP-er gaat statistisch gezien dus lekkerder dan
een niet-mediterende, zowel persoonlijk als profes-
sioneel. Maar hebben wij NLP-ers die hele mindful-
ness eigen lijk wel nodig? De gereedschapskist van
NLP bevat immers meer dan genoeg om ons zelf te
optimaliseren! Dat is inderdaad waar, en hetzelfde
geldt voor hypnose en zelfhypnose. 
Ik denk dat de grote aantrek kingskracht van mind-
fulness is dat er zo’n geweldige traditie achter

schuilgaat. Zelfs de meest ver-
waterde vormen ervan, die we
tegenwoordig als padden-
stoelen uit de grond zien
schie ten blijven op de een of
andere manier die aura uit-
stralen. Het is het hierboven
besproken begrip ‘verlichting’
met het erbij horende evolu -
tio naire wereldbeeld, dat hier
het verschil maakt. Dit tradi-
tionele ideaalbeeld van
menselijke evolutie is beslist
een verrijking van de logische
niveaus zoals Dilts die, voort-

bordurend op Bateson, in NLP geïntroduceerd
heeft. Verlichting speelt zich in ieder geval af op het
hoogste niveau, dat van zingeving en missie, maar
ik zou zelfs willen zeggen dat het nog een niveau
hoger is. De verlichte persoon functioneert namelijk
buiten het domein van zin geving en missie omdat
zij haar ultieme levensdoel bereikt heeft en dus
geen zin meer hoeft te geven aan haar leven en
geen levens missie meer hoeft te volbrengen. 

Meditatie en Mindfulness modelleren
Als we ervan overtuigd zijn geraakt dat een 'mind-
ful functioneren' van ons bewustzijn erg wenselijk is,
kunnen we besluiten om het te leren. Als een NLP-
er iets echt goed wil leren denkt ze aan mo delleren
en gaat op zoek naar goede modelleringen van de
gewenste vaardigheid, en als die ontoereikend zijn

De verlichte persoon
functio neert buiten het
domein van zin geving
en missie omdat zij haar
ultieme levensdoel
bereikt heeft en dus
geen zin meer hoeft te
geven aan haar leven en
geen levensmissie meer
hoeft te volbrengen.
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krijgt zij misschien zin om zelf eens experts in die
vaardigheid te modelleren. Onder de titel ‘Hoe
doe je mindfulness?’ in het voorafgaande werd al
in grote lijnen geschetst hoe je de gewenste vor-
men van aandacht oproept. Er is veel traditionele
literatuur, en een snel groeiende hoeveelheid mod-
erne literatuur, die verfijningen aanbrengt in de hier
gegeven basale beschrijving van meditatieve
processen. Hoe dan ook, het fundamentele proces
van alle echte meditatie blijft mindfulness, en op
dat solide fundament zijn in de loop der eeuwen
eindeloos veel technieken ontwikkeld. 

Tegelijkertijd schrijdt de evolutie voort. Er komen
nieuwe natuurtalenten die al op een verfijnder

startniveau van mindfulness zitten en dus verder
zullen komen dan hun grote voorgangers. Dit zeg
ik met een diepe buiging naar natuurtalent prins
Siddharta Gautama, de Boeddha, en de andere
natuurtalenten die de menselijke evolutie heeft
voorgebracht, in of buiten de traditionele syste-
men. Siddharta heeft zijn eigen ervaringen klaar-
blijkelijk zo goed gemodelleerd dat hij ze anderen
met succes heeft bij weten te brengen. Zo zijn de
grote Boeddhis tische tradities aan zijn inzicht ont -
sproten. Aangezien hij talloze mensen onderwezen
heeft zullen hem de oren van zijn hoofd gevraagd
zijn, zowel door beginnende als gevorderde
mediterenden die hem hun specifieke ervaringen
en problemen voorlegden. Ik heb het vermoeden
dat Siddharta dermate in hun huid kroop; hun
problemen zo nauwkeurig model leerde, dat hij ze
na kon doen en er vervolgens zijn geavanceerde
oplos singscapaciteit op los kon laten, op zo’n
manier dat die de eigen creativiteit van de
mediterenden simuleerde.

Het modelleren van mindfulness is erg interessant
omdat je kunt vaststellen dat de uiterlijk waar -
neem bare dingen er niet toe doen. Je wekt geen
mindfulness op door al modellerend langzaam te
gaan ademen, op een bepaalde manier te gaan
zitten, je ogen te sluiten, een ontspannen
gezichts uitdrukking, al dan niet met Boeddha-
glimlach, te produceren en oogbewegingen na te
doen. De mindfulness-vaardigheden zitten op een
hersenniveau dat amper te beïnvloeden is door
bewust gekopieerd fysiek gedrag. Mindfulness
kan dus alleen maar gemodelleerd worden door
de mediterende te bevragen. Als dat gebeurt
door een buitenstaander zal die dat effectiever
doen als hij enig idee van en vooral ervaring met
verwante geestelijke processen heeft. Om
 Anneke Meijer en Jaap Hollander te citeren: 

‘. . . De basis, het observeren van innerlijke
strategieën, wordt buiten NLP bijna nooit
toegepast. Weten hoe iemand iets innerlijk tot

Mindfulness-
vaardigheden
zitten op een
hersenniveau
dat amper te
beïnvloeden
is door
bewust
gekopieerd
fysiek gedrag
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Leessuggesties Nederlands (origineel en vertaald): 

Shamash Alidina (2010). Mindfulness voor Dummies + CD. Pearson Education Benelux
Thich Nhat Hanh (2010). Mindfulness voor een gelukkig leven. BBNC Uitgevers
Kabat-Zinn (2009). Handboek meditatief ontspannen, effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress.

Becht's Uitgeversmaatschappij
Kornfield (2009). Na het feest komt de afwas, wijsheid voor het hart op het spirituele pad. Uitgeverij Panta Rhei
Mark Williams & John Teasdale & Zindel Segal (2007). Mindfulness en bevrijding van depressie, voorbij chronische on-

gelukkigheid. Nieuwezijds
David Dewulf (2009). Mindfulness, een pad van vrijheid. Uitgeverij Acco
David Dewulf (2009). Mindfulness werkboek, de kracht om te leven in het nu. Kosmos Uitgevers
Edel Maex (2009). Mindfulness in de maalstroom van je leven. Lannoo
Engels:
Christopher K. Germer, Ronald D. Siegel, Paul R. Fulton (2005). Mindfulness and Psychotherapy. Guilford Press
Ronald D. Siegel (2009). The Mindfulness Solution. Guilford Press
Christopher K. Germer (2009). The Mindful Path to Self-compassion. Guilford Press
Bob Stahl (2010). A Mindfulness-Based Stress Reduction Workbook with CD Audio. New Harbinger Publications
Susan Blackmore (2011). Zen and the Art of Consciousness. Oneworld Publications

Gert Arts is praktiserend hypnotherapeut en docent NLP/ Hypnotherapie met ruim
25 jaar ervaring. Hij is volkomen thuis in meditatieve en mystieke tradities.
Voor meer info en contact auteur: gert.arts@mac.com
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stand brengt, vraagt ook net iets meer. Meer
observatievermogen (onder andere het op-
merken van de relevante oogbewegingen),
meer vaardigheid in het afstemmen en leiden
(zoals het leiden naar geassocieerde beleving
op de juiste momenten) en meer vermogen
om de juiste vragen te stellen (o.a. het stellen
van specificatievragen en het uitzoeken van
submodaliteiten)…’

De mediterende kan ook zichzelf bevragen. Vooral
als zij merkt dat er gewenste effecten uit oefenen
zijn voortgekomen of als er spontaan betekenis -
volle ervaringen opdoemen 
De interessante vraag is hier: leidt de meditatieve
praktijk automatisch tot het soort inzicht dat de
juiste vragen kan stellen aan de bewustzijns -

processen? Ik denk dat dat voor een stuk waar is,
omdat het beoefenen van meditatie bewust
waarnemen veronderstelt. Toch zal het zeker zo zijn
dat een blik die gescherpt is door NLP, hypnothera-
pie en kennis van de tradities bijdraagt aan een
preciezer modelleren. Het is hier niet de plek om
dit in concreto uit te werken. Daar is een compleet
boek voor nodig. 

Zo zijn we aan het einde gekomen van deze sight-
seeing tour door Mindfulness-country. We zijn
langs veel mooie plekken gekomen, waar we
langer hadden willen vertoeven, maar de reislei -
ding had een strak programma. Geen nood, we
weten nu waar die plekken zijn en kunnen er altijd
weer naar terugkeren en er zo lang blijven als we
willen!

mailto:gert.arts@mac.com


BR-Magazine   winter 2014

pagina 16

IMT - Instituut voor Mentale Training

Gert Arts is hypnotherapeut (inclusief NLP), psychotherapeut, 
opleider in deze gebieden (cursussen en workshops),
meditatieleraar, improviserend musicus, 
schrijver en gever van lezingen over deze onderwerpen
(in Nederlands en Engels, inclusief vertalingen uit het Engels)

lid NBVH, SRBAG en NVNLP
Voogdijstraat 32, 6041 GD Roermond
0475-318206 / gert.arts@mac.com

Gert Artswerd geboren in de tweede wereldoorlog. Hij is meditatie leraar, hypnotherapeut, psychotherapeut,
en NLP-er, met nadruk op de diepergaande bewustzijsprocessen, zoals die zich manifesteren in goede NLP, hyp-
notherapie en meditatie.
Hij is een gelukkige echtgenoot, vader van drie kinderen en opa van drie kleinkinderen. In de kleine veertig jaar
dat hij leraar Engels en leerlingenbegeleider geweest is op een middelbare school hebben zijn therapeutische
vaardigheden aan dat begeleiden van leerlingen een extra dimensie toegevoegd, een dimensie waar die oud-
leerlingen en hijzelf met diepe tevredenheid op terugblikken.
Al die jaren, tot en met nu, heeft hij ook een bescheiden therapiepraktijk aan huis gehad, heeft 
meditatiecursussen gegeven en gaf tot voor kort les aan hypnotherapieopleidingen. Daarnaast geeft
hij workshops voor instituten of in eigen beheer in al de genoemde gebieden.
De woorden “al de genoemde gebieden” zijn eigenlijk misleidend, want voor Gert Arts zijn al deze
bewustzijnsactiviteiten manifestaties van één en hetzelfde evoluerende bewustzijnsveld, dat hem vanaf zijn ge-
boorte eindeloos fascineert in al zijn vormen: van mystiek tot hersenonderzoek.
Diezelfde fascinatie heeft muziek voor hem. Allerlei muziek bracht hem al heel jong in trance, zodanig dat hij zelf
op de piano ging improviseren, eerst klassiek en vervolgens moderne jazz toen hij daar op 16-jarige leeftijd door
getroffen werd als door een bliksemflits. 
Het was een bliksem-geluidsflits vanuit dat fantastische, creatieve, veelkleurige bewustzijsveld, dat hem als een
alle geluiden omvattend accoord omhulde.

Gert Arts

advertentie

advertentie

www.hansgrootswagers.nl
mailto:gert.arts@mac.com
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advertentie

Abrams ontwikkelde een methode toen ze werkte bij het Office of Technology Assessment, en werkte
dat verder uit in een artikel dat ze samen schreef met R. Stephen Berry van de Universiteit van
Chicago. De methode wordt Scientific Mediation genoemd. Het doel ervan is om de onder liggende
wetenschappelijke vraagstukken die inherent zijn aan controversiële politieke problemen –zoals en-
ergiepolitiek– de aandacht te schenken die zij verdienen, zodat niet alleen die - genen die de uitein-
delijke politieke besluiten nemen maar ook de andere belanghebbenden en het volk kan zien wat
gekend is en wat niet gekend is, om daarmee een beter geïnformeerde en sociaal verantwoordelijk
besluit mogelijk te maken. Scientific Mediation is niet bedoeld om over politieke vraagstukken te
beslissen of morele aan te snijden, maar alleen om de onderliggende wetenschappelijke kennis te
verhelderen. Wetenschappers en andere gouvernementele adviseurs en experts zijn mensen als
iedereen. Zij kunnen per soonlijke vooringenomenheid vermengen met hun veronderstelde expert
opinie, zelfs zonder te beseffen dat ze zoiets doen. Maar  tijdens Scientific Mediation neigen die
vooringe nomenheden aan de oppervlakte te komen waarmee het duidelijk wordt in hoeverre een
politieke aanbeveling werkelijk op kennis is gebaseerd. Als dan zo’n rapport openbaar wordt
gemaakt, kan iedereen de technische kant van de argumentering begrijpen van waar het echt om
gaat – vaak zelfs veel beter dan de wetenschappers in het begin zelf.

Uit: The New Universe and the Human Future:

http://www.o-leng.nl
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Hoe werkt de BreinRitme Methode?

De BreinRitme Methode is een krachtig middel dat ons kan helpen om snel
en efficiënt diepe niveaus van mindfulness en meditatie te bereiken. Op zijn

beurt blijkt mediteren de meest doeltreffende methode om onze
lichamelijke, geestelijke, mentale en spirituele ontwikkeling te stimuleren.

De BreinRitme Methode dankt haar hoge
functionaliteit aan het stimuleren van natuurlijke
wet matig heden waar de mens zich van bedient.
In de eerste plaats worden door de BreinRitme
Methode de hersenenen aangesproken. Het func-
tioneren van de hersenen bepaalt het functioneren
van de mens. Door de BRM kan dit functioneren
worden beïnvloed en in zekere mate worden ge -
stuurd.

Ons brein is een orgaan dat werkt met elektrische
impulsen. Die impulsen kunnen worden gemeten
met behulp van een EEG (electro-encephalogram)
waarmee we de golflengte van de electrische

stroom kunnen vaststellen. De golflengte (frequen-
tie), of de snelheid van de hersengolven, wordt
gemeten in Herz (Hz). Uit onderzoek blijkt nu dat
onze mentale staat kan worden afgelezen aan de
hand van de frequenties in de hersenen die het
meest dominant zijn. Dat betekent dat zo’n staat,
 bijvoorbeeld gespannen, of rustig, of slaperig, of
opgewonden enz., kan worden “gelezen” uit de
golven die de hersenen dat moment laten zien. 
Hier hebben we van kunnen leren dat de hersenen
energie van een hoge frequentie produceren wan-
neer we alert en actief zijn, en een lage frequentie
laten zien wanneer we ontspannen zijn en tot rust
zijn gekomen. Hoe drukker we zijn, hoe hoger de

door Prasadam

een krachtige stimulans bij mindfulness
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frequenties, hoe rustiger we ons voelen, hoe lager
die zijn. Dit betekent dat wanneer we in tijden van
stress geen rust kunnen vinden, wij niet het
“knopje van het mechanisme” kunnen omzetten
om onze hersengolven op een lager pitje te laten
werken. Zouden we een methode zouden vinden
die onze hersenen stimuleren om op die lagere fre-
quentie te gaan werken, dan worden wij dien ten
gevolge vanzelf rustiger. Zo eenvoudig is dat. 
En dit doet precies de methode van de Brein-
Ritme-Meditaties. 

Zenden en Ontvangen
Gelukkig produceren de hersenen niet alleen ener -
gie, zij zijn ook gevoelige ontvangers van energie -
velden. We weten allemaal dat muziek rustgevend
kan zijn. Niet alle muziek. Niet muziek met een
snelle beat, of anders gezegd, niet muziek met een
hoge frequentie. Wel muziek met een lage beat.
Zo blijkt dat de langzame delen van concerten uit
de baroktijd, zoals van Mozart, Vivaldi, Johan Chris-
tian Bach, geschreven zijn in een tempo dat vrijwel
overeenkomt met de frequenties van rustige
hersengolven in het Alfa-gebied. Niet verwonder-
lijk dus dat, wanneer de hersenen gaan resoneren
met de muziek, we rustig worden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat verschillende
hersenfrequenties zijn geassocieerd met verschil-
lende mentale gesteldheden. Bij gevolg komt men
in een verhoogde staat van alertheid, van cre-
ativiteit, van ontspanning enzovoort, al naar gelang
de gekozen frequentie overeenkomt met het func-
tioneren van de hersenen. 
Dit gegeven is sinds een aantal jaren uitgegroeid
tot een uiterst elegant kennisgebied dat Brainwave
Entrainment genoemd wordt, ofwel hersengolf-
synchronisering. Het is het studiegebied dat onder-
zoekt hoe de hersengolven op een natuurlijke
wijze kunnen worden gestimuleerd om op een
vooraf gekozen frequentie dominant te gaan func-
tioneren. 

Deze kennis wordt gebruikt en gericht toegepast
in de BreinRitme-Methode. 

Wat verstaan we onder BreinRitme? 
Er is een natuurwet die ons leert dat bepaalde rit-
mische systemen de neiging hebben synchroon te
gaan lopen. Dit is een ontdekking van Christiaan
Huygens geweest, toen hij vond dat na verloop
van tijd meerdere van zijn klokken een synchroon
patroon van slingerbeweging gingen vertonen. Dit
verschijnsel wordt entrainment genoemd. 
Deze natuurwet zien we ook in biologische syste-
men terugkomen. In ons lichaam bijvoorbeeld,
schijnen de ritmische systemen elkaar nooit tegen
te werken, maar neigen er naar om altijd samen te
gaan werken in een synchroon ritme. Een gebrek
aan synchronisatie kan zelfs leiden tot ziekte zoals
in het geval van een hartklep die niet geheel met
de bloedstroom meewerkt. 
Daarbij blijkt het dat lichaamsfuncties zich syn-
chroon neigen te gaan gedragen met de oscil le -
rende eigenschappen van de omgeving. Er
bestaat een overweldigende hoeveelheid aanwij -
zingen dat dagelijks terugkerende ritmes (onze bi-
ologische klok) ons in entrainment hou den met de
ritmes van de aarde, relatief tot de zon, en dat
meerdere sys-
temen in ons
lichaam zich rit-
misch aan-
passen door
repetitieve
stimulering.
Andere voor-
beelden zijn de
wijze waarop
mensen die
samen wandelen de neiging hebben in de pas te
gaan lopen, of dat, wanneer mensen in een ruimte
samen klappen dit ook na verloop van tijd syn-
chroon zullen gaan doen. Denk ook eens aan het
bekende verschijnsel van de periodieke cycli van

ENTRAINMENT:
de neiging van

oscillerende
patronen om
synchroon te
gaan lopen

De BreinRitme Methode
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vrouwen die lang samenleven in een gesloten
omgeving, zoals een klooster. 
Door deze resultaten aangespoord is verder on-
derzoek verricht. Daaruit is een hoeveelheid
gegevens gekomen die ons inzicht geven hoe dit
proces precies in zijn werk gaat. Met die resultaten
zijn technieken van entrainment ontwikkeld die dit
proces kunnen beïnvloeden en sturen. En dit blijkt
ook overduidelijk het geval te zijn met onze herse-
nen. 

De BreinRitme Methode stimuleert
entrainment in de hersenen 
Wanneer je via een hoofdtelefoon twee signalen
van verschillende toonhoogten te horen krijgt,
zullen de hersenen proberen om die verschillen in
entrainment te brengen. Dit proces resulteert in
het ontstaan van een hoorbaar pulserend ritme dat
gelijk is aan het verschil van de frequenties van de
aangeleverde toonhoogten. Bijvoorbeeld: Wan-
neer je via het linker oor een toon van 200 Herz
hoort, en via het rechter oor een toon van 210
Herz, dan zal je naast deze twee tonen een derde,
ritmische toon horen van 10 Herz. Deze 10 Herz is
het verschil in toonhoogten van de linker en
rechter tonen van 200 en 210 Herz. De neiging van
de hersenen om deze “beat” te genereren laat de
hersenen in dit geval dominant functioneren op 10
Herz, en dat is precies midden in het Alfa-gebied,
het gebied van ontspannen aanwezig zijn. Anders
gezegd, het 10 Hz ritme brengt rust en ontspan-
ning voor de luisteraar. 

De kracht van BreinRitme Meditaties 
Omdat de technologie van Entrainment aan de
basis ligt van de BreinRitme Meditaties blijkt dat
deze vorm van mediteren veel en veel effectiever
werkt dan de klassieke vorm van mediteren. In
medische kringen is het al lang bekend dat
mediteren niet alleen gunstig is voor de spirituele
ontwikkeling van de mens, maar dat hierdoor ook
andere aspecten van ons leven positief worden
beïnvloed. 

Gebleken is o.a. dat stress de oorzaak is van de
meeste ziekten. Ofschoon wat gezonde stress ons
goed van dienst kan zijn, moeten we de desas-
treuze gevolgen van negatieve stress zien als een
van de grootste problemen voor onze gezond-
heid. Vanuit het oogpunt van hersenfuncties, ligt
de oorzaak van stress in het feit dat wij onze
hersenfrequentie niet kunnen verlagen tot in het

alfa-gebied. Dat betekent dat de chemische veran-
deringen die stress in de hersenen veroorzaken
niet meer kunnen worden geneutraliseerd. Zo kan
blijvende schade ontstaan. 
In veel studies is men tot de conclusie gekomen
dat mediteren een bijzonder weldadige effect
heeft op het algemeen welzijn van de mens. Door
met gebruikmaking van BreinRitme Meditatie de
hersenen te stimuleren om dominant in alfa te
gaan functioneren zal de stress wegsmelten als
sneeuw voor de zon. Het is een simpel gegeven: in
alfa kan geen stress optreden. Zo blijkt de ontwik-
keling van Brain Entrainment een godsgeschenk.
Een ander groot voordeel dat vaak te weinig
wordt benadrukt is dat mediteren geen bijwerkin-

De BreinRitme Methode

Voorbeelden waar BreinRitme
Meditaties hun werking bewezen
hebben

• Verhoging van de creativiteit 
• Meer inzicht in het oplossen van problemen  
• Wegnemen van slapeloosheid.  
• Tegengaan van ouderdomsverschijnselen  
• Algehele verbetering van de gezondheid  
• Verlichting bij ADD/ADHD  
• Oplossen van stress en stressverschijnselen  
• Verbetering van studieresultaten  
• Toename van het geheugen  
• Gedragsaanpassing (hulp bij verslavingen)  
• Verscherpte intuïtie  
• Verhoogde concentratie  
• Verdieping van spiritueel bewustzijn

...En nog veel meer! 
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gen heeft. Geen “Lees de bijsluiter” neveneffec -
ten. Daarnaast zijn de kosten van dit wonder-
medicijn slechts een fractie van chemische en
farmaceutische producten. “Ken” je eenmaal de
techniek, dan kun je er een leven lang gebruik van
maken zonder voor een herhaalrecept je porte-
feuille te moeten trekken. 

Gebruik van de BreinRitme Methode
Meditatie begint wanneer wij vanuit de beta-staat
ons bewegen naar de alfa-staat en lager. Het is niet
eenvoudig de alfa-staat te bereiken voor mensen
die niet geoefend zijn. Om tot nog lagere staten te
komen is soms jaren van intensieve meditatie
nodig. Zen monniken zitten jaren en jaren op hun
kussen om tot niveaus te kunnen komen waar de
BreinRitme methode slechts korte tijd voor nodig
heeft. 
Wanneer je met behulp van BreinRitme meditaties
de Alfa Meditaties beheerst, kun je naar diepere
Theta niveaus overgaan. De theta-meditaties verla-
gen het patroon van hersengolven tot een nog
lager niveau, wat een gevoel van vrede, harmonie
en diepe kalmte met zich meebrengt. Zij die de
Theta-meditaties helemaal beheersen genieten

een betere gezondheid en verkrijgen een beter
begrip van de universele vrede. 

Wanneer je nog nooit gemediteerd hebt is het niet
verstandig om je onmiddellijk te storten in hele
diepe meditaties. Er kunnen vrij heftige emoties
worden opgeroepen, of herinneringen kunnen op-
komen waar je niet op bent voorbereid. Een uitge-
balanceerde benadering tot mediteren is daarom
aan te raden. Vandaar dat Golven van de Geest
een aantal programma’s heeft samengesteld die
tot een geleidelijke verdieping uitnodigen. Hierbij
wordt vermeden dat onvermoede ervaringen de
overhand krijgen en raak je langzaam vertrouwd
met de schatten die het onbewuste de mens, en
dus jou, zal blijken te onthullen. 

Als je serieus bent in je zoektocht naar verbetering
in het leven, zou de BreinRitme Methode wel eens
je entreekaartje kunnen betekenen voor een
nieuwe, harmonische toekomst.

Prasadam verzorgt lezingen en workshops over de
BreinRitme Methode. Zie:
http://tinyurl.com/ovd8o3d

De BreinRitme Methode

Mindfulness:
shortcut naar een harmonisch leven

http://tinyurl.com/ovd8o3d
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Swami Vandeveranda

Ontspannen met klassieke adagio’s aan een
ruisend strand. Dit is een heerlijke BreinRitme
Me ditatie die je in een paar minuten tot een
onge kend diepe ontspanning brengt.
Puur genieten!
Klik en ga naar:
http://tinyurl.com/pkpjozh

Creatieve geesten vinden makkelijk toegang tot
de lagere alfa-gebieden van de hersenfuncties.
Ook jij kunt creatiever worden als je de sleutel
tot deze frequenties vindt. Wel, die worden extra
gestimu leerd in deze inspire nde BreinRitme
Meditatie.  Klik en ga naar:
http://tinyurl.com/o6dh6pp

Nieuwe BreinRitme Meditatie Nieuwe BreinRitme Meditatie 
advertentie

http://tinyurl.com/o6dh6pp
http://tinyurl.com/pkpjozh
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De stelling van de schrijver Paul Verhaeghe
zoals hij die verwoordt in dit boek is dat er
geen wezenlijke identiteit bestaat. Identiteit

is een constructie die wij worden en die groten-
deels afhangt van onze omgeving. Als mensen
vandaag de kluts kwijt zijn dan zegt dat iets over
de omgeving.

“Ken uzelf”: deze opdracht stond boven de tem-
pel van Apollo in Delphi te lezen en sinds Delphi
zijn we nooit meer opgehouden met het zoeken
naar het intieme van ons ik. Deze zoektocht ver-
toont een merkwaardige paradox: enerzijds
koesteren we de intieme overtuiging dat ons “ik”
er altijd al was en er ook steeds zal zijn maar
tegelijk moeten we wel bij een ander te rade
gaan, liefst een expert, om te vernemen wie er nu
“echt” achter ons ik schuil gaat. 

Paul Verhaeghe hangt in dit boek de visie aan dat
het hoogst twijfelachtig is dat we een eeuwig en
onveranderlijk ik hebben, maar dat we bij onze
zoektocht naar ons eigen ik bij de ander te rade
gaan zeer plausibel is. Identiteit is naar zijn mening
een verzameling van ideeën die de buitenwereld
op ons lijf geschreven heeft en het bewijs daar-
voor is volgens hem  te vinden in iets wat op een
behoorlijk wetenschappelijk experiment lijkt:
adoptie. Neem een Indiase baby weg uit haar ge-
boortedorp in Rajastan en laat haar opgroeien in
Amsterdam,  dan krijgt ze de Amsterdamse iden-
titeit aangemeten. Was diezelfde baby geadop -
teerd door Franse ouders in Parijs, dan had ze zich

tot een Parisienne ontpopt. Wanneer zij als volwas -
sen vrouw haar “roots” probeert terug te vinden
dan wacht haar een zware ontgoocheling: die zijn er
simpelweg niet en in haar geboorteland is zij zo mo-
gelijk nog meer een vreemde dan een andere Am -
sterdamse of Parijse vrouw. Fysieke overeenkom -
sten met de mensen van ginds doen een innerlijke
overeenkomst vermoeden die er gewoonweg niet
is. De onvermijdelijke conclusie is dat de invulling
van onze psychologische identiteit afhangt van onze
omgeving.

Echter als identiteitsontwikkeling alleen bepaald
wordt door de omgeving, dan worden wij allemaal
wat de omgeving ons voorhoudt en dan zou er
geen mogelijkheid zijn om daar zelf enige invloed
op uit te oefenen. Dit is natuurlijk niet het geval –
onze identiteit is steeds een spanningsveld tussen
samenvallen met - en afstand nemen van de ander,
en dit van meet af aan. Naast het eerste proces van
identificatie of mirroring is er ook altijd een tweede
proces aan het werk: het streven naar autonomie en
dus afscheiding van de ander, de separatie. Iden-

Boekbespreking

IDENTITEIT
Door Paul Verhaeghe

ISBN: 9789023473039

Boekbespreking
door Henk van der Heide
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titeit is daarmee steeds het tijdelijke resultaat van
de wisselwerking tussen samenvallen en afstand
nemen.

Er zijn daarmee volgens Verhaeghe twee funda-
mentele gerichtheden te herkennen die vermoe -
delijk typerend zijn voor al wat leeft: we willen deel
uitmaken van grotere gehelen en tegelijk streven
we naar onafhankelijkheid. De Griekse filosoof
Emdokles sprak in de vijfde eeuw voor onze tijds -
rekening al over twee alles bepalende oerkrachten
die voortdurende zowel vereniging als splitsing
veroorzaakten: Philia (liefde) en Neikos (strijd).
Freud begreep dit als twee oerdriften: Eros, die
liefdevol wil versmelten en Thanathos, die agres -
sief wil scheiden.
Onmiddellijk dient zich bij dit betoog dan ook de
vraag aan: “Hoe zit het dan met de erfelijkheid,
met onze genen?” “Ik ben toch ik en ik ben heel
anders dan mijn broer en we kregen dezelfde
opvoeding?” Het antwoord dat Verhaeghe
daarop geeft is eenvoudig:  het menselijke brein is
typisch voor de Homo Sapiens en studie van de
hersenen toont aan dat zij bij de geboorte neuro -
logisch gesproken verre van af zijn; er moeten nog
heel wat ontwikkelingen plaatsvinden, waarbij de
omgeving een doorslaggevende rol speelt.
Toegepast op de psychologische identiteit is het
niet zo moeilijk te begrijpen dat ons brein via een
aantal min of meer klaarliggende structuren (de
hardware) de processen bepaalt waarmee onze
identiteit (de software) wordt uitgebouwd. Het
brein is belangrijk voor onze identiteit maar de in-
houd komt uit de buitenwereld. Een uitspraak
zoals die van ‘wij zijn ons brein’ betekent dan op
de keper beschouwd hetzelfde als: ‘wij zijn het re-
sultaat van de interactie tussen lichaam en omge -
ving’, maar dat klinkt vandaag de dag minder
overtuigend.

De redenering van Verhaege volgend is het evi-
dent dat als het samenhangende geheel ingrij -
pende wijzigingen ondergaat, dan zullen de
daarbij aansluitende identiteiten evolueren in de
richting van het nieuwe narratief met nieuwe nor-
men en waarden. Verhaeghe leidt ons in zijn boek

ter illustratie daarvan door de geschiedenis van de
mensheid. Beginnend bij de Grieks/Romeinse
oudheid met de ontwikkeling van de klassieke
ethiek en de koppeling daarvan met het recht,
door de Christelijke periode heen waarin de mens
is onderworpen aan een hogere (transcendente)
autoriteit buiten hem, God, aan wie we gehoor -
zaamheid zijn verschuldigd op straffe van verdoe-
menis, naar de periode waarin religie haar moreel
gezag verloor, de wetenschap de fakkel overnam
en daarmee een op de rede gebaseerde identiteit
mogelijk maakte met andere normen en waarden. 

Paul Verhaeghe: 
“Het neoliberalisme is een
mislukking op economisch
vlak, een ramp op maat -
schappelijk vlak en ronduit
gevaarlijk op psychologisch
vlak.”

Boekbespreking



Boeken BoekenBoeken BoekenBoeken BoekenBoeken BoekenBoeken BoekenBoeken BoekenBoeken BoekenBoeken BoekenBoeken BoekenBoeken BoekenBoeken BoekenBoeken Boeken

BR-Magazine   winter 2014

pagina 25

Concepten en ideeën als evolutie, de maakbare
maatschappij, het maakbare individu, het vooruit-
gangsdenken etc. zien in het vervolg daarvan het
licht, uitmondend in het dominante narratieve ver-
haal van de huidige tijd: “de neoliberale merito-
cratie”. Waar niet zo lang geleden onze cultuur en
dus onze identiteit bepaald werd door een wissel-
werking tussen vier centrale aspecten: politiek, re-
ligie, economie en kunst ( en waar politiek en
religie om de macht streden) is dat in het neolibe -
ralisme niet langer het geval. Integendeel alles is
ondergeschikt aan ‘de markt’. In die zin is het neo -
liberalisme niet langer een economische theorie
maar een veel ruimere ideologie.

“Meritocratie”  was tot voor kort een vrij onbe -
kend woord, de onderliggende gedachte niet:
loon naar werken; iedereen krijgt wat hij verdient;
boontje komt om zijn loontje etc. etc. Eigen capa -
citeiten met volgehouden inspanning werden de
nieuwe criteria voor maatschappelijk succes. Waar
er aan dit Verlichtingsidee in het begin zeker posi-
tieve effecten kunnen worden toegeschreven bv
door het openbreken van de schoolpoorten in de
tweede helft van vorige eeuw  werd een stati sche
maatschappij van tafel geveegd, vallen er in de
huidige tijd onder het juk van het dominante
marktdenken in het neoliberalisme een groot aan-
tal negatieve  tendensen waar te nemen. De on-
derwijsmeritocratie en de economische merito-
cratie zijn inmiddels zodanig met elkaar versmol -
ten, dat intellectuele verdiensten zonder economi -
sche meerwaarde nauwelijks nog waarde hebben.
De neoliberale meritocratie beoogt een “survival
of the fittest” waarbij de beste individuen voor-
rang krijgen en de anderen worden weg ge selec -
teerd . Daarmee wordt een tweedeling in de
maatschappij bevorderd: een elite –die haar posi-
tie bewaakt en voortdurend uitbreidt  door allerlei
controle mechanismen te installeren– en een on-
derklasse. Vandaag de dag is meritocratie volledig
ingebed in een gedigitaliseerde, razendsnelle en
geglobaliseerde vrije markt en dit lijkt dodelijke
combinatie voor de samenleving als gemeen-
schap. Cijfers roepen een werkelijkheid in het

leven waarop ze verondersteld worden gebaseerd
te zijn. Het klassieke voorbeeld is die van de ge -
ringste paniek op de beurs over een multinational
die minder winst maakt dan verwacht en vervol-
gens de koers op de beurs doet dalen, waardoor
dat de paniek selffulling wordt. In het bedrijfsleven
is het “Rank and Yank Appraisal system”op grote
schaal gemeengoed aan het worden: de presta-
ties van de medewerkers worden continue com-
petitief gemonitord en op grond daarvan krijgt
één vijfde zijn ontslag, na eerst nog eens publieke-
lijk vernederd te zijn; veelal cijfervervalsing en para-
noia in de hand werkend. Op onze universiteiten is
de concurrentie tussen wetenschappers inmiddels
moordend geworden, gestimuleerd door zgn.
output metingen, citation indexes en de druk op
de onderzoeker om extern geld aan te trekken.
De ziekenhuizen fungeren meer en meer als mark-
tspelers en stoten taken af die het minst opbren-
gen; winstmaximalisatie  door exponentiële toe -
name van diagnostische en onnodige onder-
zoeken is gemeengoed geworden. Patiënten zijn
niet meer het doel maar middel.
Paul Verhaeghe schetst een onthutsend en
angstaanjagend beeld van het grote narratieve
verhaal dat vandaag de dag onze cultuur beheerst
en dat bijgevolg onze identiteit vormt en roept
ons op om wakker te worden! 

Na het lezen van dit lezenswaardig en vlot
geschreven boek blijft bij mij wel de vraag open: 
“Waar komt toch die autonomie vandaan?”

Boekbespreking

Dr. Henk van der Heide is wetenschapper en
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De methode is gebaseerd op de Humanis -
tische therapie of Client-Centered Therapie,
of Rogeriaanse therapie en als zodanig een

reactie op het behaviorisme en de psychoanalyse;
de z.g. Third Force Psychology, een beweging
opgericht door Carl R. Rogers en Abraham H.
Maslow. Het streven naar psychologische wetma -
tigheden wordt verworpen en er wordt uitgegaan
van theorieën gebaseerd op bewust zijn, de vrije
wil en eigen keuzen van de mens.

Theoretische beschrijving van de methode
Eenheid in het noodzakelijke,
Vrijheid in het mogelijke, en
in alles Verbondenheid (vrij naar H.Witsius)

Humanistische Coaching (HC) gaat uit van de
menselijke evolutie en zijn aangeboren drang naar
zelfactualisatie. HC heeft een positieve blik op de
menselijke aard, er wordt gefocust op de unieke,
complete hele mens. HC gaat uit van ontplooiing
en creatieve occupatie ten dienste van het eigen en
maatschappelijk welzijn.

Vooronderstelling: 
Gericht op versterking van de eigen identiteit.
Erkenning van het recht op zelfbestemming.
Vervulling van de taak heeft voorrang boven
eigen gevoelens.
Empathisch vermogen, interesse om de
wereld van de ander in te gaan.
Onderhouden van een gevoel van veiligheid
en vertrouwen
Fundamentele gelijkwaardigheid.
Ecologisch.

Belangrijkste activiteiten :
Luisteren, vragen en soms antwoorden.
Luisteren is een inspannende en toegewijde op-
name van alle innerlijke activiteiten en creatief
mee-beleven, wat de ander ervaart. Woorden
drukken maar deels uit, houding, gebaren en
gezicht zijn vaak van groter belang.

Luisteren naar de stiltes die vallen. Soms zijn dat
momenten van ontspanning of bezinning, soms
ook van opgekropte spanning, waar de ander niet
kan of wil zeggen wat hem bezig houdt.

Humanistische Coaching

Humanistische Coaching
door Jan Damen

Humanistische coaching is een vorm van
coaching waarbij het inzicht van de cliënt

in zichzelf centraal staat.

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

Uitgangspunt is het axioma dat de cliënt een volwassen persoon is die
goed weet wat er met hem aan de hand is en zijn hulpvraag kan for-
muleren. De cliënt beschikt over voldoende gezonde krachten zodat hij
zelf in staat is zijn problemen op te lossen. De Humanistische coach heeft
in hoofdzaak een begeleidende functie waarbij de volledige aanvaarding
van de mens met zijn probleem centraal staat.
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Dan kan een vraag op z'n plaats zijn om tot het
wezenlijke te komen, om de ander te helpen tot
helderheid te komen.
Soms kan voorzichtig op mogelijkheden worden
gewezen, zonder moralisatie of sentimenten, doch
getuigend van vervulling, meer vermoedend dan
uitgesproken; stof tot nadenken en activiteit.

De grondhouding van de HC coach voldoet aan:

Empathie
Empathie staat voor inlevingsvermogen en de
wens tot begrijpen. Door begrip te hebben voor
de cliënt en dit begrip te uiten naar de cliënt
ontstaat een sfeer van gemeenschappelijkheid
en vertrouwen.
Empathie is gericht op de emotionele beleving
en ervaring van de cliënt. Als de coach op die
beleving reflecteert en begrip toont voor de in-
nerlijke ervaringen van de cliënt, levert dat
herkenning en erkenning op waardoor vragen
kunnen worden beantwoord en problemen wor-
den ontraadseld.

Onvoorwaardelijke acceptatie
Acceptatie is hierbij minder gericht op gedrag
maar meer op de gedachten, beleving en
gevoelens van de cliënt. HC gaat er van uit dat
mensen met problemen geblokkeerd of geremd
worden in hun persoonlijke ontwikkeling, wat
vaak ook gevoelens van schaamte met zich
brengt. Als de coach deze gevoelens, gedach -
ten en belevingen van de cliënt accepteert, zal
de cliënt deze zelf niet meer wegdrukken maar
ze gaan accepteren en open worden naar
zichzelf.

Congruentie
Congruentie is oprechtheid ‘uitstralen’.
Overeenstemming tussen lichaam en geest, de
gesproken tekst wordt zichtbaar in houding en
gelaat, de woorden worden ondersteund door
toon en timbre. Door deze houding zal de coach
als model gaan fungeren voor de cliënt.

De methode in de praktijk

Humanistische coaching is een praktische en inten-
sieve methode gericht op de nu levende mens in
zijn huidige maatschappij. Gefocust op Hier en Nu,
met het verleden als leersonderwerp, school en de
toekomst als ongekende mogelijkheid. Ecologie
staat hoog in het vaandel: Het moet goed zijn voor
mij, goed zijn voor jou en voor iedereen en alles
wat groeit en bloeit op deze aarde.

De methode wordt in hoofdzaak toegepast in ‘een
op een’ sessies maar ook vaak bij relatieproblemen

Humanistische Coaching

Experience is, for me, the highest authority. The
touchstone of validity is my own experience. No
other person’s ideas, and none of my own ideas,
are as authoritative as my experience. It is to expe-
rience that I must return again and again, to dis-
cover a closer approximation to truth as it is in the
process of becoming in me.
Neither the Bible nor the prophets - neither Freud
nor research - neither the revelations of God nor
man - can take precedence over my own direct ex-
perience …
My experience is not authoritative because it is in-
fallible. It is the basis of authority because it can
always be checked in new primary ways. In this
way its frequent error or fallibility is always open
to correction.” 

Carl Rogers, On Becoming a Person, pages 23-24.
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en mediation in zowel privé als zakelijke omgeving.
Voor het succesvol toepassen van de methode is
een goede ontwikkeling van de cliënt onontbeer-
lijk. Denk hierbij aan een boven gemiddelde oplei-
ding en maatschappelijke ervaring. De toe te
passen methoden vragen naast zelfvertrouwen,
kracht en wil om inventiviteit, flexibiliteit en durf om
bestaande patronen te doorbreken.

Humanistische coaching wordt voornamelijk ge-
bruikt bij intermenselijke problemen, interculturele
vraagstukkenen en bij burn-out, stuck-state en ex-
tensiële problematiek.
De methode kan zeer succesvol worden toegepast
als individueel onderdeel bij training en ontwikke -
ling voor teams en bij groepsprocessen.
Gelet op de integrale aanpak wordt humanistische
coaching ook steeds meer gebruikt binnen HRM
en bij competentie ontwikkeling.

Resultaten zijn geheel afhankelijk van de inzet van
de coachee, de kwaliteiten van de coach en hun
samenspel: ‘it takes two to tango’. Methoden en
modellen zijn minder bepalend dan individuele
kwaliteiten. Flexibiliteit, het kunnen verbinden van
ratio en gevoel en de wil om te scoren zijn essen-
tieel.
De Humanistische methode is niet gebonden aan
een levensovertuiging anders dan dat het de mens
centraal stelt in deze natuurlijke wereld, zijn eigen
verantwoordelijkheid benadrukt en geen beroep
doet op zo genaamde hogere machten.

Benodigde instrumenten en technieken

Naast de beschreven grondhouding is een goede
algemene ontwikkeling en uitgebreide levenserva -
ring vanzelfsprekend naast zintuiglijke scherpzin-
nigheid en uitdrukkingsvaardigheid. Kundigheid in
perceptuele posities (zelf, ander en Meta) Strategie
analyse bij gebruikte rationele en gevoelsmatige
interne programma’s en sub-modaliteiten van de
beleving. Behendig spelen met taal op verschil-
lende logische niveaus en in Context en Content
reframing.

Integratie van verschillende technieken als T.A.,
Voice Dialogue en Big- Mind. MBTI en Meta-pro-
gramma’s, Time-Line, regressie en re-imprinting.
Modellen als het Enneagram, Sociaal panorama,
Emotioneel panorama en opstellingen. Kaizen.

Jan Damen heeft in 1993 het instituut voor persoonlijke en za-
kelijke ontwikkeling EduCare opgericht, voert de directie en
werkzaam als trainer/coach. EduCare staat voor opleiding,
opvoeding in mentale zin, zorg voor vorming en verzorgt
trainingen en workshops op communicatief gebied.
www.educare.biz
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Literatuurverantwoording - Bronvermeldingen
Big Mind : Door Dennis Genpo Merzel ontwikkelde methode

voor ‘vrij functioneren door zelfonderzoek’. Gebaseerd
op Voice Dialogue en Zen.

MBTI : Meyers BriggsType Indicator, bedoelt om de ver-
schillen in persoonlijkheid tussen mensen te classificeren,
gebaseerd op de theorieën van Carl Gustav Jung.

Meta-Programma’s of denkstijlen :Interne denk- en doe-
processen welke bepalend zijn hoe we informatie ver -

Jan Damen is internatio -
naal gecertificeerd master-
trainer in Integrale NLP. 
Hij komt uit het bedrijfs -
leven en heeft een uitge-
breide ervaring op het
gebied van I.T., interne
bedrijfs-organisatie, man-
agement en opleidingen.
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werken en daarnaar handelen.
Time-Line : Door Thad James ontwikkelde methodiek om de

tijdsbeleving van de mens te duiden en daarop interven-
ties toe te passen.

Regressie : In therapie of coaching een methodiek die inzicht
geeft in de door de cliënt in het verleden opgebouwde
interne programma’s.

Re-imprinting : Veranderen denk- en doe-patronen door her-
haald mentaal vastleggen van alternatieve moge -
lijkheden.

Sociaal Panorama :Door Lucas Derks ontwikkeld psycholo-
gisch instrument waarmee iemands onbewuste kaart
van de sociale werkelijkheid kan worden aangepast.

Emotioneel panorama : Het door Marjolein Flinkerbusch on-
twikkelde model is gebaseerd op verandering van in-
terne visueel/kinestetische voorstellingen waardoor te
sterke ongewenste emoties handelbaar worden.

Opstellingen : In oorsprong een vorm van psychotherapie
ontwikkeld door Bert Hellinger, vaak in de vorm van een
‘tableau vivant’. Toepasbaar bij relatie-problematiek
(familieopstelling) maar ook binnen organisaties.

Spiral Dynamics : Een door Don Beck en Chris Cowan ont -
wikkeld model op basis van het door Clare w.Graves
opgesteld systeem van de evolutionaire ontwikkeling
van waarden en ethiek (memen) van de menselijke soort.

Humanistische Coaching

EduCare - Instituut voor persoonlijke en
maatschappelijke ontwikkeling

Training en Coaching middels:
Integrale NLP en Neuro Semantiek
Enneagram, RET, T.A., Big Mind

Integrale filosofie

www.educare.biz
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013-5076234
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mobiel        0653542992
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Kernbergippen van psychosynthese *) als inleiding tot het volgend artikel van
Diederik van Rossum

Psychosynthese is een school binnen de transpersoonlijke psychologie die zich richt op de integratie (syn-
these) van verschillende psychische functies met als doel het realiseren van een gezond individu.
Grondlegger van psychosynthese was de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli (1888-1974).
Binnen het mensbeeld van de psychosynthese spelen de persoonlijkheid, de menselijke ziel en de
menselijke wil een grote rol.
Assagioli had een benadering van de mens voor ogen die zich kon bezighouden met zowel het proces van
persoonlijke groei — van integratie van de persoonlijkheid en zelfactualisatie — als van transpersoonlijke
 ontwikkeling — de dimensie die bijvoorbeeld vluchtig beleefd wordt in de piekervaringen (Maslow) van
geïnspireerde creativiteit, spirituele inzichten en bewustzijnstoestanden van verbondenheid. Bovendien
erkent psychosynthese het proces van zelfrealisatie, van contact met en antwoord op iemands diepste
roeping en richting in het leven, wat zowel een persoonlijke als transpersoonlijke ontwikkeling kan in-
houden.
Psychosynthese is dan ook een van de eerste voorlopers van zowel de humanistische psychologie als de
transpersoonlijke psychologie, en ontstond zelfs enkele jaren vóór Jungs breuk met Freud. Assagioli’s
schepping heeft affiniteit met de existentiële-humanistische psychologie en andere benaderingen die de
aard van de gezonde persoonlijkheid pogen te begrijpen, de persoonlijke verantwoordelijkheid en keuze,
en de actualisatie van het persoonlijke zelf. Zijn schepping is eveens verwant aan het veld van de transper-
soonlijke psychologie, met zijn focus op hogere staten van bewustzijn, spiritualiteit en menselijke ervaring
die verder gaan dan het persoonlijke zelf. Assagioli was lid van de redactieraad van zowel het Journal of
Humanistic Psycho logy als het Journal of Transpersonal Psychology.
Assagioli presenteerde de twee voornaamste theoretische modelen in zijn boek Psychosynthese, modellen
die door de jaren heen fundamenteel voor de theorie en praktijk van psychosynthese zijn gebleven. Deze
twee modellen zijn 1) een diagram en beschrijving van de menselijke psyche, en 2) een fasentheorie van het
proces van psychosynthese.

Model van de psyche
Psychosynthese eischema
De essentie van de opvattingen over de menselijke psyche binnen de 
psychosynthese kan worden weergegeven met behulp van het diagram.

1. Het lagere onbewuste
2. Het middelste onbewuste
3. Het hogere onbewuste of bovenbewuste
4. Het veld van bewustzijn of de kernpersoonlijkheid
5. Het persoonlijke zelf, of 'ik'
6. Het hogere Zelf
7. Het collectieve onbewuste

In Jungs woorden is het collectieve onbewuste "de grondvoorwaarde voor elke individuele psyche, zoals
de zee de draagster is van iedere golf". Uit het collectieve onbewuste komen de universele symbolen en
archetypen voort. De buitenste lijn van het diagram is een afbakening, geen afscheiding. Hij heeft veel
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gemeen met het membraan om een cel, dat een voortdurende en actieve uitwisseling met het gehele
lichaam waartoe de cel behoort niet in de weg staat.

Fasen
Waar Assagioli over zijn model van de persoonlijkheid schrijft, stelt hij dat het een “structurele, statische, bijna
‘anatomische’ weergave is van onze innerlijke constitutie, en het dynamische aspect ervan – het belangrijkste
en meest essentiële - weg laat”. Hij laat op dit model onmiddellijk een fasentheorie volgen die het proces
van psychosynthese beschrijft. Dit schema kan de “fasen van psychosynthese” genoemd worden en volgt
hier.
Het is van belang op te merken dat, hoewel de lineaire opeenvolging van de fasen logisch lijkt, deze fasen
niet altijd in deze volgorde ervaren worden; het is geen ladder die men kan beklimmen, maar aspecten van
een proces. Verder laat men deze fasen nooit achter zich; elke fase kan op ieder moment van het proces van
psychosynthese aanwezig zijn.

De fasen van psychosynthese kunnen als volgt weergegeven worden:
1. grondige kennis van de persoonlijkheid,
2. beheersing van de verschillende elementen ervan,
3. realisatie van het ware Zelf - de ontdekking of schepping van een verbindend centrum,
4. psychosynthese: de vorming of reconstructie van de persoonlijkheid rond een nieuw centrum.

*) Uit:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Psychosynthese

www.psychosynthese.nl
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door Diederik van Rossum

Causaliteit

De relatie tussen oorzaak en gevolg is het filoso -
fische beginsel dat ten grondslag ligt aan onze visie
op de wetmatigheid in de natuur. Inmiddels heeft
de moderne natuurkunde de absolute geldigheid
van de natuurwetten op losse schroeven gezet en
relatief gemaakt. Niet alle verschijnselen kunnen
we verklaren vanuit het zgn. ‘causaliteitsprincipe’.
De natuurwetten zijn statistische waarheden. Dit

betekent dat ze alleen gelden voor macrofysische
grootheden. Op het gebied van kleine grootheden
wordt voorspellen moeilijk, zo niet onmogelijk,
omdat deze zich niet altijd gedragen in overeen-
stemming met de bekende natuurwetten. 

Als de lijn doorgetrokken wordt naar de psycholo-
gie, kan vastgesteld worden dat het meest bijzon-
dere in elk mens zich niet in overeenstemming
gedraagt met het gemiddelde van de mens. De
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natuurwetten gelden dus in relatief opzicht ook
voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat zich
richt op het menselijk gedrag. Elk mens is als indi-
vidu bijzonder, maar de meerderheid van de
mensen gedraagt zich tamelijk gemiddeld en is
daarom voorspelbaar. 
Het causaliteitsbeginsel is daarom ook relatief
geschikt als verklaring van natuur– en sociale ver-
schijnselen. 

Synchroniciteit

In de wetenschapsbeoefening van het statistisch
gemiddelde zal men vergeefs zoeken naar niet-
causale verschijnselen. De simpele reden is dat de
wetenschap zich niet-causaal verklaarbare fenome-
nen helemaal niet kan of durft te verbeelden.
Wetenschappelijk onder-
zoek is per definitie geba -
seerd op verifieerbaarheid
en herhaalbaarheid. Het is
meestal om die reden dat
éénmaal optredende of
zeldzame verschijnselen
buiten beschouwing blijven. 
Daar komt nog bij dat het
wetenschappelijk onder-
zoek aan het experiment
beperkende voorwaarden
oplegt, want het wil de
natuur dwingen antwoord
te geven op de vragen die
de mens heeft bedacht.
Hieruit volgt dat elk ant -
woord van de natuur door
de aard van de vraagstelling
is belast. Een visie op de
werkelijkheid die is geba -
seerd op aldus verkregen antwoorden, is feitelijk
een psychologisch bevooroordeelde en partiële
visie. Ze laat namelijk belangrijke aspecten buiten
beschouwing door ze als toevalsverschijnsel te be-

noemen. Met als enige reden dat die statistisch niet
kunnen worden ver werkt. Op grond hiervan con-
cludeerde de psychiater Carl Gustav Jung dat de
relatie tussen verschijnselen soms van een andere
dan causale aard is, ofwel een ander verklaringsbe-
ginsel nodig heeft. Jung betrad bewust de wereld
van het zogenaamde toeval. In het gedachtegoed
van psychosynthese wordt aan de werkzaamheid
van dit toeval het woord ‘zelf’ gegeven. De werk -
zaamheid van het zelf onttrekt zich, net als het toe-
val, aan  verifieerbaarheid en herhaalbaarheid. 

Psychosynthese beschouwt de invloed van toeval-
ligheden of plotselinge inzichten in het leven als zin-
volle momenten die van betekenis zijn voor het
gemiddelde leven van elk individu. De wederzijdse
beïnvloeding van het gemiddelde en het meest bij-

zondere in elke mens wordt
in de psychosynthese be-
noemd als Zelfverwerke -
lijking. Jung stelde dat bin -
nen de menselijke ervaring
een onmetelijk uitgestrekt
gebied ligt, waarvan de om-
vang bij wijze van spreken
de reikwijdte van de wet-
matigheid in evenwicht
houdt. De wereld van het
 toeval lijkt op niet-causale
wijze verbonden met de
daarmee samenhangende
feitelijke situatie. 

Het woord ‘toeval’ is hier
overigens veelzeggend. Het
is dat wat de mens ‘toe valt’,
alsof het door hem wordt
aangetrokken. “Dat moet

mij weer overkomen!” zeggen we dan. 
Uiteindelijk kwam Jung zo tot zijn synchroniciteit-
principe. Hiermee wordt een niet-causale samen-
hang bedoeld tussen een verzameling toevallig -

Toevallig Psychosynthese
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heden die niet persé leidt tot kennis of begrip
maar eerder verwijst naar een bijzondere ervaring.
Het zijn deze ervaringen van ‘bijzonder’ zijn, die zin
en betekenis geven aan ons individueel bestaan. 

Verbeelding

De wereld van het bijzondere wordt niet alleen
door de wetenschap buitengesloten, maar nog al
te vaak ook door de mens zelf. De wetenschap
heeft het menselijk bestaan ontmythologiseerd en
gepathologiseerd. Zo heeft bijvoorbeeld de ana -
lyse tot in het kleinste detail het besef van de
samen hang in het grootste geheel verdrongen. De
meest heilige of, in modernere termen uitgedrukt,
‘Heelmakende’ werkzaamheid in de natuur en de
mens is gedegradeerd tot betekenisloze function-
aliteit en obsessieve controledwang. Door de mod-
erne technologie zien we de gehele zee in de
kleinste druppel. Maar zijn we ons nog bewust van
elke afzonderlijke druppel als we naar de zee
kijken? Wellicht zijn we enigszins ‘van God los’ ge -
raakt.

Politici, wetenschappers en theo -
logen van het gemiddelde schrij -
ven het gebrek aan onderlinge
samenhang of sociale cohesie in
onze cultuur graag toe aan de
toenemende individualiteit. Het
gebrek aan samenhang zou
echter ook wel eens het gevolg
kunnen zijn van het verlies aan
betekenis door te grote nadruk
op het belang van materialistische
waarden. Het heeft er alle schijn
van dat de westerse cultuur haar
‘psyche’ of ziel verloren heeft en
zich bevindt in een manische
gemoedsstoornis, vermomd als
groei. Alles wat mag kan ook en
wat niet mag, moet kunnen! 

Het moment is aangebroken waarop onze cultuur
gedwongen wordt om de tocht aan te vangen die
terugleidt naar de mysterieuze diepte van haar ziel
of psyché. Die terugtocht kan de mens alleen als in-
dividu aanvangen in het gezelschap van andere in-
dividuen. Voor een gehoorzaam en blind collectief
zou terugkeer regressie of terugval betekenen, met
alle gevaren van dien. Nee, terugkeer betekent: het
herstel van het juiste evenwicht tussen de functio -
nele wereld en haar materialistische verworven-
heden met de symbolische wereld en haar
spirituele mogelijkheden. Welke dokter kent nog
de betekenis van het woord ‘perineum’ als ‘de tem-
pel omringende’? Toch beschrijven artsen hiermee
het gebied van het lichaam tussen geslachtsdeel en
anus. Hoe anders zou de benadering van en om-
gang met dat gebied zijn als opnieuw zou worden
beseft dat ‘neoos’ ‘tempel’  betekent of, preciezer
uitgedrukt, ‘het schip van de tempel’, zijnde de
plaats waar het beeld van de godheid zich bevindt.
Het is de woning van de godheid op aarde, het
binnenste van de tempel, het allerheiligste. Het
‘perineum’ is, zo bezien, meer dan een fysieke
werkelijkheid waarmee louter functioneel wordt

Toevallig Psychosynthese
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omgegaan. Het ‘perineum’ is ook de heilige, de
gewijde ruimte, de omliggende woonruimte, de
omgeving. Het is dus ook een symbolische werke-
lijkheid die met de bijbehorende waardigheid kan
worden benaderd, zonder dat dit ten koste gaat
van de functionaliteit. 
De functionele wereld is tevens een symbolische
wereld, maar we zijn de
taal vergeten. De ver-
beelding bedient zich van
mythe en symbool en
vormt zo een brug tussen
de functionele en de sym-
bolische wereld. De
wereld van deze brug en
waar deze mee verbonden
is, is de wereld van psy-
chosynthese. Psychosyn-
these kent talloze
technieken om de mens
bewust te maken van het
vaste verband tussen zijn
of haar diepste dromen en
de dagelijkse en gewone
verplichtingen en verant-
woordelijkheden. 

Openbaring

De symbolische wereld die we allen in de diepte
van ons gevoelsleven kennen, is het domein van
Sofia. Het is de wereld van de wijsheid die aan ken-
nis vooraf gaat en die beschikt over een magische
en creatieve potentie. Deze potentie onthult, wan-
neer zij in het fysieke bestel tot leven wordt ge-
bracht, de ultieme wereld van het mysterie. Kennis
kan, zo bezien, beschouwd worden als de open-
baring van wijsheid in plaats van als een consump-
tieartikel.

Als het menselijk streven weer in dienst komt te
staan van de onthulling of openbaring van dat mys-

terie, hebben functionaliteit, kwaliteit en heiligheid
elkaar weer gevonden. Dan hoeft het meest bijzon-
dere door het gemiddelde niet meer te worden
buitengesloten als een onbeduidend toeval, maar
zal juist worden toegelaten als een onverwachte
maar welkome gebeurtenis die het gemiddelde zijn
diepte en waardigheid teruggeeft. 

Causaliteit en tegenstelling
komen zo in de juiste ver-
houding te staan tot syn-
chroniciteit en synthese.
Met de kennis uit het
verleden en door een
weloverwogen omgang
met het toeval wordt de
toekomst verwezenlijkt.
Niet altijd voorspelbaar,
maar wel betrouwbaar.

Gnosis

Het was de psychoanalyti-
cus Sigmund Freud die
schreef dat de pathologie
en de kunst van de tijd
dezelfde oorsprong
hebben. De verschijnselen
die scheiden en bijeen-

brengen hebben dus dezelfde bron. Die bron
bevind zich in het gebied van de ‘hogere’ rede.
Daar heerst een perspectief dat niet zozeer andere
dingen laat zien, maar dat de dingen anders laat
zien, zoals Tjeu van den Berk stelt in zijn boek ‘Mys-
tagogie’ (Meinema, 1999). “Niet om epistème of
intellectuele kennis, ook niet om pistis, geloof, maar
om gnosis, om een weten op basis van ervaringen
van de menselijke en goddelijke krachten in jezelf,
ging het de kerkvaders,” schrijft Van den Berk. “Pri-
mair is de ervaring, daarna pas de duiding van die
ervaring, en die duiding geschiedt niet in con-
cepten, maar in beelden en symbolen.”

Toevallig Psychosynthese
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Ook Freud bediende zich tenslotte van een mythe
om de ervaringen van zijn cliënten te duiden. Ken-
nis en Wijsheid zijn wel te onderscheiden maar niet
te scheiden. Dat is nu precies wat de mythe of het
verhaal doet. Zij onderscheidt en verenigt tegelijk-
ertijd en op dezelfde plaats. Het verlangen naar die
vereniging neemt in de samenleving gestaag toe in
kracht. De film over Frodo, zijn reisgezelschap en
de ban van de ring trok alleen al in Nederland
565.000 bezoekers in één week. Harry Potter en
zijn gezelschap van tovenaars in de wereld van de
magie werd door miljoenen mensen gevolgd en
dat waren niet alleen kinderen. Zou dat toeval zijn?
Of is de wereld van de verbeelding met al haar
mogelijkheden en avonturen een werkelijkheid aan
het worden die als het ware de wereld van de ken-
nis halverwege tegemoet komt? Zou het verlorene
waarnaar we terugkeren wellicht ook bezig zijn
naar ons terug te keren? In het algemeen is hier
geen antwoord op mogelijk. Dit antwoord is aan
elk individu in het bijzonder. 

Freud vatte de doelstelling van zijn methode
samen met de woorden: “Wo das Es war soll das
Ego sein”. Roberto Assagioli, de Italiaanse grond-
legger van de psychosynthese, zou als variant
gezegd kunnen hebben: “Wo das Ego war soll die
Seele sein.”

Meer dan ooit hebben we weer een taal nodig om
de verbeelding nieuw leven in te blazen. Want met
deze taal kunnen we een hernieuwde intrede doen
in de wereld van avontuur en reizen zonder
bestemming. Als we die taal weer leren spreken en
verstaan, voelen we onmiddellijk de juistheid aan
van de Griekse dichter Kavafis, die in zijn gedicht
Ithaka schrijft: “Smeek dat de weg lang zal zijn.” 

Onderwijs in psychosynthese

Het Instituut voor Psychosynthese in Hilversum
heeft de afgelopen dertig jaar vele manieren en

technieken ontwikkeld om cursisten te onderwijzen
in de wereld van het denken, gevoel, wil en van de
verbeelding. Wat dit onderwijs zo bijzonder maakt,
is dat hierbij niet alleen het intellectuele leeraspect
wordt gestimuleerd, maar ook het zgn. formatieve
leeraspect. Onder dit laatste wordt de wijze ver-
staan waarop elke student informatie op zijn of haar
eigen en unieke wijze verwerkt en zo diepte geeft
aan zijn of haar leven als geheel. Door deze bijzon-
dere leermethode worden hoofd en hart met
elkaar verzoend op een wijze die het onderscheid
tussen beiden intact laat.

De wereld van mythe en verhaal, van symbool en
metafoor kent geen gemiddelde regels, dogma’s
of exegese die worden overgedragen. De leraar en
de leerling blijven gezamenlijk gericht op het doel
van hun beider aanwezigheid. De leerling kan op
zijn hoogst aangespoord worden om bepaalde
zaken voor waar te houden, te toetsen, te overwe-
gen. Tjeu van den Berk zegt het zo mooi in zijn
boek Mystagogie (1999): “Men kan vragen stellen,

...wij hebben een taal nodig om de
verbeelding nieuw leven in te blazen
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men kan een dialoog aangaan, men kan argumen -
teren, het belangrijkste echter, het voor-waar-
houden, kan men niet overdragen.” Het is aan elk
mens in het bijzonder om de diepte en betekenis
in zichzelf te leren kennen. Deze diepte onttrekt
zich aan elke causale wetmatigheid. 

Psychosynthese is een methode die de hoogte en
de diepte van het menszijn opwekt, op elkaar af-
stemt, integreert en tot synthese brengt. Met be-
hulp van de wil stelt psychosynthese daarbij elk
mens in staat om het allerbelangrijkste op de
meest gewone wijze te verwezenlijken in het leven
van alledag. Zo geeft psychosynthese taal aan de
wereld van de ziel en geeft de ziel terug aan de
taal.

De diepte van symbool en metafoor onttrekt
zich aan elke causale werkelijkheid

Diederik van Rossum
www.psychosynthese.nl
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Helaas zijn we niet altijd in balans 
Hans bijvoorbeeld had haast, gaf geen voorrang
en veroorzaakte een botsing. Hij had wel naar
rechts gekeken, maar niet lang genoeg. Geen
opzet, wel schuld. Tom z’n voet schoot uit tijdens
een partijtje voetbal in de achtertuin en hij kinkelde
een ruit in bij de buren. Ook geen opzet, wel
schuld. Deze schuld heeft te maken met verant -
woordelijkheid. In deze voorbeelden spreken de
feiten voor zich. Daardoor voelt Hans zich verant-
woordelijk voor de deuk in de auto van de ander
en Tom voor gebroken ruit. 

Verantwoordelijkheidsgevoel en
schuldgevoel liggen dicht bij elkaar.
Toch zijn ze niet hetzelfde. De misser van Hans zal
hem hoogstwaarschijnlijk motiveren om ruimer te
plannen en beter op te letten in het verkeer, Tom
zal wellicht de volgende keer toch maar gaan voet-
ballen op het gemeentelijk voetbalveldje. Verant-
woordelijkheidsgevoel zorgt voor een stimulans
van binnenuit om het heft in eigen handen te
nemen en door te gaan. Dat maakt het tot een
gezond gevoel. 
Bij schuldgevoel ligt dat meestal anders. Het blijft
makkelijker hangen, kan zich opstapelen en je

achtervolgen. Dat maakt het juist tot een ongezond
gevoel. We kennen er allemaal wel voorbeelden
van. Het ontstaat door dingen die je eigenlijk zou
moeten doen, maar die er dan toch niet van
komen. Zoals een bezoekje aan je tante in het
verzor gingstehuis… geduldiger zijn… wat vaker
begrip tonen… hulp aanbieden als je weet dat ie-
mand niet lekker in z’n vel zit… Of het ontstaat als
je tegen je zin in iets belooft en het toch niet

ONSCHULD… en de andere kant van de medaille
door Lya Perfors

Wat is er mooier dan onschuld 
De eerste bloesem in de lente… een pasgeboren baby… wijsheid en
fantasie van kleine kinderen… of tot over de oren verliefde jonge
stelletjes. Stuk voor stuk roepen ze bij mij ontroering op. Dat komt door
de onschuld die het tafereeltje uitstraalt. Onschuld geeft een prachtige
natuurlijke balans, zacht van zorgeloos vertrouwen. 

Je kunt je zelfs schuldig voelen terwijl je dat helemaal niet bent. 

Lya’s Column: Onschuld
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doet… als je een scherpe opmerking maakt, die
gemener uitpakt dan de bedoeling was. Voor-
beelden te over.

Je kunt je zelfs schuldig voelen terwijl
je dat helemaal niet bent. 
Dat was het geval bij Sophie. Ze wilde graag leren
genieten. Toen ik haar vroeg waarvan ze zou willen
genieten, kwam ze met een lange lijst van hobby’s
en bijzondere activiteiten die ze in de loop van haar
leven had gedaan. Een lijst om jaloers op zijn. Maar
wat Sophie ook probeerde en hoe ze ook haar
best deed, ze slaagde er niet in om ergens echt
van te genieten. In plaats daarvan voelde ze zich
juist vaak schuldig en daar wilde ze van af. Aan
haar jeugd lag het niet. Ze kwam uit een normaal
gezin, vertelde ze. Ze herinnerde zich haar ouders
als hardwerkende mensen, die van hun kinderen
eenzelfde levenshouding verwachten, niks mis mee
dus. Ze omschreef haar ouders als ‘streng, maar
rechtvaardig’. Bij de vraag waar dat uit bleek ver-
scheen er ineens een brede glimlach van herken-
ning op het gezicht van Sophie. 

Dat kwam door twee stokpaardjes van
haar ouders.
Hoe vaak had ze die wel niet gehoord: ‘er is nog
nooit iemand dood gegaan van hard werken’ en
‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Ze
begreep dat ze nog steeds volgens de normen van
haar ouders leefde door altijd hard te werken. Zelfs
tijdens ontspannende en leuke momenten. Door
dit inzicht smolt haar schuldgevoel als sneeuw voor
de zon en kon ze het heft weer in eigen handen
nemen.

Schuldgevoel gaat over het verleden 
Vaak is het spijt om wat we wel of juist niet hebben
gedaan… het bekende ‘had ik maar’ gevoel. En ja,
daar kun je onbewust aardig wat van verzamelen in
de loop van je leven. Dat kan ongemerkt veel bal-
last opleveren. Een addertje onder het gras zit in

het moment waarop de spijt pas echt ten volle tot
je bewustzijn doordringt. Vaak kun je nog bijstellen
en actie ondernemen. Maar soms is dat te laat, bij -
voorbeeld als de had-ik-maar-gedachten gaan over
mensen die zijn overleden. Dan is zelfverwijt een
gemene valkuil en boos zijn op jezelf vreet energie. 
Op de keper beschouwd is het heel menselijk om
dingen te laten liggen. Er borrelen nu eenmaal veel
meer ideeën in ons op over wat we allemaal
zouden kunnen of moeten doen, dan waar we
daadwerkelijk toe in staat zijn. Relativeren is daarom
een goed begin om de balans tussen schuld en on-
schuld in jezelf te herstellen. En goed voorwerk om
jezelf te kunnen vergeven. Je kunt het verleden nu
eenmaal niet veranderen, dus ook niet de fouten
die je meent te hebben gemaakt. Wel heb je in-
vloed op de manier waarop je naar de gebeurtenis-
sen kijkt. Vooral ook naar de rol die je daarin zelf
hebt gespeeld. 
Dat lucht enorm op en schept ruimte voor
vertrouwen in de toekomst.

LYA PERFORS,
Praktijk voor Natuurgerichte Psychotherapie
werkend vanuit het Holistisch en Humanistisch
mensbeeld
Zie: www.gunjezelfeengoedgesprek.nl
Bel vrijblijvend 06 - 27324571
voor een kennismakingsgesprek

Gun jezelf een goed gesprek
in een ontspannen sfeer,
gewoon bij jezelf thuis!

Lya’s Column: Onschuld

www.gunjezelfeengoedgesprek.nl
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Er wordt te weinig aandacht geschonken aan
de gevolgen van stress. Pas wanneer we
slachtoffer geworden zijn van spanningen die

we niet meer kunnen verwerken zoeken we naar
de oorzaken. Maar dan is het te laat. Het is van be-
lang om duidelijk inzicht te krijgen in de route die
de gezonde vorm van stress aflegt om tot een killer
uit te groeien. Dan herkennen we tijdig de waar -
schuwingssignalen en kunnen we adequate maat -
regelen nemen om niet in de val van deze killer te
trappen..  

Eiigenlijk zijn er twee soorten stress: Positieve en
Negatieve stress, of wat minder gechargeerd
gesteld, Positieve en Negatieve spanning.

Positieve spanning is nodig voor het leveren van
normale dagelijkse activi -
teiten. Spanning voor het
uitvoeren van routine
taken wordt ook routine-
matig opgewekt. Van dit
proces zijn de meeste
mensen zich nauwelijks be-
wust. Maar, bij het uitvoe -
ren van bijzondere taken
zoals bijvoorbeeld een
toespraak houden, een
sollicitatiegesprek voeren,

etc., dan gaat men heel bewust de spanning voor
deze gebeurtenis “opvoeren”. Tijdens de ge -

beurtenis zal de opgewekte spanning zich waar -
schijnlijk uiten in alertheid, concentratie en hopelijk
resulteren in een goede uitvoering. Vervolgens is
de spanning niet meer nodig met het gevolg dat
deze –gezonde, positieve– stress afneemt en zal uit
het systeem verdwijnt.

Negatieve spanning daarentegen is spanning die
aanhoudt. Er wordt in zulke gevallen eerst positieve
spanning opgewekt, maar een respons, die deze
spanning (volledig) kan oplossen, blijft uit. Voor-
beelden hiervan zijn: Je staat in een file en je hebt
de belangrijkste afspraak van het jaar; je bent
slachtoffer van een overval; je partner heeft je net
verteld dat hij/zij van je wil scheiden of je hoort op
je werk dat 50% van de werknemers ontslagen
gaan worden. Het (mentale) proces van zorgen
maken, gecombineerd met angst resulteert in de
opbouw van spanning. Vaak vind je dat je geen
passende actie kunt/wilt nemen of denk je dat je
overgeleverd bent aan de “willekeur” van een
ander. Resultaat: opbouw van langdurige spanning
in je lichaam die de gezondheid zal gaan aantasten.
Dan noemen we deze spanning Stress!

Stress is dus aanhoudende spanning. Het lichaam
kan niet meer voldoende ontspannen, om weer
terug kunnen keren naar een niveau van rust. An-
ders gezegd, stress is chronische spanning. Stress is
in wezen dus niets meer dan overtollige energie.
Het menselijk lichaam is al sinds de oertijd getraind

Twee
soorten
van stress:
Positieve
en
Negatieve
stress

Kijk uit... Stress ! 
het blijkt een killer

door Pascal Hazeleger
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om efficiënt om te gaan met energie. Maar door
de ontwikkeling van onze moderne maatschappij
zijn de eisen voor de mens anders geworden. Het
oorspronkelijke natuurlijke mechanisme dat zo effi-
ciënt in de oudheid met spanningen om kon gaan
is niet opgewassen tegen de moderne  versnellin-
gen. Daarmee wordt telkens meer overtollige en-
ergie in ons lichaam geparkeerd, met als gevolg
dat we ons gestrest beginnen te voelen.

Er is enorm veel onder-
zoek gedaan naar de
gevolgen van stress en
die liegen er niet om. Als
stress aanhoudt, kunnen
allerlei desastreuze reactie
ontstaan, op zowel
lichamelijk als geestelijk
vlak. De eerste ken-
merken van stress zijn
vaak een stijve nek, pijn-
lijke schouders en hoofd-
pijn. Houdt de opbouw
van spanningen
(gebeurtenis/situatie) nog
langer aan dan worden de
klachten ernstiger. Wordt
dan niet ingegrepen dan
kunnen de gevolgen lev-
ensgevaarlijk worden.

Wat kunnen we doen om van stress af te komen?
Tegenwoordig zijn de kwalijke consequenties van
stress genoegzaam bekend. Daarom wordt dan
ook veel tijd en geld besteed aan de bestrijding
ervan. Helaas zien wij maar al te vaak dat hierbij in
de eerste plaats aandacht besteed wordt aan de
symptomen van stress. Helaas gaat dit soort van
behandeling voorbij aan de oorzaken van stress.
Dat betekent dat deze vorm van benadering geen
oplossing met zich meebrengt. Zoveel tijd en geld
verspild!

Flink sporten, een goede manier om overmatige
spanning te ontladen. Sporten is een actieve
bezigheid die energie uit een overschot dat door
stress is opgebouwd kan gebruiken om te ont-
laden. Wanneer echter de spanningen te hoog
worden kan sporten echter ook averechts gaan
werken. Inspanningen worden zo hoog dat ze
blessures in de hand werken. In feite geef je een al
overbelast systeem nog een extra zetje.

Symtoombestrijding kan
worden omschreven als
een poging de uiterlijke
omstandigheden naar de
hand te zetten. Duizenden
euro’s worden besteed
aan cursussen, boeken,
software en trainingen en
medische onderzoeken.
Eigenlijk zijn dit allemaal
extra inspanningen met
het doel de stress onder
controle te krijgen. Vaak
resulteert in een situatie
waarin de toch al volle
agenda nog voller raakt en
er op het laatst helemaal
geen tijd is meer is om
écht te ontspannen.

Voor sommige mensen heeft deze situatie tot
gevolg dat zij wanhopig proberen met medicijnen,
alcohol of drugs hun gevoel van overbelasting te
verlichten. Onderwijl stapelen de problemen zich
op, zeker wanneer na een avondje verpozen met
vriendje alcohol de dagelijkse werkzaamheden nog
meer versloffen. Alcohol verdringt het gevoel van
stress slechts tijdelijk. Net als medicijnen en drugs
overigens.

De werkelijk kwalijke gevolgen van Stress
Het is waarschijnlijk correct te stellen dat een dis-
functioneel lichaam, een lichaam in stress is. 

De Killer Stress
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Wanneer na verloop van tijd opgebouwde stress
niet wordt afgebouwd, dienen zich ook
lichamelijke ongemakken aan die het functioneren
nog meer verhinderen, of zelfs onmogelijk maken.
Vervolgens gaat de nachtrust er ook nog aan.
Gepieker over werk, thuis, lichaam, verslaving en
allerlei andere symptomen worden teveel en kun-
nen niet meer verwerkt worden. Je wilt rust
hebben, vooral in je hoofd. Als je niet meer kunt
slapen vanwege de zorgen over je dagelijkse
leven dan is dit opnieuw een zeer sterk signaal om
actie te gaan ondernemen.

Laten wij ook dit signaal aan ons voorbij gaan dan
tarten we onze gezondheid en wellicht zelfs zelfs
ons leven… Wanneer lichaam en geest zich geen
raad meer weten met de situatie kent het nog
maar één uitweg: Burn-out. Wanneer het ernstig-
ste scenario je bespaard blijft, zal een burn-out je
dwingen de situatie aan te pakken. Ervaring leert
dat na een dergelijke situatie mensen ook daad-
werkelijk hun levenspatroon willen veranderen.
Dan dringt het eindelijk door dat er maar één per-
soon is die moet veranderen. Dan daagt het
inzicht dat niet de omstandigheden moeten wor-
den aange pakt, maar dat de wijze waarop je met
de omstandigheden omgaat moet veranderen.
Anders gezegd: jij moet je leven aanpassen. Want
dan is het duidelijk dat jij degene bent tussen jou
en je innerlijke rust instaat. 

Mindfulness als middel ter voorkoming van Stress?
We moeten op zoek naar een methode die ons
helpt het evenwicht te herstellen tussen onze
beleving van het leven van alle dag en onze re-
sponse op het leven van alle dag. Het probleem
zit hem niet in het leven dat we leiden, maar in
onze beleving van dit leven en onze response hier -
op. We moeten onze energie balans herstellen. 

Stress is een gebrek aan ontspanning. 
Wij managen onze energievoorziening voor-
namelijk via onze hersenen, daar ligt de oplossing

bij het aanpakken van stress symptomen. In de
hersenen vertaalt stress zich in een voortdurende
hersenactiviteit in de hoge frequentiegebieden. In
deze gebieden is geen ruimte voor ontspanning.
Pas vanuit rust en ontspanning hebben we toegang
tot onze creatieve vermogens, tot oplossings-
gerichtheid, tot ruimer inzicht. Wanneer we toe-
gang hebben tot lagere frequenties zijn onze
hersenen in staat om geblokkeerde energie-
stromen op een adequate wijze aan te sturen en te
managen.
Hoe krijgen wij de rust terug en verminderen we
gevoelens van spanning en druk? Wegzakken in
fantasieën, dagdromen en meditatie maken je
rustig. Door te mediteren krijg je een instrument
om je beleving aan te passen en met terugwer -
kende kracht de opgebouwde en geblokkeerde
spanning en stress gevoelens te laten vloeien naar
en in ontspanning.

De Killer Stress
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Wij zijn gewend om in een jachtig leven productief
te zijn en resultaten te behalen. Ons hele geeste -
lijke instelling is geconcentreerd om het woord
handelen. Deze instelling is zo diep in ons West-
erse systeem gegreind, dat wij ons ongemakkelijk
gaan voelen bij alleen al de gedachten van “niets-
doen” en we ons daardoor niet herkennen in
meditatie als oplossing van stressproblemen.  
Toch blijkt de beoefening van meditatie een van
de meest efficiënte methoden te zijn om allerlei
ziekten en ongemakken te verminderen, of te
helpen voorkomen zonder negatieve bijverschijn -
selen! De belangrijkste oorzaak voor dit wonder-
medicijn blijkt de beïnvloeding van de hersen -
activiteit te zijn.

Door meditatie komen de hersenen weer tot rust.
Door rust zetten zij het lichaam aan tot het produ -
ceren van stoffen en hormonen die spanningen
oplossen en verouderingsprocessen vertragen.
Het stimuleert de ontplooiing van creativiteit en
helpt het geheugen optimaal te functioneren.

Mediteren is luisteren. Mediteren is corrigeren.
Mediteren is leren het contact te herstellen met je
eigen lichaam en geest. Het stimuleert een harmo -
nische afstemming tussen de verschillende delen
van jezelf. Zodat jij op basis van je ervaring steeds
beter leert omgaan met de steeds veranderende
wereld om je heen.

Zo word jij de bestuurder van je eigen leven in-
plaats van dat je leven op de automatische piloot
blijft afgesteld.

De Killer Stress

Pascal Hazeleger is Managing Director van

A Bright New World

www.abrightnewworld.nl

www.abrightnewworld.nl
www.abrightnewworld.nl
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Soms is de drang tot verandering dominant
aanwezig, zoals in het kind, dat “groot” wil
worden. Soms  bijna niet herkenbaar, zoals in

het nemen van een aspirientje om van hoofdpijn
naar een toestand van geen-hoofdpijn te schuiven.
Soms nemen we genoegen met surogaat-veran-
dering en maken onszelf wijs dat als we een keurig
pak aantrekken we meer status “hebben”, of wan-
neer we een lekker geurtje verspreiden we meer

sexy “zijn”. Soms stimuleren we het proces van
 verandering, soms houden we het tegen, soms
staat het ons helder voor ogen, soms raken we er
door verward. Maar altijd zitten wij wel in een of
ander traject waarin verandering plaatsvindt.
Eigenlijk zou verandering dus een duidelijk herken-
baar verschijnsel voor ons moeten zijn, maar toch
blijkt dat niet altijd het geval. Vaak zelfs het tegen-
deel, en is verandering een proces dat zich af-

HET PROCES VAN

Vaak zien we dat veel van onze
goede voornemens blijven
steken in slechts een paar
pogingen, waarna we weer
terugvallen in oude gewoonten
en bekende patronen. Waarom
is het zo moei lijk om te veran-
deren, terwijl we het nut en de
noodzaak van verandering
duidelijk voor ogen hebben?

Door Prasadam

Verandering is als een ingeweven patroon dat ons bestaan
tekent. Het is een uitdrukking van het proces van evolutie waar

niemand zich aan kan onttrekken.
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speelt in de duistere krochten van ons onbewuste.
Juist hierin blijken de problemen zich voor te doen
die ons in verwarring brengen en het proces
tegenhouden of zelf in zijn geheel saboteren.
Om wat overzicht in de complexiteit te creëren
kunnen we twee soorten van veranderingen vast-
stellen: horizontaal en verticaal.
Horizontale veranderingen richten zich op ingesle -
ten gewoonten en oppervlakkige vooronderstellin-
gen. Wij veranderen niet zelf, maar gaan randver -
schijnselen aanpassen aan ons wensenpakket.
Wanneer ik bijvoorbeeld vind dat ik te agressief
ben voor mijn medewerkers kan ik zelfbeheersing
gaan beoefenen. Daarmee worden op praktisch
niveau de problemen misschien minder, maar mijn
beleving van de werkelijkheid van waaruit de pro -
blemen voortspruiten is nog steeds dezelfde.

Aan de andere kant komen verti-
cale veranderingen voort vanuit
een meta-visie die gepaard gaat
aan een verschuiving op bewust -
zijnsniveau. Het zijn deze veran-
deringen die het grootste effect
op –en in– onze toekomst te-
weeg zullen brengen. Zij moeten
een beroep doen op het overstij-
gen van onze tot nu toe bekende
beleving van de werkelijkheid. Zij
nodigen uit om te gaan leven op
een niveau dat vanuit de huidige
beleving nog als meta-niveau
alleen rationeel begrij pelijk is, maar nog niet tot
onze ervaringen is gaan behoren en als zodanig
nog niet als waarachtige Realiteit  beleefd wordt.

Het Bewustzijn als vorm van werkelijkheidsbeleving
Het niveau van bewustzijn van een mens drukt zich
uit in de vorm waarin hij zichzelf kent. Zichzelf ken-
nen is de werkelijkheidsbeleving van het zelf; het is

een constructie op basis van de wijze waarop wij de
realiteit –zoals wij die (denken te) ervaren– hebben
geïnterpreteerd. 
Verschuiven naar een hoger niveau is moeilijk om -
dat de probleemstelling die de aanleiding vormt
voor de uitnodiging om te veranderen ontstaat in
het niveau van waaruit de oplossing niet kan wor-
den gedestilleerd. Die oplossing moet komen van -
uit een meta-niveau van bewustzijn, waar een
ander, nieuw beleven van werkelijkheidsvinding wél
bij de oorspronkelijke probleemstelling past. *)

Kortweg gesteld: een verandering van bewustzijns -
niveau betekent een verandering in werkelijkheids-
beleving, en een verandering in werkelijkheidsbele -
ving op zijn beurt manifesteert zich in een verande -
ring van zelfidentificatie  (Piaget, Wilber, Gilligan,

Greuter e.a.). Dit wil zeggen dat
op elk niveau van bewustzijn ik
mij zelf op een specifiek in uitslui-
tend dát niveau ge kende wijze
identificeer. Op elk niveau ken ik
mijzelf –en dus de wereld om mij
heen– anders.
Hier schuilt het grootste probleem
waarmee wij worden geconfron-
teerd wanneer verandering zich
aankondigt. In mijn huidige staat
van werkelijk heidsbeleving weet
ik waar ik aan toe ben, en kan ik
mijn veiligheidssituatie overzien.
Maar als mijn werkelijkheid anders

wordt door een verschuiving in niveau van bewust -
zijn, kan ik van uit de huidige staat niet overzien of
die toekomstige staat wel de veiligheidsgarantie
levert die ik voor mijn overleven noodzakelijk acht.
Zo kunnen wij wellicht wel accepteren dat een
bepaald verschijnsel is gebaseerd op rationele
inzichten die je vertellen hoe de werkelijkheid in
elkaar zit op een meta-niveau, maar zolang uitslui-

*) Dit proces gaat meestal gepaard met een vorm van spiritueel ontwaken. Meer inzicht in dit verschijnsel zou spiritualiteit kunnen
omschrijven als een proces van het zich ontvouwend bewustzijn. Dan blijkt spiritualiteit uiteindelijk een groeiend psychologisch
inzicht in het eigen functioneren te zijn.

Elk niveau van
bewustzijn kent

een eigen,
specifieke
vorm van

werkelijkheids-
beleving

Het Proces van Verandering
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tend de ratio die uitleg kent maar dat niet heeft
kunnen uitkristalliseren tot ervaringsmomenten,
bestaat het kennen enkel maar op het dualistische
vlak van subject/object, het subject IK kent het OB-
JECT als uitdrukking van een“meta-niveau”. Pas
wanneer de ervaring er bij komt, en een zuiver sub-
jectief kennen ont staat, is het deel geworden ván
de eigen werkelijkheid, en als zodanig van de zelf -
identificatie. Dan is het object deel van de subjec-
tieve ervaring geworden; subject en object zijn in
elkaar opgegaan.

Waar mensen in de praktijk moeite mee blijken
hebben is bijvoorbeeld “accepteer alles, wat er
ook maar gebeurt”… of, “je creëert je eigen
werkelijkheid”… of, “de betekenis die je aan een
ding hecht, heb je er zelf aan gegeven (niets is van
zichzelf goed of slecht, maar het denken laat het zo
voorkomen)… en nog zo’n rijtje inkoppers.  De
meeste mensen waarmee je het daar over hebt,
vertellen dat ze dat wel inzien –dat het rationeel

wel wordt begrepen– maar bijna niemand leeft er
werkelijk naar. Anders gezegd, we begrijpen wel
hoe het in elkaar zit, maar we kunnen het niet in ons
dagelijks leven toepassen, we kunnen het niet tot
een ervaring maken.
Vertaald kunnen we dit interpreteren dat men zich
over het algemeen niet kan identificeren met de re-
aliteit van het meta-niveau, waar vanuit die
inzichten zich doen kennen. Bij het bespreken van
deze ideeën zie je knikkende hoofden en bijna altijd
algehele instemming dat die principes, die
inzichten, de juistheid aangeven van hoe het leven
in elkaar zit. Maar vijf minuten later zie je iemand
die juist het tegenovergestelde vertoont: iets NIET
accepteert, en iets BUITEN hem/haar als oorzaak
ziet voor zijn/haar gevoelens. 

Hoe komt dat nou? Hoe kan iemand het helemaal
eens zijn met een of ander idee, inzicht of principe,
en dan toch dat principe totaal vergeten als het tijd
is om het toe te passen?

Breng een bezoek aan mijn atelier en kom eens praten.
Mail: info@prasadam.nl, of bel 06-255-27-872

www.prasadam.nl

De enige waarachtige
verantwoordelijkheid 

betreft je eigen potentieel,
je intelligentie en 
bewustzijn – en

dienovereenkomstig te handelen

Osho:

advertentie

Het Proces van Verandering

www.prasadam.nl
mailto:info@prasadam.nl
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Wel, in zijn werkelijkheidsbeleving voelt hij zich dan
eenvoudigweg niet veilig genoeg om zo’n principe
toe te passen. Hij begrijpt het wel rationeel, maar
niet vanuit de ervaring, dus niet vanuit de veiligheid
van het zelf.

Waarom impliceert het ‘begrijpen’ van een moge -
lijke oplossing nog niet de vaardigheid om het toe 
te passen ?
Allereerst valt het op dat we –in alle voorbeelden
van dit soort– te maken hebben met de confron-
terende  voorwaarden waar zo iemand zich plotse -
ling tegenover zien geplaatst: “Wil je wel jezelf en
de wereld op een andere manier gaan beleven?”
Ofwel, “ben je bereid je huidige vorm van werke-
lijkheidsbeleving op te geven ten faveure van een
onzekere, wellicht onveilige nieuwe?” 
Het tragische is  dat de mensen dit wel begrijpen
maar dat ze de ideeën niet kunnen toepassen.
 Hierdoor creëren zij nog meer pijn voor zichzelf –
 lijden dat eigenlijk vermeden had kunnen worden.
Eenvoudig gesteld, zitten we hier in een spagaat.

Aan de ene kant willen we verlost worden van de
pijn die de huidige situatie met zich meebrengt,
wat inhoudt dat, indien we van die pijn verlost
willen worden, we de bewustzijnsvorm waaruit de
pijn ontstaat zullen moeten overstijgen en het
meta-niveau als juiste werkelijkheid moeten aan-
vaarden. Aan de andere kant bestaat er een
(gezonde) angst voor het onbekende dat die trans -
cendentie met zich mee zal brengen. Onze ratio
laat zien dat de pijn oplost in het volgende niveau;
ons gevoel is onzeker en twijfelt.

Chunking
Inzicht in het mechanisme dat in werking treedt
wanneer van een mogelijke verandering sprake is,
kan veel duidelijkheid scheppen, en NLP heeft ons
daar een bijzonder elegant model bij kunnen aan-
reiken met het begrip “chunking”.
De gestaltpsychologie heeft de essentie van chunk-
ing al eerder beschreven in een van haar Gestalt-
“Wetten”: Het geheel is meer dan de som der
delen. Het “meer” wordt manifest op meta-niveau,

Onze ratio laat zien dat de pijn oplost in het volgende niveau;
ons gevoel is onzeker en twijfelt.
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een overstijging van de waarde van de afzonder-
lijke delen. Zo is huis meer dan een verzameling
bouwelementen van waaruit het is optrokken.
Wonen kun je in in huis; niet op een hoop stenen,
beton, hout, glas en staal. Het wonen is dan dui -
ding van de meerwaarde op meta-niveau. 

Chunking  kan in twee richtingen plaatsvinden: Up–
en Down-chunking:
Up-chunkink is delen tot een groep samenbren-
gen, en Down-chunking is het onderscheiden van
de afzonderlijke deelelementen van een geheel.
In deze beschouwing staat het proces van up-
chunking ter discussie. Het voltrekt zich in een drie-
tal stappen:

1. Het herkennen van afzon-
derlijke delen

2. Het groeperen van de
delen tot een functioneel
geheel, en

3. Het opmerken van de
meerwaarde inherent aan
de nieuwe constructie 

Als we willen onderzoeken hoe
chunking in de praktijk kan wor-
den toegepast kunnen we hier-
voor terugkeren naar het
voornoemde voorbeeld dat de
“dingen zijn zoals ze zijn”.  We
hebben het dan over generali -
seringen die zijn gebaseerd op
het observeren van het gedrag van veel mensen
met de daaruit voortvloeiende consequenties: 

1. In situaties van menselijke condities kunnen
bepaalde relaties worden opgemerkt, en

2. op basis van die relaties kunnen we generali -
seringen (groeperingen) vaststellen, die

3. een bewust inzicht van het meta-niveau
genereren. 

Zo kun je bijvoorbeeld opmerken dat wanneer
mensen lijden er altijd iets is wat zij niet accepteren,
waar zij zich niet lekker bij voelen. Daarentegen valt
het op dat mensen die alles wél altijd accepteren
minder lijden.

Sommige mensen hebben problemen om die re-
laties te zien. Anders gezegd, hebben zij moeilijk -
heden met upchunken. Zij hebben problemen met
het leren generaliseren van de lessen van voor-
vallen uit hun leven, die uitnodigen tot het proces
van upchunking. Hierdoor maken ze telkens op-
nieuw dezelfde fouten.
Ze zouden echter kunnen leren van het gedrag van
anderen om generalisaties te creëren, zelfs als ze

het moeilijk vinden om die voor
zichzelf te accepteren (oh, ik zou
zo graag zien dat mijn dochter
baat zou vinden uit de gegener-
aliseerde inzichten die ik uit het
leven heb gehaald...)

Anderen hebben weer moeite
met downchunken. Chunking
down is de vaardigheid om van
een theorie, een principe, een
generalisatie, op een nieuwe,
specifieke situatie toe te passen.
Ludiek voorbeeld: als je nog
nooit een bepaald huis zou
hebben gezien, zou je eigenlijk
niet kunnen vertellen dat het
een huis is. Weinig mensen

zouden deze vergissing maken omdat ze al zoveel
huizen hebt gezien en omdat ze weten dat zo’n
ding met muren van stenen, met ramen en deuren,
met een dak er boven, een huis is. Toch hebben
mensen vaak problemen met het downchunken
van legio andere minder voor de hand liggende sit-
uaties. Dat is nu een van de dingen die gebeuren
wanneer iemand akkoord gaat met een bepaald
levensprin cipe, ofwel het meta-niveau herkent,
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oorspronkelijke
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een rationeel
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maar situaties –waarbij hij het zou kunnen toe -
passen– niet kan overzien.

Hier kan ik een eenvoudig voorbeeld geven uit
mijn eigen leven.  Al lang heb ik mezelf beloofd
alles te zullen accepteren wat ik ook maar op mijn
levensweg tegen zou kunnen komen omdat de
dingen gewoon zijn zoals ze zijn, en dat je die toch
niet kunt veranderen en dat tegenstribbelen alleen
maar meer pijn veroorzaakt. Zo kom ik op het
einde van een dag moe thuis en stel me in om

lekker te ontspannen onder het genot van een
biertje. Zegt mijn vriendin tegen me: “Heb je de
boodschappen meegenomen?” Nou nee, die was
ik helemaal vergeten, en ik voelde dat ik de pest er
in kreeg dat ik nu weer de deur uit moest om mijn
eigen stommiteit goed te maken. Op een of an-
dere manier was ik er niet in geslaagd om dit
bepaalde voorval te accepteren. Dit is een pracht -
voorbeeld van waar ik het over heb, en dat het
 ergeren over iets –dat al verleden tijd is– alleen

maar meer ergernis –meer pijn– oproept. In dit
geval het moeten doen van een paar onbenullige
boodschappen.
Ik zie dit zo vaak gebeuren. De mensen begrijpen
de oorspron kelijke meta-ideeën wel op een ratio -
neel niveau, maar kunnen die niet toepassen in het
gewone leven, of herkennen vaak niet eens een
 situatie wanneer die zich aandient. Zij kunnen niet
zien dat ergernis in zo’n situatie een onherroepelijk
en levensecht voorbeeld is van dat “alles-wat-zich-
voordoet” NIET acceptabel blijkt te zijn.

Hoe komt dat nu?
Heel simpel: Veel mensen voelen zich niet
veilig genoeg in de wereld om een inzicht
toe te passen. Ze gaan wel akkoord met
het rationele principe, maar als puntje bij
paaltje komt is hun gevoel van onveilig -
heid sterker dan hun wens om het principe
toe te passen. Zij realiseren zich dat er iets
gebeurde wat zij eigenlijk niet willen en
dat daar angst door is ontstaan (vaak
gevolgd door kwaadheid of verdriet). Zij
opereren vanuit een werkelijkheidsbe -
leving die nog niet de uitdrukking is van
het meta-niveau. Dan blijken de gevoelens
pogingen te zijn die een stap té ver gaan
met wat zij aankunnen. Zij kunnen de situ-
atie niet overzien, niet inzien hoe deze zich
verhoudt met het verworven inzicht. Ver-
volgens zeggen ze –onbewust– tegen
zichzelf: “Ehmm, ik ben hier bezig om iets

niet te accepteren. Misschien zou ik dat wel
moeten doen om zo pijn te vermijden, en zo die
onveilige gevoelens een kans te geven de over-
hand te krijgen, maar...” En dan wordt de oude
strategie weer van stal gehaald in een poging er
mee weg te komen.

Dit zijn voorbeelden van niet bewust-zijn van wat
zich in de realiteit van alle dag voordoet. Het niet
zien dat een bepaald voorval een voorbeeld is van

Het ideaal is
dan: Je bent
je totaal
bewust dat
je, en hoe je
jouw
werkelijkheid
vormt.
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een algemeen inzicht komt door gebrek aan be-
wustzijn, of anders gezegd is het een uitdrukking
van bewustzijn dat nog niet vanuit het meta-niveau
kan opereren omdat de werkelijkheidsbeleving
nog vanuit het oude niveau plaatsvindt. Zo komen
alle onveilige gevoelens voort uit een gebrek aan
bewustzijn. Op een echt hoog niveau bestaat het
bewustzijn dat er werkelijk geen enkele mogelijk -
heid bestaat om onveilig te zijn- jij bent immers
alles wat er bestaat, en als er niets buiten je is, kun
je niet bang zijn voor iets dat niet bestaat.
Het ideaal is dan: Jij bent je totaal bewust dát je,
en hóe je jouw werkelijkheid vormt. Je herkent aan
de ene kant de innerlijke processen die plaatsvin-
den door de ervaringen die je meemaakt, en aan
de andere kant merk je de interne staten en het
uiterlijk gedrag op die daaruit resulteren. Omdat je
bewust bent van dat innerlijk proces, weet je pre-
cies wat je aan het doen bent om de gevoelens (en
andere staten) die je ervaart te creëren waarmee je
dát gedrag creëert dat je laat zien. Je wéét dat je
je werkelijkheid aan het creëren bent. Je wéét dat
wat er gebeurt niet komt van iets dat buiten je zou
bestaan. 
Wanneer je hier echt van bewust bent, dus wan-
neer je helemaal jezelf identificeert  vanuit dat
meta-niveau van bewustzijn, dan wordt het wel erg
moeilijk om uitkomsten en gevoelens te creëren
die je niet zou kunnen accepteren!
Daarnaast merk je vanuit die meta-staat onmiddel-
lijk op dat wanneer er iets gebeurt –wanneer je
door een bepaalde ervaring gaat– hoe dat deel uit-
maakt van een of meerdere levens-principes. Je
weet dit omdat je nu uit ERVARING weet dat deze
principes uitdrukken hoe het universum te werk
gaat. Het is geen rationalise ring meer voor jou; het
is je ervaring. Je zou niet kunnen handelen alsof je

onveilig zou zijn, zonder onmiddellijk op te merken
dat je zo handelt, en dus ook onmiddellijk weet dat
het niet waar is dat je onveilig zou zijn. Dus merk je
ook eventualiteiten onmiddellijk op wanneer je niet
toelaat dat hetgeen
er zich voorvalt niet
acceptabel zou zijn.
In alle gevallen zie je
duidelijk wat er aan
de hand is, van welk
levensprincipe, of
inzicht op het meta-
niveau van waaruit je
opereert, het een
voorbeeld is, welke
gevolgen aan welke
response vastzitten,
en welke response
de beste is.
Als je zo leeft, weet
je op een natuurlijke manier wat je moet doen, en
creëer je harmonie en innerlijke vrede voor jezelf,
een staat die je naar je om geving uitstraalt.

Maar nu, hoe komen we zo ver dat we hier toe in
staat zullen zijn?
Het moeilijkste stuk om toe te geven aan de uitno -
diging om te veranderen is om de oude manier van
doen op te geven, de oude kijk op jezelf en je
plaats in de wereld los te laten. Toch zul je dat oude
zelf als uitdrukking van je werkelijkheidsbeleving
moeten opgeven. Anders gezegd, zul je –op fysiek
vlak metaforisch, maar psychisch als realiteit– her-
boren moeten worden.

In wezen heel logisch: je kunt niet aankomen op
een andere plaats als je niet van plan bent je uit de

Je kunt jezelf niet veranderen;
wel kun je verandering toelaten
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ene te vertrekken. Je zult moeten vertrouwen dat
je veilig bent –in feite, veiliger– als je de oude kijk
op de wereld en op jezelf los laat.
Het creëren van een dergelijke gewenste verande -
ring is desalniettemin zeer de moeite waard, want
zodra je dat soort bewustzijn hebt, kun je, ben je,
en heb je alles wat je maar wilt. Je realiseert je tot
in je tenen, dat je werkelijk veilig bent, dat het uni-
versum precies dat doet wat het zou moeten
doen, en dat je elk moment weet wat jij precies
moet doen. En daarom kun je ONTSPANNEN.
Word je vredig. Word je gelukkig, omdat je in har-
monie leeft met de werkelijkheid zoals die zich (aan
je) voordoet.
Mensen houden vast aan de oude ‘ik’ omdat ze
onheus geloven dat ze daarmee vertrouwd en
veilig zijn. In alle gevallen echter, is dat vastklampen
op de oude manier juist hetgeen ze van veiligheid
afhoudt. De opdracht voor jezelf zou nu kunnen
zijn om efficiënte strategieën te vinden die je

helpen te leren accepteren dat de verouderde
ideeën van veiligheid hun waarde hebben verloren.
Dat inzicht genereert de openheid om nieuwe
inzichten niet enkel te accepteren maar die ook in
praktijk te gaan brengen.
Praktisch gesproken, heeft de prijs van loslaten van
verouderde ideeën dus te maken met bewustwor -
ding. Nu is het geen geheim meer dat de beoefe -
ning van mindfulness en meditatie de meest
efficiënte methode is om bewustwording te stimu -
leren. Door te leren de getuige te zijn van de
processen waar je zelf door heen gaat, groeit
inzicht en bewustzijn. Regelmatig mediteren
–dagelijks minstens een halfuur– en het leren om
die getuige te zijn blijkt daarom zo lonend. 
Door mindfulness en meditatie wordt het proces
van bewustwording een stuk eenvoudiger, omdat
het de kronkels in je gedachten elimineert die in de
weg staan om de getuige te zijn en het proces te
doorzien hoe je jouw eigen werkelijkheid creëert. 

Prasadam
is de initiator van de

BreinRitme Methode in Nederland.

Voor workshops en lezingen over
Mindfulness, Meditatie en de

BreinRitme Methode, ga naar:
http://tinyurl.com/ovd8o3d

Je zou elke dag een
half uur moeten

mediteren. 

Behalve als je het
druk hebt, maak er dan

een uur van.
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