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Je hebt niet altijd invloed op wat er 
gebeurt in je leven. Waar je wel in-
vloed op hebt is de manier waarop 
je reageert. Het leven is voortdurend 
aan veranderingen onderhevig. Veel 
mensen hebben daar moeite mee, ze 
zijn op zoek naar zekerheid en zijn 
bang de controle te verliezen.
Sandra Boer vertelt in haar boek hoe 
je de controle krijgt over jezelf en hoe 
je van overleven tot leven komt door 
gebruik te maken van wat je als mens 
in je hebt. Aan de hand van een toegan-
kelijke tekst, persoonlijke voorbeelden 
en illustraties geeft zij aan dat je je 
niet langer hoeft te laten leiden door 
dat wat je raakt, lastig of moeilijk 
vindt. Integendeel, je kunt het juist 
gebruiken om te ontdekken hoe het 
komt dat je nog steeds van je stroom 
afraakt. 
Sandra Boer beschrijft een manier van 
leven vanuit lichtheid, waarmee je je 
iedere keer opnieuw kunt aansluiten 
op de stroom van het leven.

www.����������������.nl
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OVER DE AUTEUR 
Sandra Boer (1958) is geboeid door datgene wat maakt dat mensen doen zoals ze doen. 
Sinds 2003 heeft zij haar eigen bedrijf: NieuweWereld.NU. Tot die tijd heeft zij zowel in de gezond-
heidszorg als in het bedrijfsleven ervaring opgedaan als leidinggevende. Het is haar werk en passie 
om mensen te begeleiden naar een lichter leven. Op de website www.nieuwewereld.nu kun je over 
haar aanbod lezen.

Sandra Boer: ‘Tijdens een moeilijke periode, waarin ik voor mijn gevoel alles kwijt was, heb ik mo-
gen ervaren hoe het is om je vrij te voelen. Daarna wilde ik mijn leven niet langer weggeven aan de 
omstandigheden. De vraag “Wie ben ik?” wilde ik kunnen beantwoorden en ik ben op pad gegaan. Ik 
ben verschillende opleidingen gaan volgen: NLP, reading, healing, mediation, familie- en organisatie 
opstellingen, oplossingsgericht werken en traumaverwerking. Deze opleidingen hebben mij veel over 
mezelf en het mens-zijn geleerd en me dichter bij mezelf gebracht. Ik heb gemerkt dat het dagelijks 
leven alles in zich heeft om je te bevrijden van ‘oud zeer’, mits je dat wat er in je leven gebeurt en 
wat je ervaart in het juiste kader kunt plaatsen. Dat geeft een lichte manier van leven. Daarover gaat 
dit boek.’
 

http://www.nieuwewereld.nu
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VOORWOORD
Dit boek is geboren uit de wens mijn visie op hoe je het leven kunt leven weer te geven en uit te 
dragen in een beperkt aantal woorden en aan de hand van illustraties. De inhoud van het boek is een 
mix van wat ik heb meegemaakt en van de kennis die ik heb opgedaan. De verantwoording van de 
interpretatie ligt bij mij. Er wordt nog steeds onderzoek naar het menselijk functioneren gedaan. Als 
ik iets ontdek wat nieuw voor mij is, toets ik of ik het kan gebruiken en als dat het geval is integreer 
ik het in mijn leven. Soms geeft het mij alleen een bevestiging. Het leven is voor mij een doorlopend 
proces van bewustzijnsverruiming, ik groei met mezelf mee. 
Als ik de wereld bekijk alsof ik op een satelliet sta, zie ik één grote opstelling van mensen. Als soort 
zijn we elkaars gelijken en verwant aan elkaar, maar individueel verschillen we, zowel innerlijk als 
uiterlijk. Het lijkt alsof ieder mens een stukje is van dezelfde puzzel en we met elkaar één groot ge-
heel vormen. Wat de één doet heeft effect op het gedrag van anderen. We handelen veelal zonder te 
weten waardoor we gestuurd worden. Ik zie mensen reageren vanuit onverwerkte ervaringen zonder 
dat ze zich hier bewust van zijn en dus handelen vanuit overleven. Hoewel je in eerste instantie 
misschien denkt dat dat niet voor jou geldt, wil ik je toch uitnodigen verder te lezen en achteraf te 
bepalen of het bovenstaande wellicht toch ook op jou van toepassing is. Ik ben benieuwd naar het 
effect op de samenleving wanneer mensen die nu handelen vanuit overleven, zonder dat er sprake 
is van een levensbedreigende situatie, gaan handelen vanuit leven. Dan leef je naar wie je werkelijk 
bent, je volgt je hart. 
In dit boek vertel ik je niet wat je moet doen in bepaalde situaties. Ik weet het niet voor jou, sterker 
nog: ik mag er helemaal niets over zeggen, omdat alleen jij het antwoord weet. In dit boek geef ik 
wel aan hoe je bij jouw antwoorden kunt komen. Ik heb gemerkt dat als je gebruik maakt van wat je 
van nature in je hebt, je lichaam van overleven tot leven komt. Vanuit leven heb ik het gevoel dat het 
stroomt, alles gaat vloeiend en ik voel mij verbonden. Ik noem het ‘op mijn stroom zitten’. Zit je op 
je stroom dan krijg je ingevingen die je de weg wijzen. Je verstand en je gevoel zijn dan bereikbaar en 
je komt bij de antwoorden die al in je zitten. 

Het verschil tussen overleven en leven is voelbaar: 
- Als ik mijn leven onder controle wil houden schiet ik in het denken en ervaar ik het leven als lastig 
 en zwaar (overleven).
- Vanuit de stroom kom ik bij innerlijk weten en gaat het leven vanzelf (leven). 

Nu ik het verschil ken tussen leven en overleven, voel ik me verplicht tegenover mensen die zich in situaties 
bevinden waarin ze werkelijk moeten zien te overleven, om mijn leven vanuit leven te leven. 

Met dit boek reik ik je de middelen aan die mij hebben geholpen om te komen van overleven tot lev-
en. Om de betekenis van de woorden te versterken is de tekst aangevuld met illustraties. 
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Vrijheid - niet langer de slaaf van mijn lichaam
Hieronder staat de tekening ‘met je hoofd naar je hart’. Deze tekening symboliseert hoe je je lichaam 
kunt bevrijden en hoe je vat kunt krijgen op je lichamelijke reacties door gebruik te maken van de 
mogelijkheden die de hersenen bieden. Nadat ik dit in de vorm van een tekening had weergegeven, 
zag ik dat er een dubbel hart was ontstaan en voelde ik de liefde stromen.

Liefde is onze ware essentie. 
Liefde kent geen beperkingen van klasse, religie, ras of nationaliteit.

We zijn allemaal kralen die aan dezelfde draad van liefde geregen zijn.
AMMA

Donker
Ik weet het nog goed, het was tijdens een wintersportvakantie met vrienden, ik was ongeveer twintig 
jaar en zag het leven niet zitten, voelde mij gevangen, zag geen uitweg meer. Ik nam alle pijnstillers 
in die er waren én...werd weer wakker!

Na deze ervaring ben ik verder gegaan met mijn leven, nu weet ik, met overleven. Wat opvallend was, 
was dat ik meer naar dieren trok dan naar mensen. Bij dieren voelde ik mij veilig, zij begrepen mij 
zonder  woorden. Bij mensen daarentegen voelde ik mij verre van veilig. 
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Licht
Een tegengestelde ervaring had ik begin 2001 toen ik drieënveertig was. Een dag nadat mijn toen-
malige echtgenoot te kennen had gegeven bij mij weg te gaan, liep ik in diepe wanhoop in het bos. 
Opeens kreeg ik een visioen van een luchtballon waar ik als het ware zelf uitstapte en in mijn lichaam 
kwam. 

 

Ik kreeg de boodschap: ‘Je hebt in ieder geval jezelf teruggevonden.’ Dit gaf mij een geluksgevoel 
ondanks de omstandigheden. Ik werd verliefd op mezelf en op het leven, voelde mij verbonden met 
alles en iedereen. Deze ervaring heeft mijn leven een andere wending gegeven. Achteraf gezien was 
dit het begin van een zoektocht, waarvan dit boek het resultaat is. Na de echtscheiding kreeg ik met 
nog meer verlies te maken en ben ik mij op spiritualiteit gaan richten. Spiritualiteit heeft mij gehol-
pen de periode van verdriet door te komen. Daarna bleek dat er meer nodig was om het dagelijks 
leven echt te kunnen leven.

Je leeft in het heden, 
het verleden is geweest, 
de toekomst onbekend.
Achteraf kun je vertellen

wat je toekomst was,
dan is het weer het verleden.
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Leef je leven licht
Tussen het moment van de luchtballon en het schrijven van dit boek zit zeven jaar. In die jaren ben 
ik mij gaan afvragen hoe het komt dat ik niet altijd in die lichte staat kan leven. Ik bleek de slaaf van 
mijn lichaam te zijn. Om het leven licht te kunnen leven, had ik het nodig de sturing van de menselijke 
natuur te begrijpen en de signalen van het lichaam te leren interpreteren. Dat voorkomt dat ik mij 
door de verschijnselen van de signalen (gevoelens, gedachten en gedrag) laat leiden. Nu kan ik be-
wust besluiten iets wel of niet te doen en dat geeft vrijheid. 

Eerst dacht ik klaar te moeten zijn met het verleden, dat alles opgeruimd moest zijn om werkelijk te 
kunnen leven. Het is anders, het gaat om de manier waarop ik moeilijkheden die ik tegenkom, tege-
moet treed. Het dagelijks leven heeft alles in zich wat ik nodig heb om me te bevrijden van oud zeer. 
De tijd van in het donker leven en graven in het verleden is in die zin voorbij. Op de momenten dat 
ik het moeilijk heb, ben ik dicht bij mezelf, zo blijft het stromen. Ik maak ten volle gebruik van wat 
een mens van nature in zich heeft en neem het leven zoals het is, inclusief de opgelopen deuken. Als 
het stroomt kan ik in het heden de schade van het verleden herstellen en ontstaan er vanzelf nieuwe 
mogelijkheden.

Je hebt veelal geen invloed op wat er gebeurt in je leven, waar je wel invloed op hebt is de manier 
waarop je reageert. In die zin heb ik het stuur in eigen hand. Als ik uit de bocht vlieg weet ik hoe ik 
terug kan komen. 

Het gaat om een manier van leven vanuit lichtheid. Ik ontdekte dat ik in een voertuig leefde waarvan 
ik absoluut niet wist hoe het werkte, door mijn onwetendheid heb ik veel schade opgelopen en heb 
ik ook anderen geraakt. Doordat we schade op kunnen lopen kan ik begrijpen dat de mens zich moet 
beschermen om te kunnen overleven. Om het leven licht te kunnen leven is het nodig dat je eerst je 
voertuig leert kennen en de menselijke mechanismen leert herkennen. 

 
het lichaam als voertuig

DEEL 1 OVERLEVEN geeft aan hoe we leven om te kunnen overleven en wat dat met zich meebrengt. 
In dit deel wordt de menselijke natuur vanuit twee invalshoeken beschreven respectievelijk: systemisch 
en lichamelijke overlevingsprocessen. 
DEEL 2 LEVEN geeft aan hoe je het leven kunt leven.

Sandra Boer, Kerkdriel, 5 maart 2009
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DEEL 1

OVERLEVEN
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DE MENSELIJKE NATUUR – SYSTEMISCH

stamboom

Voor de inhoud van dit stuk heb ik gebruik gemaakt van het boek Verborgen dynamiek van familieban-
den van Bert Hellinger. Volgens Bert Hellinger zijn we zelf een systeem en maken we deel uit van 
allerlei systemen, zoals familie, school, vrienden, werk of clubs. Het eerste systeem waar de mens 
mee in aanraking komt is het gezin van herkomst. Het grote verschil tussen een familiesysteem en 
andere systemen is dat je je familie niet (bewust) kiest, alle andere contacten (min of meer) wel. Min 
of meer omdat je bijvoorbeeld een partner wel bewust kiest, maar zijn of haar familie erbij krijgt. 
Buiten je (schoon)familie heb je ook te maken met mensen die je niet zelf hebt uitgezocht zoals je 
werkgever, verenigingsleden of je buren. 

Een systeem is erop gericht te blijven voortbestaan en zoekt voortdurend naar evenwicht. Zo worden 
leden van een systeem zonder dat ze zich daarvan bewust zijn ertoe aangezet alles te doen om dit 
evenwicht, de balans, te behouden en zo nodig te herstellen. Omdat daarmee voorbij gegaan wordt 
aan wat een lid als individu nodig heeft, raken de leden daarbij veelal zelf uit balans. De oorsprong 
van hoe je nu bent met al je kwaliteiten, heeft te maken met de manier waarop je je gehandhaafd hebt 
binnen je systeem van herkomst. Zolang je niet weet wat je hebt gedaan om het systeem in evenwicht 
te houden, ben je je oorspronkelijke zelf kwijt en herken je je kwaliteiten niet. 
Met de methode ‘opstellingen’ kun je zichtbaar maken wat zich op onbewust niveau in een systeem 
of een deel daarvan afspeelt en er wordt waar nodig door de begeleider een herstellend proces in 
gang gezet. De methode ‘opstellingen’ is ook door Bert Hellinger geïntroduceerd.

In een systeem zijn drie gebieden te onderscheiden: binding, uitwisseling en volgorde. Systemisch 
(volgens een systeem) kijken is oog hebben voor de dynamiek van deze drie gebieden binnen en tus-
sen systemen.
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BINDING

Met leden van een systeem ervaren we een band (binding). Je hebt een innerlijke drang om de 
binding in stand te houden, erbij te blijven horen. Als dit laatste in gevaar dreigt te komen geeft het 
systeem waarschuwingstekens af aan de leden. Je ervaart deze tekens als schuldgevoel, angst of 
andere vervelende gevoelens. Schuldgevoel is de stem van het geweten die aangeeft of iets goed of 
fout is bezien vanuit het systeem waarmee je verbonden bent. Het geweten speelt hierin een rol op 
bewust en onbewust niveau en geeft waarschuwingstekens in de vorm van schuld en onschuld:
- Schuld geeft een slecht geweten: angst om buitengesloten te worden.
- Onschuld geeft een goed geweten: zekerheid erbij te horen.

Eigen gezondheid, geluk en leven worden dikwijls opgegeven ten behoeve van degenen van wie men 
afhankelijk is. Hoe afhankelijker de positie is - kind, dienstplichtige, werknemer of gelovige - des te 
meer het geweten iemand aan het systeem bindt.

Familiesysteem
Wat alle mensen met elkaar gemeen hebben, is dat ze worden geboren en dat ze zullen sterven. Elk 
mens heeft een vader en een moeder, grootouders en zij hebben ook weer een vader en een moeder. 
Daarnaast zijn er misschien nog broers en zusters en tantes en ooms. Kortom: een familiesysteem. 
Met familieleden heb je een bloedband.

Na de geboorte wordt de navelstreng doorgeknipt, waardoor de zichtbare band met de moeder 
wordt verbroken. Met een onzichtbare band blijven wij echter met de moeder en ook met de vader 
verbonden. Zij zijn op hun beurt weer met hun ouders verbonden en geven wat daar speelt via de 
familieband door aan hun nageslacht. Het leven dat onze voorouders hebben geleefd, wat ze hebben 
beleefd, gezien, gevoeld en gegeten, kan dus invloed hebben op jouw leven, ook al heb je er niets van 
meegemaakt of er geen weet van. Doordat we het leven van onze ouders hebben gekregen, leven ze 
in je voort, al zou je het misschien liever niet willen. De verstandhouding met ouders kan beschadigd 
raken, maar de familieband blijft bestaan. Zelfs al ben je elders opgegroeid, zijn je ouders gestorven 
of heb je geen contact meer. Je hebt nooit een ex-vader of een ex-moeder. 

Relatie
Op een gegeven moment ontstaat de behoefte met iemand samen te leven, een nieuw systeem te 
vormen. We vragen ons niet eens af hoe dit komt, het is een natuurlijk proces en we ervaren het als 
iets persoonlijks. Ga je samenleven dan heb je naast je eigen systeem en jouw systeem van herkomst 
ook te maken met het systeem van de ander en diens systeem van herkomst. Je gaat met elkaar aan 
jullie gezamenlijke systeem invulling geven.
Zodra er in een liefdesrelatie geslachtsgemeenschap plaatsvindt heeft de natuur geregeld dat je het 
gevoel krijgt dat je bij elkaar hoort. Het geweten zorgt ervoor dat het zelfs in vervelende omstan-
digheden moeilijk is uit elkaar te gaan. Stel je voor dat die drang bij elkaar te blijven er niet zou zijn, 
dan zou geen enkele relatie stand houden.
Binnen een systeem voelt de vrouw zich meestal verantwoordelijk voor het innerlijk welzijn van de 
leden. Voor de man is veiligheid en zekerheid, het materiële deel zoals een dak boven het hoofd en 
voldoende geld belangrijk. Man en vrouw vullen elkaar op gelijkwaardige wijze aan.
 



12

Het ‘man-vrouw’ zijn is in beweging. Mannen zorgen meer dan vroeger voor de kinderen en het 
huishouden en meer vrouwen zijn gaan werken. Zodra het mannelijke en het vrouwelijke met elkaar 
in balans zijn ontstaat de mens in zuivere vorm en valt het ‘man-vrouw’ thema weg. Man en vrouw 
kunnen een eenheid vormen. Te vaak is er nu nog de neiging de ander te veranderen. Ik zeg altijd: 
‘Als je een echte man wilt als partner, wees dan een echte vrouw. Wil je een echte vrouw als partner, 
wees dan een echte man.’ Ik heb het gevoel dat we naar een tijd gaan waar de man en de vrouw in 
één persoon zijn verenigd.

Ouderschap
De natuur zorgt ervoor dat we op een bepaald moment de drang krijgen om ons voort te planten: 
zonder seksualiteit en verlangen naar kinderen zou de mensheid uitsterven. Zodra partners ouders 
worden, wordt de band tussen hen van nature versterkt. Dat geeft hun de kracht om onvoorwaardelijk 
voor de kinderen te zorgen. Hoewel het een universeel principe is, ervaren mensen dit als iets per-
soonlijks. Het is bijvoorbeeld ondenkbaar dat je je eigen kind zomaar weggeeft aan iemand anders, 
zelfs al huilt het nachten lang of haalt het je het bloed onder de nagels vandaan. Ouders willen niets 
negatiefs horen over hun kind, ook al hebben ze er zelf kritiek op. Dit geldt andersom ook. Als het 
over je kinderen of je ouders gaat, gaat het ook over jou. De menselijke natuur geeft het gevoel dat je 
je kind moet beschermen en dat je het beste met je kind voor hebt. 

Kinderen voelen zich fijn en geborgen als ze weten dat het goed gaat met de ouders. Van mijn zoon 
kreeg ik een mooie les hierover.
In een periode dat het minder goed ging met hem, maakte ik mij daar veel zorgen over. Hij gaf aan 
daar niets mee op te schieten, integendeel, hij kreeg mijn verdriet en pijn er nog bij. Hij vertelde dat 
ik gewoon blij mocht zijn met mijn eigen leven. Dan hoefde hij zich om mij geen zorgen te maken.
Hiermee krijgt ‘het beste met je kind voor hebben’ een andere inhoud. Als je wilt voorkomen dat jouw 
kind meemaakt wat je zelf in je jeugd naar en vervelend hebt gevonden, ben je bezig je eigen pijn op 
je kind te projecteren. Wat je kunt doen is zorgen dat het met jou goed gaat, je eigen pijn en proble-
men oppakken en gaan oplossen en werken aan een goede relatie met je partner of ex-partner. 

als de liefde in jou stroomt, stroomt deze door naar je kinderen
liefde werkt helend

Nadat partners ouders zijn geworden komt het voor dat ze elkaar niet meer begrijpen. Ze ervaren dat ze 
van elkaar af komen te staan. Bij ouderschap wordt ieders eigen verantwoordelijkheidsbesef versterkt. 
Zelf weet ik nog heel goed hoe het verantwoordelijkheidsgevoel over mij kwam na de geboorte van 
mijn oudste kind. 
De vrouw kan daardoor helemaal opgaan in haar moederschap en vergeten dat ze ook vrouw en partner 
is. Ze heeft haar man nodig om zich weer vrouw te voelen en wordt hierin tegengehouden door haar 
moederinstinct. De man voelt zich al snel afgewezen als hij een beroep op haar vrouw-zijn doet en zij 
daar niet op ingaat. De man kan door zijn versterkt verantwoordelijkheidsbesef doorschieten in het 
werk en daarbij aan zichzelf voorbij gaan. Door het herkennen van de functie van deze verschijnselen 
kan men elkaar waarderen, elkaars verschillen respecteren en kan de liefde weer stromen.
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Verbreken van verbindingen
Op het moment dat wij zodanig handelen dat het ‘erbij horen’ in gevaar komt, ontstaat er angst, 
schuldgevoel of een ander onbehaaglijk gevoel. Deze waarschuwingstekens zijn heel krachtig, omdat 
we ze als kind nodig hadden om te kunnen overleven. Een kind is afhankelijk van volwassenen. Een-
maal zelf volwassen ben je niet meer afhankelijk van anderen om te overleven en hoef je je niet meer 
door deze gevoelens te laten leiden. Zoals eerder aangegeven is de bloedband onverbrekelijk. Je kunt 
wel kiezen met wie je je buiten je familie verbindt en welke verbinding je daarvan wilt behouden.
Besluit je een verbinding te verbreken, kan dat zo’n naar gevoel geven dat je er vanaf wilt zien. Besef 
dan dat het een algemeen menselijk verschijnsel is dat je op persoonlijk niveau kan misleiden als je 
geen weet hebt van de functie. Nu je de functie kent, kun je dit nare gevoel zien als informatie om 
het besluit van meerdere kanten te bekijken. Als het daarna voor jou het juiste is om te doen, kun je 
de verbinding verbreken en het gevoel bedanken voor zijn functie: waarschuwing.
In tegenstelling tot een bloedband kun je andere banden wel verbreken: je spreekt dan van ex-partner, 
ex-werkgever, ex-vriend(in). Daarvan is vooral het verbreken van een liefdesrelatie moeilijk.
Het plotseling beëindigen van een relatie gebeurt juist omdat het verbreken zo moeilijk is terwijl vaak 
wordt verondersteld dat iemand er dan geen moeite mee zou hebben. 
De behoefte aan binding kan zo sterk zijn dat een relatie pas wordt verbroken als er al een andere 
binding is aangegaan. Vaak pas als iemand uit je systeem weggaat ervaar je, door het gemis, hoe je 
ermee verbonden was.

 
verbindingen

 

vader

ikcollega

niet te verbreken banden
wel te verbreken banden

vriend vriendinvriendin

moeder

opa oma opa oma
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Echtscheiding
Bij een scheiding ontstaan er twee nieuwe systemen die elk als systeem voorrang hebben op het 
voorgaande systeem, maar de volgorde van de binding blijft. Als er kinderen zijn, komt na het ver-
breken van de relatie de binding met de eigen kinderen op de eerste plaats, daarna eventueel het 
nieuwe partnerschap. Na een scheiding leven kinderen zowel in het systeem van de vader als van de 
moeder. Een kind kan in elk van de systemen een andere plek hebben. Het kan bijvoorbeeld bij de ene 
ouder de jongste zijn en bij de andere ouder de oudste. 
Doordat kinderen de neiging hebben voor hun ouders te zorgen komt het vaak voor dat ze de plek 
van de weggevallen ouder in gaan nemen of als een vriend of vriendin naast de alleenstaande ouder 
gaan staan. Zodra je je hiervan bewust bent, kun je het kind hiervoor bedanken en vertellen dat je het 
zelf aankunt. Zo kan het kind weer kind zijn en wordt het kind gezien en gewaardeerd voor wat het 
heeft gedaan. 
Daarnaast is het voor kinderen van groot belang dat ze van de moeder hun vader lief mogen heb-
ben en van de vader hun moeder. Kinderen zijn deels hun vader en deels hun moeder. Dit maakt 
dat het voor een kind pijnlijk is om kritiek op hun ouders aan te horen, met name kritiek van de éne 
ouder op de andere. Gun het kind beide ouders, zelfs al doet het pijn bij jou. Geef de andere ouder 
de feitelijke plek die hem of haar toekomt: als eerdere partner en net als jij de echte ouder van jouw 
kind. Wat er tussen partners speelt valt onder de verantwoordelijkheid van de volwassenen en mag 
niet bij de kinderen gelegd worden. Laat de problemen die tussen jullie spelen als partners buiten het 
ouderschap. Kinderen hebben niet voor hun ouders gekozen en ook niet voor de scheiding, zij zijn 
hierin onschuldig. 

Hou er rekening mee dat kinderen bang kunnen zijn de andere ouder kwijt te raken of dat zij het 
vervelend vinden de andere ouder alleen te laten. Met name jonge kinderen voelen zich ‘heel’ als 
beide ouders aanwezig zijn. Een scheiding kan tot gevolg hebben dat deze kinderen wanneer ze bij 
de ene ouder zijn, aangeven de andere ouder te missen. Het is het gevoel van heel zijn dat bij hen 
ontbreekt, zonder daar woorden aan te kunnen geven. 
Kinderen voelen zich heel en daarmee goed als ze zich vrij voelen om bij de ene ouder, zonder bang 
te zijn dat er geoordeeld wordt, over de andere ouder te kunnen praten. Als ze het gevoel hebben zich 
daarover in te moeten houden, uiten ze zich niet meer en raken ze het contact met zichzelf kwijt.
Tijdens de opleiding systemisch werken kwam ik er achter wat ik mijn zoon had onthouden. Hij was 
nog klein toen zijn vader en ik uit elkaar gingen. Mijn zoon bleef bij mij wonen. Mijn ex-man liet 
weinig van zich horen en ik vond dat prima. Ik was hertrouwd, had een dochter gekregen en ik wilde 
graag als ‘gewoon’ gezin verder gaan. Daarmee ben ik voorbijgegaan aan de waarheid. Ik heb weer 
contact gezocht met de vader van mijn zoon en uitgebreid met hem gesproken. Omdat mijn zoon 
zich niet kon herinneren mij ooit samen met zijn vader te hebben meegemaakt, heb ik hem aan de 
hand van foto’s laten zien hoe we begonnen zijn en laten weten dat hij uit liefde is geboren. Ik ben, 
anders dan voorheen, positief over zijn vader gaan praten en merk dat ik nu glimlach als ik in mijn 
zoon zijn vader herken. Hij heeft zodoende de gelegenheid gekregen zijn vader onvoorwaardelijk toe 
te laten en in mijzelf voelt het beter om de man die de vader van mijn kind is in mijn hart te sluiten 
in plaats van uit te sluiten.
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Afscheid
Mocht het tot het verbreken van een relatie komen, dan is het belangrijk met respect voor elkaar af-
scheid te nemen. Verzuimen we dit te doen, dan blijven we geconfronteerd met negatieve gevoelens 
en volgt er een vervelende nasleep. Afscheid nemen is een pijnlijk en krachtig proces wat aandacht 
en tijd nodig heeft. Gevoel werkt trager dan verstand, het loslaten van het oude en het wennen aan 
het nieuwe gaat in fases. Na veranderingen duurt het even voordat de balans in jezelf en in het 
systeem is hersteld.

Ook als er iemand in een organisatie, vriendenclub, sportclub of wat voor systeem dan ook op een 
vervelende manier weggaat, zal dit een negatieve weerslag hebben. Gaat iemand op een ‘goede’ 
manier weg, dan kan dat misschien even lastig zijn doordat de specifieke bijdrage van die persoon 
wegvalt, maar het goede dat die persoon te bieden had zal blijven doorstromen. 
Ik voelde mij erg schuldig toen ik mijn baan bij mijn eerste werkgever wilde opzeggen. Mijn manager 
had veel voor mij gedaan, ze had ervoor gezorgd dat ik die baan had gekregen, dat ik opleidingen 
kon volgen en nu wilde ik weg. Ik heb toch ontslag genomen en ter compensatie een cadeautje voor 
haar gekocht. Nu weet ik dat het arrogant was wat ik deed, want ik meende ook nog te weten hoe het 
voor haar zou zijn. Misschien was ze wel blij dat ik ging, maar dat kwam niet in mij op. Het schuld-
gevoel maakte mij te groot en vertroebelde mijn blik. Ik dacht met de ander bezig te zijn, terwijl ik in 
werkelijkheid bezig was mijn eigen schuldgevoel af te kopen. 

Iedereen hoort er bij
In een systeem heeft iedereen evenveel recht er bij te horen. Het collectieve geweten van het systeem 
houdt dat in de gaten en werkt zonder dat we ons er bewust van zijn. Het verbindt de leden van het 
systeem en let er op dat niemand verloren gaat. Als iemand toch wordt buitengesloten veroorzaakt 
dat nare gevoelens bij een ander lid en deze weet niet waar de gevoelens vandaan komen. De gevoelens 
verdwijnen als de persoon die is buitengesloten weer gezien en erkend wordt.
Een systeem vormt een geheel en een lid daarvan voelt zich in relatie tot het systeem alleen heel en 
compleet wanneer het hele systeem in hem vertegenwoordigd is en een gerespecteerde plek heeft 
in zijn hart.
Gedurende een periode van twintig jaar - vanaf het moment dat mijn vader mij na de scheiding van 
mijn ouders vertelde dat ik moest kiezen tussen hem en mijn moeder, tot de dood van mijn vader - heb 
ik mij in de relatie tot mijn ouders verscheurd gevoeld. Dat gevoel kwam niet door de scheiding van 
mijn ouders, maar door de manier waarop mijn vader ermee is omgegaan. Hij heeft mijn moeder 
letterlijk en figuurlijk uit zijn leven verbannen. Haar naam mocht niet meer worden genoemd. Zij 
mocht niet meer bestaan, ook haar familie was taboe. Daardoor heb ik wat er in mijn leven rondom 
mijn moeder gebeurde niet met hem kunnen delen. Dat hield onder andere in dat ik mijn kinderen 
moest leren dat ze niks over hun oma mochten vertellen. De angst voor zijn reactie weerhield mij 
ervan het met hem te bespreken. Uiteindelijk heb ik besloten hem niet meer te zien, hetgeen ik voor 
mijn geweten heb goed gepraat door het te zien als zijn keuze. Als kind (ook al was ik begin dertig) 
kon ik zelf niet kiezen tussen mijn vader en moeder. Gedurende negen jaar hebben mijn vader en 
ik elkaar niet gezien. Maar geen contact hebben met mijn vader, bleek ook niet de oplossing te zijn, 
het gaf een naar gevoel. Ik kreeg de ingeving mijn vader weer op te zoeken. Ik weet nog goed dat ik 
vond dat hij niets was veranderd, het viel mij op dat ik geen last meer had van wat hij zei over wat 
ik moest doen en laten. Dat laatste was fijn om te ervaren. Het feit dat mijn moeder niet genoemd 
mocht worden, is wel altijd tussen ons in blijven staan. Hierover durfde ik geen gesprek met hem 
aan te gaan. Toen hij was overleden heb ik op de crematie kunnen uitspreken dat ik een kind ben 
van mijn vader én mijn moeder, dat ik het leven van hen heb gekregen en dat ik op mijn beurt het 
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Om te overleven is het voor kinderen een noodzaak 
erbij te horen. Zij krijgen dan ook krachtige 
waarschuwingstekens in de vorm van angst of an-
dere gevoelens en gedachten zodra het erbij horen 
in gevaar komt. Dit leidt tot gedrag dat gericht is 
op erbij te horen in plaats van op dat waar het kind 
zelf behoefte aan heeft. 
Dezelfde waarschuwingstekens kunnen je als 
volwassene in de weg zitten bij het assertief zijn, 
nee zeggen, een afwijkende mening geven. Je zou 
daardoor ‘buiten de boot’ kunnen vallen. Ben je 
hier bang voor, dan is dat je waarschuwingsteken. 
Als je daar naar luistert ga je aan jezelf voorbij. 
Het waarschuwingsteken is heftig en dit maakt 
dat er veel moed voor nodig is om te doen wat 
voor jouzelf goed is. Besef je dat er geen sprake 
meer van is dat je moet zien te overleven heb je 
de keuze tussen nee te zeggen of je toch maar aan 
te passen.

leven heb doorgegeven aan mijn kinderen. Deze woorden kwamen als het ware uit mijn tenen, de 
angst om het hardop uit te spreken was enorm groot, mijn innerlijke drang om het toch te doen was 
sterker; ik moest het deel van mijn moeder in mij in zijn bijzijn (al was hij overleden) een plek geven. 
De woorden, ik besta, heb ik vele malen in mezelf herhaald.
Het verscheurde gevoel is weg. Ik ben weer heel, het kind van mijn vader en mijn moeder. Als ik aan 
mijn vader denk is het rustig van binnen. Het is gegaan zoals het is gegaan, ik heb er vrede mee. 
Ergens vrede mee hebben heeft voor mij een betekenis die meer bij mij past dan vergeving. Vergeving 
roept op dat iemand je iets bewust zou hebben aangedaan waar hij spijt van heeft of van zou moeten 
hebben. Als ik iemand zou vergeven maak ik mezelf als het ware groter en de ander daarmee kleiner. 
Het gaat niet om wat een ander doet of zegt. Het gaat erom dat ik vrede in mezelf ervaar met dat wat 
er is. Er zijn dan geen schuldigen aan te wijzen en mijn hart is licht.

om erbij te horen geven we al heel jong en veelal onbewust 
onze eigen verlangens op

Naast de behoefte erbij te horen, hebben we warmte, liefde en geborgenheid nodig. Om dit te krijgen 
wil je het ‘goed’ doen, je zoekt bevestiging. Commentaar van anderen op jou raakt je; je hebt het niet 
‘goed’ gedaan. Kinderen gaan op zoek naar de goedkeuring van hun ouders en gaan daarmee weg 
van zichzelf. Zo zijn ook wij van onszelf weggeraakt en zijn we onze oorspronkelijkheid verloren! Veel 
volwassenen zijn nog steeds op zoek naar goedkeuring en bevestiging zonder te beseffen dat dat nu 
niet meer nodig is. Je bent gevormd door de manier waarop je in je jeugd hebt gehandeld om erbij te 
horen wat zich later onbewust voortzet in contacten met anderen. Het is een automatisme geworden, 
waarbij je ongemerkt weggaat van wie je oorspronkelijk was. 
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De voeding in een relatie (ongeacht de soort relatie: liefdes-
relatie, vriendschap, werkrelatie) verloopt door middel van 
dit proces van geven en nemen. Hierdoor kan een relatie 
zich meer verdiepen. Aan de andere kant bekoelt de relatie 
tussen mensen als er geen balans is tussen geven en ne-
men. We hebben een soort ingebouwde graadmeter die 
ons vertelt hoe het met die balans staat. 
Zonder dat je ervan bewust bent kan er onbalans ontstaan. 
Bijvoorbeeld tussen partners in een nieuw samengesteld 
gezin. Alleen al door het ‘zorgen’ voor een kind van een 
partner ontstaat onbalans. Wat voor de biologische ouder 
natuurlijk en vanzelfsprekend is, geldt niet voor de partner. 
Van een kind kan niet verlangd worden iets terug te geven. 
De biologische ouder kan de onbalans herstellen door de 
partner hierin te erkennen.
 

UITWISSELING

- Schuld: door te geven creëer je bij de ander een verplichting iets terug te 
 moeten geven. De laatste ervaart dan een schuld.
- Vrij van schuld: door te geven blijf je vrij van verplichtingen en kun je ergens 
 aanspraak op maken. 

Er is een natuurlijke behoefte aan balans in geven en nemen in een systeem. In de lijn van ouders 
naar kinderen is er sprake van onvoorwaardelijk geven, al wordt dat door het kind soms anders ervaren. 
In alle andere relaties is er de behoefte een beetje meer terug te geven wanneer we iets krijgen. Zo 
ontstaat er een uitwisseling die bijdraagt aan het in stand houden van de relatie. Dit kan positief of 
negatief werken. Als iemand bijvoorbeeld een ander pijn doet, heeft die ander de natuurlijke behoefte 
uit bescherming iets terug te doen dat meer pijn doet, met het gevaar in een negatieve spiraal terecht 
te komen. Als een van beiden moeite heeft om zijn gekwetstheid aan te geven en voor de harmonie 
kiest, kun je alsnog in een negatieve spiraal terecht komen. Degene die voor harmonie kiest, blijft 
zijn ongenoegen bij zich houden, zodat er onderhuidse spanning ontstaat.
Ik wilde dit mechanisme onderzoeken in de relatie met mijn man. Het bleek dat als wij ‘geraakt’ 
werden de goede stemming snel was verdwenen door de manier waarop wij reageerden. We zijn 
het anders gaan doen. In plaats van te reageren vanuit geraaktheid, maken we er nu een luchtige 
opmerking over, we kunnen bij onszelf blijven en het blijft tussen ons stromen.
Als mijn man zich met mijn kookkunst ging bemoeien, viel ik tegen hem uit. Hij reageerde daarop 
geïrriteerd. We kibbelden over hoe hoog het vuur moest staan, het ging nergens over. Dit herhaalde 
zich regelmatig. We zijn het anders gaan doen. Als ik tegen hem uitviel zei hij: ‘Zo keukenprinsesje, 
kom ik weer op jouw terrein?’ Door die woorden kan ik er om lachen. Ik heb de neiging eten te laten 
aanbranden, hij wil dat voorkomen. Met zijn bemoeienis drukt hij op mijn knopje onvolmaaktheid. 
Dat kon ik toen onder ogen zien. Het lukt mij nu steeds beter om hem te bedanken voor zijn inbreng, 
het raakt mij niet meer.
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Ieder mens toont op zijn eigen wijze waardering of liefde voor een ander en heeft om te kunnen er-
varen dat iemand om hem geeft vaak weer iets anders nodig. Zodra de ander het geven van jou niet 
als zodanig opvat, geeft de graadmeter onbalans aan, waarbij de volgende verschijnselen kunnen op-
treden: ontevredenheid, het maken van vergelijkingen, klagen, het gevoel onrecht gedaan te worden, 
het gevoel afgewezen te worden. Op den duur kan men zelfs een hekel aan elkaar krijgen.
Bij het in balans brengen van de uitwisseling in geven en nemen ga ik uit van vijf manieren waarop 
mensen uiting geven aan hun liefde. Gary Chapman beschrijft deze manieren in zijn boek De vijf 
talen van de liefde. Het woord liefde vervang ik door blijk van waardering omdat ik deze uitwisseling 
in algemene zin toepas. De manier waarop je blijk geeft van waardering kan verschillen van wat je zelf 
nodig hebt om je gewaardeerd te voelen.

 

geven – nodig hebben: uit balans

Deze vijf manieren van blijk van waardering zijn: 
- woorden van waardering
- tijd en aandacht voor elkaar
- geschenken in materiële zin
- zorgzaamheid
- lichamelijk contact, de schouderklop
Mijn manier van geven is zorgzaamheid. Als de ander het echter nodig heeft dat er samen dingen 
worden besproken en gedaan, wordt mijn zorgzaamheid bij die persoon niet als geven ervaren. Zelf 
heb ik woorden nodig om te kunnen ervaren dat iemand mij waardeert. Is iemand zorgzaam of krijg 
ik letterlijk een schouderklop of iets in materiële zin, dan heb ik niet het gevoel gewaardeerd te worden. 
Ik had een volle agenda, moest ’s morgens vroeg op en stond soms zelfs midden in de nacht op voor 
de was. In plaats van het geven van woorden van waardering werd mijn man zorgzaam, voorzag hij 
mij van koffie en wilde hij assisteren bij het huishoudelijke werk, was kortom aardig en lief. Hiermee 

Kom hier dan
omhels ik je.

Ik geef je 
van alles, ik koop

altijd leuke
cadeautjes 

voor je.

Je wijst me 
altijd af als ik je aan 
wil raken, je vindt

mij zeker niet
leuk meer.

Bah! word ik
weer aangeraakt...

ga weg! 
Ik geef je zoveel en ik 

krijg nooit wat
terug.
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gaf hij uiting aan zijn liefde en waardering, alleen ik kon het niet zo ervaren. Integendeel, het irri-
teerde mij. Ik realiseerde mij wat er gebeurde en heb het met hem besproken. Hij begreep mij en 
de positieve woorden die daarop volgden kwamen als waardering bij mij binnen, nu voelde ik mij 
gezien. Er ontstond ruimte in mezelf waardoor ik ook blij kon zijn met de koffie en zijn hulp. 
Bij mijn man komt samenzijn op de eerste plaats. Regelmatig maak ik nu tijd vrij voor hem en praten 
we over wat ons bezighoudt, over de dagelijkse gang van zaken of gaan we samen boodschappen 
doen, hiermee voelt hij zich gewaardeerd en gezien. 
Het voorgaande lijkt misschien simpel, maar waar de een behoefte aan heeft, kan voor de ander juist 
heel moeilijk zijn om te geven. Als je hier aan gaat werken, dan kan dat in het begin gekunsteld of 
onwennig overkomen. Ik vond het eerst ook lastig om een ander te geven waar hij behoefte aan heeft 
en wat voor mij onnatuurlijk was. Maar op den duur ben ik dat waar ik eerst moeite mee had, zelfs 
leuk gaan vinden. Door te weten dat er meerdere manieren zijn waarop mensen mij iets geven, ont-
vang ik meer en kan ik de ander daarvoor waarderen, zo ontstaat er uitwisseling. In relaties versterkt 
dit de band. 

 

geven – nodig hebben: in balans

Het mechanisme van geven en nemen geldt in alle soorten relaties: levenspartners, ouder-kind, 
vriendschap, in werkverband, et cetera. Het is de moeite waard om in een relatie, welke dan ook, 
uit te zoeken waar ieders voorkeur naar uit gaat wat betreft geven en nemen. Dit kan door de 
verschijnselen die optreden te zien als tekens dat de uitwisseling uit balans is. Balans ontstaat als 
je op het niveau van iemands werkelijke behoefte de uitwisseling in geven en nemen vormgeeft. 

Ik geef je 
een compliment. Wat heerlijk

om te horen!
Wat fijn dat je

dat allemaal
voor mij doet. Wat kan ik

nog meer
doen?
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Sommige mensen willen alleen maar geven, want dan krijgen ze een goed gevoel (vrij van schuld). 
Het nastreven van een goed gevoel, door veel te geven, is niet altijd goed voor een relatie.
Veel willen geven kan ontstaan uit angst verlaten te worden en de gever verwacht door het geven dat 
de ander zal blijven. De gever denkt daarmee ‘goed’ te doen. Daarentegen heeft de gever er vaak zelf 
moeite mee iets terug te ontvangen, daarmee houdt hij de ander in de schuld. Die schuld kan bij de 
ander zwaar gaan wegen en het gevoel geven weg te willen waardoor deze zich nog schuldiger gaat 
voelen. Mensen die moeite hebben met ontvangen, blokkeren de uitwisseling in een relatie.

 
degene die alleen maar geeft verstikt de ander daarmee en duwt deze als het ware uit de relatie

 

ik g
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ik geef ik geef ik geef ik geef ik geef ik geef ik geef ik geef
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VOLGORDE

Volgorde
De volgorde in een systeem is die van binnenkomst. In een familiesysteem zijn de partners er eerst 
en vervolgens de eventuele kinderen in volgorde van leeftijd. Hieruit blijkt dat de partnerrelatie op de 
eerste plaats komt. Zo krijgen de leden hun eigen plek binnen een familie. In de loop der tijd eigenen 
ze zich, veelal onbewust, een functie toe om het systeem in evenwicht te houden. Die functie kan 
afwijken van de oorspronkelijke plek. 

Wanneer het bijvoorbeeld met of tussen ouders of andere leden uit het systeem niet goed gaat, raakt 
het systeem uit balans of ontstaan er nieuwe systemen zoals bij echtscheiding. Om het evenwicht te 
herstellen nemen kinderen gevoelens en verantwoordelijkheden over van andere leden. Het overne-
men gebeurt onbewust, uit liefde, uit loyaliteit, het kind gaat daarmee wel van zijn plek af en neemt 
een andere plaats in. Het kind kan zich daarbij in eerste instantie goed voelen omdat het meent met 
het overnemen ‘goed’ te doen, maar op termijn gaat het kind zich ongelukkig voelen. 
Je komt pas tot volledige bloei als je (alsnog) de volgorde respecteert, stopt met overnemen van 
gevoelens en verantwoordelijkheden van anderen en je oorspronkelijke plek weer inneemt. 

Orde, systeemregels
- Schuld: overtreding van de regels; angst voor de gevolgen. 
- Onschuld: je houden aan de regels; veilig voelen.

Naast de feitelijke volgorde die algemeen is, kent ieder systeem zijn eigen normen, waarden, regels, 
overtuigingen en taboes waaraan de leden zich dienen te houden om erbij te blijven horen. Als je het 
‘anders’ doet is de kans groot dat de mensen van de gemeenschap waarin je leeft, zullen proberen je 
tegen te houden. Zo doen ouders, verzorgers, mensen die het beste met je voor hebben, er alles aan 
om je ‘binnen’ te houden, voor jou en ook voor henzelf. Want als jij ‘anders’ doet dan wat geldt voor 
de gemeenschap, het grotere systeem waarbij je hoort, kun jij en kunnen de mensen in jouw systeem 
buitengesloten worden. Het gevoel angst speelt hierbij een grote rol.
Wat in de samenleving (overkoepelend systeem) verandert, heeft invloed op de manier waarop ge-
dacht wordt binnen systemen. In de Nederlandse cultuur zijn bijvoorbeeld het ongehuwd samen-
wonen, een echtscheiding, een samengesteld gezin of een alleenstaande ouder in deze tijd normaal 
en dat mensen van verschillend geloof of ras met elkaar trouwen wordt steeds meer geaccepteerd. In 
andere culturen kun je er nog voor buitengesloten worden. De angst voor de gevolgen van overtreding 
en de sterke behoefte aan veiligheid maken het moeilijk bij jezelf te blijven. 

Nu je weet dat kinderen als ze het ‘goed’ willen doen van zichzelf weggaan, kun je hen leren dat het 
goed is als ze handelen op hun eigen manier, al zou jij het zelf misschien anders doen. Kinderen 
weten zich dan verzekerd van hun plek ongeacht wie of wat ze zijn. Zij kunnen al hun energie be-
nutten om zich te ontplooien en jij kunt ontdekken welke kwaliteiten kinderen hebben en met welke 
oplossingen zij komen als er wat aan de hand is.
Naar mijn idee proberen we kinderen nog te veel te vormen naar onze eigen maatstaven en brengen 
we hun ons eigen beeld van de werkelijkheid bij in plaats van hun te leren gebruik te maken van wat 
zij in zich hebben. Het zou een uitdaging moeten zijn voor iedere ouder/verzorger om het kind echt 
te leren kennen en het te begeleiden in de ontwikkeling naar wie het in wezen is. Kinderen die zichzelf 
zijn, passen vaak niet meer in de bestaande oude systemen zoals een school. Zij voelen zich onbe-
grepen. In dat geval hebben zij begrip nodig van ouders, verzorgers, onderwijskrachten en eventueel 
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professionele hulpverleners. Je kunt je bijvoorbeeld eens verplaatsen in het kind en je afvragen wat 
voor begeleiding het nodig heeft. Laten we stoppen met het hebben van het idee dat kinderen zich 
moeten aanpassen aan de bestaande systemen. We kunnen hen helpen door de systemen aan te 
passen.

Je eigen systeem
Als je het ouderlijk huis verlaat, ontstaat er een nieuw systeem, jouw eigen systeem, terwijl de band 
met het oude systeem blijft bestaan. Jouw eigen systeem heeft voorrang op het ouderlijk systeem. Je 
mag, of liever je moet, er op jouw manier invulling aan geven. Daarbij kun je in meer of mindere mate 
tegen het volgende aanlopen. Als je op volwassen leeftijd je bewust gaat richten op je eigen leven en 
doet wat bij je past, kun je je daarbij schuldig voelen en ontstaat er een gewetensconflict. 

Als je daarentegen trouw blijft aan het oude 
systeem of aan wat anderen van je verwachten blijf 
je hangen in je systeem van herkomst. Je voelt je 
daar vroeg of laat niet goed bij omdat je voorbij 
gaat aan jezelf.

trouw aan het systeem van herkomst

Maak je je los door voor jezelf te kiezen, in plaats 
van te doen wat van je verwacht wordt dan kun je 
je tegelijkertijd schuldig en vrij voelen. Om je los 
te maken heb je heel veel moed nodig, zeker als de 
tegendruk vanuit de leden van het oude systeem 
groot is of als je die druk als zodanig ervaart.

los van het systeem van herkomst
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Blijkt het schuldgevoel, de tegendruk, toch te 
groot, dan kun je terugvallen in het gedrag dat an-
deren van jou verwachten. Je voelt je dan wel on-
schuldig, maar ook ongelukkig omdat je ontrouw 
bent aan jezelf. Je voelt je gevangen in je systeem 
van herkomst.

terug in het systeem van herkomst

ieder mens heeft de behoefte om zichzelf te mogen zijn en liefde te ervaren

In de tijd dat ik opgroeide was er in de meeste leefsystemen nog geen ruimte om jezelf te zijn. De 
mensen van de generaties waar ik uit voortkom richten zich voornamelijk op overleven. Er werd hun 
niet geleerd hoe ze met gevoelens konden omgaan. Gelukkig is er nu een tijd gekomen waarin dat 
anders ligt. 

je kunt pas ergens los van komen als je weet dat je er aan gebonden bent

De systemische signalen van het mens-zijn waren voor mij eerst misleidend omdat ik ze niet als 
zodanig herkende. Toen ik de systemische werking van de menselijke natuur begreep heb ik mij 
opengesteld voor wat het voor mij zou kunnen betekenen. Daarna ben ik mij van de verschijnselen 
van de systemische signalen bewust geworden. Sommige gevoelens waarvan ik eerst dacht dat ze 
heel persoonlijk waren, blijken verschijnselen te zijn vanuit een systeem. Er ontstaat ruimte tussen 
de gedachten, gevoelens en de reactie (verschijnselen). Deze ruimte geeft mij de mogelijkheid de 
functie van de verschijnselen te onderzoeken en zelf te bepalen hoe te handelen en daar de verant-
woordelijkheid voor te nemen. In DEEL 2 wordt beschreven hoe je om kunt gaan met (systemische) 
verschijnselen.

Gelukkig kun je op iedere leeftijd volgens je eigen systeem gaan leven. Het is nooit te laat. Je leven 
inrichten op de manier die bij jou past is niet gericht tegen iemand die er anders over denkt, al kan 
die ander dat wel zo voelen. We zijn innerlijk verbonden met ons systeem van herkomst. Je beeld van 
de wereld is erdoor gevormd. Je ouders hebben het beste met je voor, maar het kan zijn dat wat ze 
doen voor jou niet goed is. Waarschijnlijk kunnen zij niet anders, omdat ze vastzitten in hun eigen 
verleden. Alles wat jij hebt meegemaakt in jouw leven heeft je gemaakt tot wie jij bent. Daarin heb je 
ook je kwaliteiten ontwikkeld. Laat de misvatting los dat je succesvol bent als je ouders trots op je 
zijn. Hun goedkeuring heb je niet meer nodig. 
 

je bent succesvol als je doet wat bij jou past
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Kiezen voor jouw systeem, trouw blijven aan jezelf, maakt je volwassen. Alleen dan kun je jouw 
bijdrage aan het leven ten volle leveren. Trouw zijn aan mezelf, hoe moeilijk het soms ook is, maakt 
uiteindelijk dat ik mij een beter mens voel, het is dan rustig van binnen en ik kan er voor een ander 
zijn. Om aan mezelf trouw te kunnen blijven moet ik lief blijven voor mezelf ook als ik fouten maak 
of niet voldoe aan wat van mij wordt verwacht. 

jezelf zijn en de stem van je hart volgen is de belangrijkste taak in het leven
 
In mijn beleving gaan we naar een tijd waarin we de systemen ontstijgen. Een tijd om los te komen 
van de beelden en gevoelens van de persoonlijke systemen die in negatieve zin een eigen leven zijn 
gaan leven. Een tijd waarin je je verbindt met jezelf en het goede uit je wortels meeneemt. Je kunt 
dan als het ware tegen je ‘stamboom’ aanleunen. Zodra je hiertoe in staat bent, val je samen met het 
grote geheel en heb je geen (sub)systemen meer nodig. 
Leven volgens jouw systeem is nemen wat er is geweest, de pijn voelen om wat je niet hebt gekregen, 
jezelf geven wat je nodig hebt, instemmen met hoe je leven tot nu toe is gegaan en je eigen weg 
gaan. 
 

leven volgens jouw systeem

Leven volgens jouw systeem kan nog belemmerd worden door de lichamelijke gevolgen van over-
levingsprocessen. Hierover meer in het tweede stuk van DEEL 1.
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DE MENSELIJKE NATUUR - OVERLEVINGSPROCESSEN
Van nature hebben wij een sterke drang tot overleven. Dit maakt het moeilijk om over te schakelen 
van overleven naar het leven werkelijk leven. Het is daarom nodig de overlevingsprocessen te kennen.

WAARSCHUWINGSTEKENS

Het lichaam heeft brandstof nodig om te leven: eten en drinken. Met de waarschuwingstekens honger 
en dorst wordt de behoefte daaraan kenbaar gemaakt. Een tekort aan brandstof brengt ons lichaam 
in de staat van overleven. 

Zodra het leven in gevaar dreigt te komen, krijgen wij waarschuwingstekens die zich uiten in ver-
schijnselen als, lichamelijke gevoelens, emoties en gedachten; ons gedrag past zich daarop aan. 
Bij gevoelens kun je denken aan een knoop in je buik, steen op je maag, koude handen en voeten, 
zweten, hartkloppingen, stokkende ademhaling en bij emoties aan verdriet, boosheid, schuldgevoel 
en schaamte. Als ik het over gevoelens heb kunnen dit zowel emoties als lichamelijke gevoelens zijn. 

Angst 
Angst is een waarschuwingsteken. Angst ontstaat als het lichaam (onbewust) reageert op een, 
mogelijk, gevaarlijke situatie. Als we geen angst kennen, zouden we onszelf in gevaar brengen. Ter 
bescherming van een groep kan angst overslaan op anderen. Dit gebeurt automatisch zodra het 
lichaam signaleert dat anderen angstig zijn. Maar in de meeste gevallen is het onnodig angst over te 
nemen omdat er geen sprake is van een levensbedreigende situatie. 
 

Figuur met rode trui loopt rond met gevoelens van angst, de figuur met groene trui neemt deze gevoelens 
over zonder te weten waar ze vandaan komen.

Het is goed als je je ervan bewust bent dat het lichaam deze functie van overnemen van angst kent. 
Niet alle angst die je voelt hoeft dus van jou te zijn. Dit geldt overigens voor alle gevoelens. Besef dat 
wat jij voelt misschien wel het gevoel van een ander is. Je kunt hier achterkomen door aan jezelf te 
vragen of dat wat je voelt van jou is. Je lichaam geeft daarop aan of het gevoel van jou is. Is het niet 
van jou, dan voel je het weggaan. Is het gevoel wel van jou dan kun je in DEEL 2 lezen hoe je ermee 
om kunt gaan. Angst als bescherming kan je ervan weerhouden iets te doen wat je eigenlijk wil.
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Ik had dit boek nooit geschreven en uitgebracht als ik mij had laten leiden door de angst die ik voelde. 
Om mij ervan te weerhouden door te gaan met het boek kwam ook tijdens het schrijven regelmatig 
het waarschuwingsteken angst op. Angst van waaruit gedachten werden gestuurd zoals: ‘Wie ben jij 
om dat te doen, wat zullen ze van je denken en wat zullen ze over je zeggen’. Het heeft geen enkele 
zin om naar de boodschap van dergelijke gedachten te luisteren en mee te gaan in de gevoelens 
die erdoor worden opgeroepen. Het is de kunst om gevoelens en gedachten de juiste functie toe te 
kennen. In mijn geval wilden ze mij beschermen. Dit was onnodig, ik heb de bescherming steeds 
bedankt en kon doorgaan. 

Pijn
Pijn is een waarschuwingsteken dat er iets aan de hand is. Zonder pijn zouden we onszelf verwonden. 
Pijn wordt als herinnering opgeslagen. Als een mens dreigt buitengesloten te worden, wordt het-
zelfde hersengebied geactiveerd als bij fysieke pijn. Met het waarschuwingsteken pijn heeft de natuur 
ervoor gezorgd dat we ons tijdig beschermen. De handeling gaat heel snel en automatisch zodat het 
lastig is het eerst als waarschuwingsteken op te pakken. 
Pijn kan boosheid en verdriet oproepen. Deze verschijnselen worden ervaren bij verlies, of bij een 
ingrijpende verandering.
Boosheid kun je zien als uiting van zelfbescherming om te voorkomen dat je pijn voelt. Boosheid 
gericht op een ander kan je er van weghouden je oorspronkelijke gevoel te ervaren. Het beleven van 
het oorspronkelijke gevoel geeft innerlijke kracht. Boosheid kan overgaan in woede. Wanneer deze 
woede gericht is op een andere persoon kan dit gevaar voor je opleveren omdat de ander woedend 
kan worden op jou. 
Als je al jong te veel van je eigenheid hebt moeten opgeven, kan boos worden een patroon zijn. Besef 
je dit, dan kun je boosheid zien als verschijnsel en de boosheid inzetten om de kracht in jezelf te 
voelen, daarnaar te handelen en kun je voor jezelf opkomen zonder de boosheid weg te geven, op 
een ander af te reageren. 
Ik heb een keer een specialistisch advies van iemand opgevolgd, dat mij in de problemen bracht. Ik 
voelde een enorme boosheid gericht op de adviseur. Ik kon gelukkig de boosheid zien als verschijnsel 
waardoor ik wist dat ik mijn boosheid niet op de adviseur moest richten. Al snel had ik door dat ik 
aan mezelf voorbij was gegaan; ik had naar een deskundige geluisterd terwijl ik het zelf anders had 
willen doen. Dit besef gaf mij een krachtig gevoel en ik voelde de boosheid wegebben. Deze ervaring 
heeft mij doen inzien dat ik in het vervolg naar mezelf moet luisteren.
Verdriet, het uiten hiervan werkt helend en helpt bij het loskomen van de oude situatie. Als je wat er 
gebeurd is aanvaardt en toegeeft aan het verdriet dat daarbij past, blijf je aangesloten op de stroom 
van het leven. Daarentegen leidt ontkennen van de feitelijke situatie tot chronisch verdriet. Dit verdriet 
houdt het verleden ogenschijnlijk in stand. Het inhouden van verdriet, het wegstoppen of er niet over 
praten blokkeert de stroom.

Honger en dorst, angst en pijn, het zijn allemaal waarschuwingstekens waarmee we vanaf de ge-
boorte bekend zijn. Stel je voor dat we deze signalen niet zouden kennen, zouden we dan in leven 
kunnen blijven?
 



27

ONVERWERKTE ERVARINGEN

Tijdens de opleiding traumaverwerking bleek dat mijn lichaam in de ‘overleefstand’ was blijven hangen. 
Gevoelens die horen bij onverwerkte ervaringen werden door mijn lichaam opgevat als reactie op 
een huidige situatie. Mijn lichaam bevond zich in voortdurende paraatheid en reageerde vaak alsof 
er een levensbedreigende situatie was. Van dit alles was ik mij overigens niet bewust, ik dacht dat ik 
gevoelig was, verlegen, iemand die eerst de kat uit de boom kijkt.

Overlevingsreacties
Zodra een lichaam een situatie als bedreigend ervaart, ontstaat er een overlevingsreactie. 
Overlevingsreacties houden verband met de werking van het autonome zenuwstelsel dat onafhan-
kelijk van onze wil voortdurend invloed heeft op alle organen van ons lichaam. Dit zenuwstelsel 
staat in contact met het ruggenmerg en de hersenen en werkt samen met het hormoonstelsel. Het 
autonome zenuwstelsel bestaat uit het sympathisch- en parasympathisch zenuwstelsel. Het sym-
pathische deel geeft impulsen aan de organen waardoor lichamelijke activiteit mogelijk is. Het para-
sympathische deel geeft impulsen aan dezelfde organen, alleen nu gericht op een toestand van 
lichamelijke rust. Deze stelsels vullen elkaar voortdurend aan. Ze zorgen voor evenwicht; als het ene 
stelsel meer actief is, wordt het andere minder actief. 
Bij stressvolle situaties kunnen verschillende overlevingsreacties ontstaan. Het sympathische zenuwstelsel 
(het gaspedaal) wordt geactiveerd om te kunnen vechten of vluchten, of het parasympathische ze-
nuwstelsel (de rem) om te kunnen verstijven of (innerlijk) verdwijnen. 
Zodra het sein ‘veilig’ wordt gegeven komt het lichaam weer in de ‘normale’ stand terug. Het auto-
nome zenuwstelsel reguleert zichzelf. Het lichaam kan gaan beven en trillen om de spanning af te 
laten vloeien; het is belangrijk dit proces zich te laten voltrekken.

Het gaspedaal: vechten of vluchten
Als deze reactie optreedt, wordt bij wijze van spreken het gaspedaal ingedrukt om het voertuig in 
beweging te zetten. Het lichaam wordt voorbereid om te kunnen vechten of vluchten.
 

Overige lichamelijke kenmerken kunnen zijn: droge ogen en mond, sneller hartritme, verhoogde 
bloeddruk, versnelde ademhaling, vertraagde spijsvertering, vasthouden darminhoud, afname van 
de urineproductie en toename van de samentrekking van de sluitspieren.
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Als het gaspedaal is geactiveerd, wordt dat ervaren als spanning. Je bent alert; de zintuigen staan als 
het ware wijd open. Je bent gericht op de omgeving en niet in staat echt te luisteren. 
Is deze reactie chronisch geworden, dan uit zich dat in hyperactiviteit, impulsief gedrag, concentra-
tieproblemen, agressieve neigingen en hooggevoeligheid.

De rem: verstijven of (innerlijk) verdwijnen
Bij deze reactie wordt als het ware de rem gebruikt. Als een persoon in een ernstig bedreigende situatie 
komt, kan de menselijke geest zich daaraan onttrekken (innerlijk verdwijnen). Er ontstaat dissociatie, 
een geestesgesteldheid waarin bepaalde gedachten, gevoelens, waarnemingen of herinneringen buiten 
het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet ‘oproepbaar’ zijn of minder samenhang vertonen. 
Dissociatie kan ook optreden om te voorkomen dat men zich iets herinnert. Letterlijk betekent 
dissociatie ‘ontkoppeling’ of ‘uiteenvallen’. 

 

Overige lichamelijke kenmerken kunnen zijn: aanmaak speeksel, loopneus, vertraagde hartslag, ver-
laagde bloeddruk, langzame ademhaling, versnelde spijsvertering, acuut leegmaken van de blaas en 
darmen, en ontspanning van de sluitspieren.
Toen ik als kind betrapt werd bij belletje trekken bleef ik verstijfd staan en plaste ik in mijn broek, die 
reactie begrijp ik nu.

Is de remreactie chronisch geworden dan blijft het lichaam verstijfd, wat je herkent aan een stalen 
gezicht, harde huid en stijve houding. De betreffende persoon komt gevoelsarm, dromerig, terug-
getrokken, reactief en starend in de ruimte over. Er is sprake van gevoelsvervlakking waardoor pijn en 
angst minder worden ervaren. De tijd gaat traag. De aandacht is meer gericht op de interne wereld 
van gedachten en fantasieën. Deze persoon wil veelal anderen een plezier doen. De symptomen zijn 
niet ‘lastig’ voor de persoon of de omgeving waardoor ze niet als zodanig herkend worden. 

In deze reactie herken ik mezelf goed. Hiermee kan ik verklaren dat ik mij vervelend ging voelen bij een 
groep mensen, bijvoorbeeld bij recepties of tijdens het winkelen. Het sein ‘onveilig’ werd gegeven en 
ik ‘verdween’. Ik raakte in mezelf gekeerd, was er wel en was er niet. Het zou ook kunnen dat ik mij 
zo voelde doordat door deze vorm van overleving, het afwezig zijn, er ruimte was voor het opnemen 
van gevoelens van anderen. Om te komen van overleven naar leven, maakt de oorzaak niet uit. 
De chronisch geworden remreactie zorgt er ook voor dat ik goed alleen kan zijn, kan mediteren en 
mee kan gaan in visualisaties. Af en toe merk ik nog dat ik ‘verdwenen was’. Het verschil met vroeger 
is dat ik het eerder door heb. Wat mij helpt om aanwezig te blijven, is heel bewust contact maken met 
de omgeving door met mijn ogen de ruimte te verkennen en naar de mensen te kijken. 

op de rem
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Overleven
Zoals gezegd hebben wij om te overleven zowel de reactiemogelijkheid vechten of vluchten als ver-
stijven of (innerlijk) verdwijnen in ons. Het lichaam bepaalt instinctmatig de beste reactie voor de 
betreffende situatie, hierop hebben wij geen invloed. De reacties kunnen elkaar ook snel afwisselen. 
Het proces van bewustwording van de situatie waarin men zich bevindt, verloopt trager dan het 
activeren van de overlevingsreactie. Na de bewustwording kan pas beoordeeld worden of de situatie 
werkelijk gevaarlijk is. Achteraf kunnen mensen zich nog schuldig voelen omdat ze vinden gefaald 
te hebben. Ze kunnen zich bovendien ervoor schamen niet anders gehandeld te hebben. Dit komt 
omdat ze niet tevreden zijn met de uitkomst of omdat ze met het huidige bewustzijn anders ge-
reageerd zouden hebben. Ze weten niet (meer) dat ze bewust geen invloed hadden op hun reactie, 
de overlevingsreactie had het stuur in handen. 

Herkenningstekens
Alle herkenningstekens rondom een negatieve ervaring worden door het onbewuste in het lichaam 
opgeslagen zodat alarm geslagen kan worden om herhaling te voorkomen. Het onbewuste verwerkt 
per seconde vele malen meer informatie dan het bewuste. Je kunt je er niet van bewust zijn wat er 
allemaal wordt opgeslagen aan herkenningstekens. Een herkenningsteken kan zijn: een beweging, 
houding, het weer, kleur, geur, emotie, stemming, een film, iets wat je leest, ziet, voelt of hoort. Van 
de zintuigen heeft geur een rechtstreekse verbinding naar het deel in de hersenen waar emotionele 
herinneringen worden opgeslagen. Een geurherinnering kan daardoor direct leiden tot een heftige 
reactie. 

Een heftige gebeurtenis in het heden, een in het heden aangeraakte onverwerkte ervaring uit het 
verleden of zelfs het denken daaraan zijn voor het lichaam ervaringen die een overlevingsreactie 
opwekken. Op lichamelijk gebied worden voorbereidingen getroffen gericht op overleven passend 
bij die situatie.

Chronische overlevingsreactie
Hoe vaker iemand wordt blootgesteld aan een ervaring die voor het lichaam negatief is, des te sneller 
een overlevingsreactie ontstaat met steeds meer ‘als bedreigend’ opgeslagen herkenningstekens. 
Hierdoor kan deze reactie chronisch worden, er wordt als het ware een snelweg aangelegd naar de 
overlevingsreactie omdat deze weg zo vaak wordt gebruikt. 

Gevolgen van een chronische overlevingsreactie kunnen zijn: 
- gevoelens van angst die niet kloppen bij de huidige situatie
- vermoeidheid, uitputting
- sociaal terugtrekken
- verbreken van hechte banden
- geprikkeld zijn, irritatie
- gevoelens van innerlijke leegte
- gevoelens van buitengesloten zijn, vervreemding
- piekeren
- woede-uitbarstingen
- slaapstoornissen; slecht slapen of nachtmerries
- overmatige schrikreacties op niet gevaarlijke situaties
- algemeen gevoel van wantrouwen
- angst de controle over zichzelf te verliezen
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Lichamelijke kenmerken kunnen ook chronisch worden. Er kunnen klachten ontstaan zoals te hoge 
of te lage bloeddruk, hartritmestoornissen, ademhalingsproblemen, te dunne of te harde ontlasting, 
verstopping, vaak of weinig moeten plassen, natte koude handen. Daarnaast klachten die verband 
houden met de geslachtsorganen, hormonen, spieren en gewrichten, het immuunsysteem en de 
hersenen. Wat het laatste betreft kun je denken aan problemen met het geheugen, met het inschat-
tingsvermogen of met het maken van keuzes. Kortom, een chronische overlevingsreactie is onge-
zond, de angst houdt aan en het lichaam blijft alert, dit alles verhindert dat men ten volle kan leven.
 
Trauma
Bij trauma denken we aan heftige gebeurtenissen zoals een ongeluk, overval of mishandeling. 
Kenmerkend voor een trauma is dat de situatie voor het lichaam overweldigend of zelfs levensbed-
reigend is. Situaties die overweldigend of bedreigend zijn voor een lichaam doen zich vaker voor dan 
wij ons bewust zijn. In de kinderperiode worden veel situaties door het lichaam als dusdanig bestem-
peld. De verwerking blijft veelal achterwege, omdat betrokkenen (ouders, verzorgers, onderwijzers, 
andere kinderen) er niet van op de hoogte zijn dat het zodanig door het kind is ervaren. Ervaringen 
die niet worden verwerkt, blijven in onverwerkte vorm achter in het lichaam. Er ontstaat een subtiele, 
chronische overleefstand wat bij het kind gedragsproblemen kan veroorzaken met als gevolg dat het 
als volwassene klachten kan hebben zonder te weten waar deze vandaan komen. Als het je opvalt dat 
een kind (of volwassene) zich heel lief gedraagt, stil en teruggetrokken is, denk dan ook eens aan de 
chronische remreactie. 

Veel mensen blijken zich niet bewust te zijn van de gevolgen van een onverwerkte ervaring voor het 
lichaam. Ook is er geen aandacht voor het effect op het lichaam van het overlijden van iemand die 
je na staat, van een scheiding, het verlies van een baan of van wat voor ingrijpende gebeurtenis dan 
ook. Met name als er sprake is van een plotselinge gebeurtenis kan dit voor het lichaam overweld-
igend zijn.

nee van binnen en ja van buiten gaat 
tegen je natuur in en kost veel energie

Het is voor een lichaam al een negatieve ervaring 
met als gevolg stress, zodra je je aanpast aan an-
deren om te voldoen aan wat sociaal aanvaardbaar 
is, maar waarbij gevoelens onderdrukt worden. 
Bij gedwongen onderdrukking van gevoelens is er 
sprake van emotioneel misbruik. Bijvoorbeeld een 
kind dat niet mag huilen om de dood van zijn huisdier.

De gevolgen van een onverwerkte negatieve er-
varing kunnen hetzelfde zijn als van een onverw-
erkt trauma.
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Zelfbeeld
Ons zelfbeeld ontstaat door wat we beleven. Hoe we ons voelen en hoe we over onszelf denken is 
‘gewoon’ voor ons, we denken dat we nu eenmaal zo zijn en dat dit normaal is. Maar het zelfbeeld is 
gebaseerd op wat er bij jou is opgeslagen en daarmee ook op de gevolgen van onverwerkte ervaringen. 
Gebeurtenissen in het heden krijgen daarmee betekenis vanuit het verleden en daar berust jouw 
identificatie op. Deze betekenis is jouw unieke waarheid. 
Zo komt het dat eenzelfde gebeurtenis waar meerdere mensen bij betrokken waren door een ieder 
verschillend wordt ervaren en weergegeven.

ieder mens heeft te maken met onverwerkte ervaringen en is er op de een of 
andere manier door beschadigd; dit erkennen is de eerste stap naar heling

Als er niets in je opkomt of als je het ontkent, wil dat niet zeggen dat er niets zou zijn. Je wordt on-
bewust tegengehouden uit zelfbescherming of uit loyaliteit tegenover de mensen uit je systeem van 
herkomst. Het kan ook zijn dat je geen herinneringen hebt aan een gebeurtenis omdat deze zich 
voordeed op het moment dat het deel van je hersenen dat feitelijke gebeurtenissen opslaat nog niet 
was volgroeid. Emotionele herinneringen worden wel vanaf de geboorte (waarschijnlijk al in de baar-
moeder) opgeslagen. Raakt een herkenningsteken een gebeurtenis uit deze periode, dan kan een 
koppeling met de gebeurtenis zelf niet worden gemaakt. Dit betekent dat je dan niet weet waar je ge-
voelens vandaan komen. Onverwerkte ervaringen en oorspronkelijke gevoelens die er niet mochten 
zijn, zijn opgeslagen. Om te voorkomen dat je ze alsnog ervaart worden ze beschermd.

Het grijze gebied van het onbewuste is in 
de illustratie buiten het lichaam geplaat-
st om aan te geven dat het onbewuste zo 
veelomvattend en groots is. 
De blauwe balletjes in het onbewuste sym-
boliseren onbewuste processen en wat in 
het onbewuste is opgeslagen. Ieder mens 
heeft een eigen kleur. 
De bak staat symbool voor de opslagplaats 
van onverwerkte ervaringen en je oorspron-
kelijke gevoel. 
De bak zelf symboliseert de bescherming.
Informatie wordt onbewust getoetst aan 
de hand van wat onbewust is opgeslagen.
De trechter geeft weer dat we ons steeds maar 
van één ding tegelijk bewust kunnen zijn. 
De wervelkolom symboliseert de werking 
van het autonome zenuwstelsel.
De output is gebaseerd op wat door het 
onbewuste, na toetsing, aan het bewuste 
wordt doorgegeven.
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Het onbewuste doet zijn werk op basis van alle informatie die in jouw systeem onbewust is opgesla-
gen, je eigen kleur, dat maakt je uniek. Van de meeste beelden en opvattingen die zijn opgeslagen ben 
je je niet bewust, er is gewoonweg te veel informatie. Je bent je slechts van één ding tegelijk bewust. 
Het onbewuste geeft aan de hand van wat is opgeslagen signalen aan je bewuste, je output. Wat in je 
onbewuste is opgeslagen is de bron van je output. Alleen de informatie die bij je past op een bepaald 
moment, wordt door het onbewuste naar het bewuste gezonden. Je bent hier al mee bekend: als je 
bijvoorbeeld belangstelling hebt voor een bepaalde auto, dan zie je deze auto ineens vaak of als je net 
een kind hebt gekregen, zie je overal kinderwagens. Van deze informatie, die er in feite altijd is, word 
je je pas bewust als het bij je leeft. Hier hoef je niets voor te doen. Je kunt wat onbewust bij jou leeft, 
herkennen aan je output: gevoelens, gedachten en gedrag. 
Als ik ontevreden was over de output, slaagde ik er vaak niet in deze aan te passen, hoe ik ook mijn 
best deed. Ik wist niet dat ik bij de bron moest zijn, sterker nog ik wist niet dat deze er was. Nu ik 
weet dat er een bron is, kan ik de output gebruiken om deze te vinden.
Ik vond het heel lastig om in groepsverband iets te zeggen (de output). Meestal kreeg ik een rood 
hoofd en kon ik niet uit mijn woorden komen. Ik heb een training Presentatievaardigheden gevolgd 
en vervolgens een training Spreken in het openbaar. Ik heb er wel wat aan gehad, maar bleef het 
moeilijk vinden mij uit te spreken. Ik vroeg mezelf af wat de bron was van deze onzekerheid. Kort 
daarop kreeg ik antwoord. Tijdens een vergadering hoorde ik mijn naam noemen. Ik was met mijn 
gedachten elders en de woorden ‘Sandra weet daar meer van’ voelde ik als een dolksteek in mijn 
maag. Vervolgens merkte ik dat ik rood werd en verkrampte. Ik realiseerde mij dat ik niet durfde te 
spreken uit angst voor het commentaar. Die angst had met vroeger te maken. Dit proces voltrok zich 
razend snel, daarna kon ik antwoord geven. Ik kan mij steeds beter in groepsverband uitspreken. De 
verschijnselen die ik eerder had doen zich niet meer voor. 

Raak!
Als er in het heden iets gebeurt wat je raakt, haakt dat vaak aan op een onverwerkte ervaring. Wanneer 
één herkenningsteken van de huidige situatie door de hersenen herkend wordt als vergelijkbaar met 
een, eerdere, onverwerkte ervaring, kan de huidige situatie door de hersenen als overeenkomstig 
gezien worden. Het verleden wordt dan in het heden ervaren alsof dat het nu gebeurt. Zo kan een 
deel van de opgeslagen informatie er al voor zorgen dat een overlevingsreactie ontstaat, terwijl er 
geen sprake is van een negatieve of bedreigende situatie op dat moment. Het is maar zelden dat je 
de betreffende herinnering erbij krijgt, want daarvoor word je juist door het lichaam beschermd. Op 
het moment dat je wordt geraakt in een onverwerkte ervaring door een herinneringsteken dat daarop 
wijst, komt er als het ware een waas over je heen, waarbij het heden en het verleden met elkaar worden 
vermengd. Je weet niet dat je de situatie beziet door de ogen van het verleden met de daarbij be-
horende gevoelens. Het lichaam reageert op basis van het verleden, geeft het waarschuwingsteken af 
van destijds, bijvoorbeeld dat iets bedreigend is of dat er omstandigheden zijn die je niet aan kunt, 
zo ervaar je het dus ook. Om ervoor te zorgen dat de opgeslagen informatie in de bak blijft, wordt het 
beschermingsmechanisme ingeschakeld.
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BESCHERMINGSMECHANISME

Reacties die volgen op geraaktheid, komen vanuit het beschermingsmechanisme. De reactie kan 
zich naar binnen of naar buiten keren wat onderstaande illustratie laat zien.

 

Bij deze figuren is een onverwerkte ervaring (in de bak) geraakt.
Het rode balletje staat symbool voor geraaktheid. De geraaktheid wordt vermengd met de unieke kleur 
van de betreffende figuur en bepaalt de reactie. De wervelkolom is bij deze figuren rood gekleurd om aan te 
geven dat het autonome zenuwstelsel is geactiveerd, er is sprake van een overlevingsreactie.
Bij de linker figuur slaat de reactie naar binnen, deze figuur klapt dicht en laat niet merken wat er in hem 
of haar omgaat. Bij de rechter figuur slaat de reactie naar buiten, deze reageert zich af op de ander.

Door het beschermingsmechanisme hoef je de oorspronkelijke gevoelens van een onverwerkte er-
varing niet te ervaren.
Het beschermingsmechanisme dat jou in eerste instantie heeft geholpen werkt je tegen wanneer het 
je weghoudt van je oorspronkelijke gevoel, terwijl je dat gevoel wel aankunt. We hebben dan meer 
last van het beschermingsmechanisme dan we zouden hebben van het ervaren van het oorspronkelijke 
gevoel. Door de kracht en de automatische werking van het mechanisme is het echter moeilijk te 
doorbreken.
Ik noem het mechanisme een tweede natuur omdat je er zo mee bent geïdentificeerd dat je denkt dat 
je zo bent. De werking van het mechanisme is daarom misleidend. Het beschermingsmechanisme 
wordt onbewust en dus sneller dan wij kunnen bevatten, opgeroepen. 
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De werking van het beschermingsmechanisme kun je herkennen aan de volgende reacties:
- Voor het veiligstellen kan een ‘muur’ opgetrokken worden zodat er niets binnen kan komen. 
- Praten is ook een manier om iets niet toe te laten. Er komt dan als het ware een ‘muur’ van   
 woorden tussen te staan.
- ‘Verdwijnen’ en heel stil zijn waardoor je niet opvalt en dus niet geraakt kan worden.
- Bij een ander invoelen hoe het met die persoon is of de sfeer ‘proeven’ om erachter te komen  
 waar je aan toe bent.
- Je slachtoffer maken van de situatie, dit maakt jezelf onschuldig en de ander schuldig.   
 Dat is mede een manier om jezelf veilig te stellen.
- Hard praten, verbaal en fysiek geweld gebruiken, dit houdt anderen van je weg.
- Weglopen, daarmee ga je wat er is letterlijk uit de weg. 
- Overdreven actief zijn, alleen maar bezig zijn is ook bescherming. 
- De drang om te controleren.
- Het beschermingsmechanisme kan ervoor zorgen dat je niet ziet dat er ‘iets’ aan de hand is.
- Jezelf voor de gek houden door te denken in ALS-DAN termen: ALS dit gebeurt DAN gaat het  
 beter en als dat niet het geval is volgt er keer op keer een herhaling van ALS-DAN. 
Gevoelens die er echter niet kunnen en mogen zijn zoals ze zijn, worden heftiger en zoeken een an-
dere weg. Hierbij kun je denken aan het gebruik van alcohol en drugs, het vluchten in een relatie of in 
computerspelletjes. Als tegenwicht voor het niet kunnen ervaren van gevoelens omdat ze verborgen 
zijn, kan ook behoefte aan opwinding ontstaan. Deze behoefte uit zich bijvoorbeeld in het uitlokken 
van het conflict, in het gevaar opzoeken of in gokken. 

Doordat het beschermingsmechanisme zo goed werkt, kan het lang duren voordat we, veelal met een 
schok, ons ervan bewust worden dat er een mechanisme is. 
Als je op het moment dat zich iets voordoet zou kunnen ervaren wat er werkelijk is, het oorspronkelijke 
gevoel, is er opluchting, ruimte, liefde, innerlijke blijheid en rust. Dan WEET je dat het echt is. 
Alles wat niet echt is, kun je onder andere herkennen aan de volgende signalen:
- Negatieve gedachten over jezelf.
- Negatief oordeel over anderen en jezelf.
- Negatieve opvattingen die je hebt over jezelf en anderen.
- Denken voor de ander.
- Je reacties wanneer je geraakt wordt door iets, een bekende reactie is ‘in het denken’ schieten.
- Verlangen dat een ander je geeft wat je zelf ooit tekort bent gekomen.
- Gedachten die je ervan weerhouden je uit te spreken of iets te doen. 
Kortom, alles wat niet zuiver is. 
 
In het eerder genoemde voorbeeld over spreken in groepsverband, zorgde het beschermingsmechanisme 
ervoor dat ik mijn mond hield, ik kwam in de remreactie terecht en verkrampte. Het mechanisme 
wilde mij behoeden voor de pijnlijke dolksteek. Het signaal ‘onveilig’ uitte zich in het rood worden 
op het moment dat ik begon te praten. Toen dit voorval zich voordeed, kende ik de werking van het 
zenuwstelsel al. Ik besefte dan ook dat er een lichamelijke reactie plaatsvond en dit zorgde ervoor dat 
ik er iets aan kon doen. Ik vertelde mezelf dat het ‘nu’ veilig is en dat niemand mij iets wilde aandoen. 
Ik begreep dat ik het zou overleven. Ik hoefde mezelf ook niet te veroordelen voor de verschijnselen, 
mijn lichaam reageerde vanuit de overleefstand, waar ik geen invloed op heb.
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Toen ik mij bewust werd van het beschermingsmechanisme en inzag dat het nu niet meer nodig is, 
wilde ik het gedrag dat daaruit voortvloeit in eerste instantie weg hebben. Daarmee ontkende ik de 
functie en bleef het gedrag in stand. Het feit dat ik nu weet dat mijn lichaam wordt beschermd, helpt 
mij dankbaar te zijn voor de bescherming die dit mechanisme wil geven. De bescherming bedanken 
door de functie ervan te erkennen helpt mij grip te krijgen op de reacties van dit mechanisme. 

Authenticiteit
Ik had moeite met het woord ‘authentiek’ en kon geen vat krijgen op de betekenis ervan. Het woord 
riep zelfs weerstand bij mij op. En jawel, uitgerekend ik werd gevraagd om samen met iemand een 
workshop te geven over dit onderwerp, want ‘ik zou zo authentiek zijn’?!
Op de dag van de workshop kreeg ik van mijn man te horen dat hij er moeite mee had dat ik  eerder 
wegging dan volgens hem noodzakelijk. Ik legde uit waarom dat voor mij belangrijk was, maar dat 
veranderde niets, hij bleef het niet leuk vinden. Toen kreeg ik zelf ook een vervelend gevoel. Onder-
weg naar de workshop vroeg ik mij af wat authentiek zou zijn in deze situatie. Ik stelde mij open en 
kon toen zien dat ik bezig was geweest mij te verdedigen zonder naar hem te luisteren. Ook besefte 
ik dat hij vaker commentaar op mij had als ik leuke dingen ging doen voor mezelf. Het zou mij een 
beter gevoel geven als hij kon instemmen met wat ik doe, ik was nog altijd op zoek naar zijn goed-
keuring. Dat betekent dat ik bezig was hem te veranderen, hij mocht niet voelen wat hij voelde, want 
dat was voor mij vervelend. Ik kon toen naar mezelf kijken en voelen wat het werkelijk met mij doet 
als ik hem zo achterliet. Gedrag en gevoel vielen samen...het werd heel zacht van binnen en ik kon 
de liefde voelen stromen. Daarna wist ik het: de innerlijke waarheid is authentiek. De betekenis van 
authenticiteit volgens de Van Dale  kon ik onderschrijven: ‘Gelijk aan het origineel, echt en daardoor 
betrouwbaar.’
Ik begrijp nu dat reacties die voortkomen uit het beschermingsmechanisme en authentiek genoemd 
worden, bij mij weerstand oproepen. Mensen die heftig reageren vanuit bescherming, geven mij een 
angstig gevoel. De reacties van deze mensen zijn niet origineel, ze beschermen werkelijke gevoelens 
en zijn in die zin niet echt. Dit antwoord heeft jaren op zich laten wachten en nu was het er ineens.

Bij de paragraaf over Angst staat dat je zonder dat je je ervan bewust bent, gevoelens van een an-
der kunt overnemen waardoor je meer informatie opvangt dan die ander laat zien. Zo kan onder 
iemands glimlach verdriet of boosheid zitten of geeft een lichaamshouding iets anders aan dan het 
gedrag toont. Deze informatie wordt door jou automatisch verwerkt en de uitkomst heeft invloed op 
je gedrag. Je hebt je misschien al aangepast voordat je er erg in hebt. Het kan ook zijn dat wat onder 
de bescherming leeft bij iemand, wat echt is, een reactie bij je oproept in plaats van een reactie op 
wat je hoort of ziet, de bescherming van de werkelijkheid.
Kinderen zijn gericht op echtheid en zijn goed in het aanvoelen van wat onder de bescherming leeft. 
Zij geven dat in hun onschuld vaak terug aan volwassenen. Kinderen spiegelen op deze manier wat 
onder de bescherming leeft. De volwassene herkent niet wat het kind aangeeft omdat het verborgen 
is of herkent het wel en wil het niet erkennen. Dat kan bij het kind leiden tot onbegrip, tot een gevoel 
niemand te kunnen vertrouwen en tot een gevoel van onveiligheid. Stel je eens open om te onder-
zoeken hoe het bij jou zit als je dit tegenkomt.
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De vrouw houdt in dit geval haar verdriet, al dan niet bewust, verborgen. Het onbewuste van het kind vangt 
dit echter wel op.

Als het kind blijft rondlopen met gevoelens van wantrouwen en onveiligheid gaat het gedrag vertonen 
dat je als volwassene niet begrijpt. 
Door het stellen van eisen aan kinderen waar ze nog niet aan kunnen voldoen kunnen ze niet zijn wie 
ze echt zijn en het geeft hun een gevoel van onmacht. Zij vinden zichzelf niet goed genoeg wat een 
bron van onzekerheid voor hen vormt. Kinderen schamen zich als ze terecht worden gewezen zonder 
te begrijpen waarom. Als dit te vaak gebeurt, kunnen gevoelens van schaamte chronisch worden 
en op volwassen leeftijd nog een rol spelen. Op het moment dat je nu last hebt van gevoelens van 
schaamte bedenk dan dat de oorzaak van deze gevoelens in het verleden ligt. Besef je dit, dan kun 
je het gevoel loskoppelen van het heden, het zien als een verschijnsel en je er niet meer door laten 
leiden. 

Dit was DEEL 1. Je hebt hierin kunnen lezen over systemische sturing met bijbehorende gevoelens en 
over lichamelijke overlevingsprocessen die een automatisme zijn geworden en hoe we ons daarmee 
onbewust hebben geïdentificeerd waardoor ze de regie van het leven hebben overgenomen. Ze zijn 
een eigen leven gaan leiden op basis van het verleden waardoor je weg gaat van wat er oorspronkelijk 
in je leefde. Onbewust worden delen van jezelf ontkend en dit maakt dat je je niet compleet voelt en 
zoekend bent. Door ze te kennen kun je ze nu gaan herkennen. 
In DEEL 2 LEVEN staat beschreven hoe je om kunt gaan met de verschijnselen die je van je oor-
sprong weghouden. Hoe je los kunt komen van de identificatie, hoe je je leven werkelijk kunt leven. 
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DEEL 2

LEVEN
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KIEZEN VOOR LEVEN

Kiezen voor leven betekent je autonomie (zelfvertrouwen en vrije wil) herwinnen, je in liefde verbin-
den met jezelf. Voeling krijgen met de wijsheid van je lichaam. Een toestand creëren waarin je lichaam 
zich kan herstellen. Als het autonome zenuwstelsel in gezonde balans is, zijn werk doet vanuit een 
lichaam dat zich veilig voelt, verkeer je in optimale staat om het leven aan te kunnen. Dit geeft inner-
lijke rust en wijsheid. Je hebt dan zowel toegang tot de functies nadenken, waarnemen en plannen als 
toegang tot de wijsheid van je intuïtie. Ik toets mijn intuïtie door ingevingen aan mijn denken voor te 
leggen en te vragen of de ingeving klopt. Zodoende krijg ik een compleet beeld, een combinatie van 
gevoel en verstand, deze combinatie noem ik het gezonde verstand. 

In eerste instantie had ik er moeite mee te beseffen dat biologische processen invloed hebben op 
mijn gevoel, dit riep weerstand op. Het is zo klinisch en praktisch, onpersoonlijk en weinig spiritueel. 
Nu weet en ervaar ik dat als ik op de juiste manier gebruik maak van wat het lichaam in zich heeft, 
het vóór mij gaat werken en dat ik daarmee op de stroom van het leven kom. Wat er dan ontstaat, 
lijkt al het biologische te overstijgen. 

Naarmate het lichaam meer veiligheid ervaart doordat je je daar bewust mee bezig houdt, ontstaat 
een gezonde staat van zijn. Dit herken je aan: 
- Het hebben van vertrouwen.
- De behoefte contacten aan te gaan en je kunnen hechten. 
- Een goed opmerkings- en invoelingsvermogen.
- Het kunnen reguleren van gevoelens.
- Het vermogen jezelf waar te nemen.
- Bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen. 
- Het ervaren van liefde, je verbonden voelen. 
- Het leven aanvaarden zoals het is.
- Aanwezig zijn.

Kiezen voor leven betekent ook bereid zijn delen - patronen en mechanismen - te laten sterven. Het 
opgeven van de oude vertrouwde manier heeft ander gedrag tot gevolg. Niet alle mensen in je om-
geving zullen daar blij mee zijn, je kunt tegenwerking verwachten. Deze tegenstand trotseren door 
vóór jezelf te gaan staan, kan je helpen jezelf te versterken. Wanneer je van anderen gaat verlangen 
dat ze met jou mee bewegen, maak je je afhankelijk van hun goedkeuring. Deze goedkeuring heb je 
als volwassene niet meer nodig. 

Op het moment dat ik mijzelf afvraag wat de zin is van het leven, weet ik dat ik uit verbinding ben met 
mezelf, dat ik van mijn stroom af ben. 

je bent zelf de zin van het leven
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JOUW SYSTEEM

Alles wat je ervaart, mag er zijn in het juiste kader. Kom los van de 
identificatie met de systemische invloed, de overlevingsreactie en 

het beschermingsmechanisme.

 

Deze illustratie laat zien waarmee je geïdentificeerd kunt zijn: systemische invloed (de boom), het bescher-
mingsmechanisme (de bak), en de overlevingsreactie (de wervelkolom).

Ieder mens heeft zijn eigen systeem, waarvan de oorsprong verborgen blijft omdat we de systemische 
invloed, de (chronische) overleefreactie en het beschermingsmechanisme niet herkennen (zie  DEEL 1).
In het juiste kader betekent dat dat je weet dat gevoelens, gedachten en gedrag, de verschijnselen, 
een functie hebben. Wanneer je de verschijnselen herkent en de functie ervan erkent hoef je je niet 
meer door de verschijnselen te laten leiden. 

Ik bleek zelf mijn grootste tegenstander te zijn door weg te willen hebben wat lastig was of niet pret-
tig voelde. Gevoelens en gedachten weg willen hebben, ze onderdrukken of er tegen vechten werkt 
niet. Omdat ze een functie hebben, komen ze terug totdat ze gehoord zijn. 
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Later is mij geleerd dat ik eerst alles moest ervaren, waar ik ook niet verder mee kwam. Want als het 
te heftig is, zet het lichaam het beschermingsmechanisme in, waardoor het onderliggende gevoel 
verborgen bleef. Dit alles weerhield mij te leven volgens mijn eigen systeem, het stroomde niet.
Om volgens je eigen systeem te leven, op je stroom te komen en te blijven, is het noodzakelijk dat 
alles wat je ervaart er mag zijn, maar wel in het juiste kader. De functie van de verschijnselen kun je 
ontdekken door gevoelens, gedachten en gedrag als informatie te beschouwen. Zo heeft bijvoorbeeld 
schuldgevoel een waarschuwingsfunctie. Op het moment dat dit gevoel zich voordoet erken je de 
functie en bedank je voor de waarschuwing. Door naar de functie te gaan kun je ieder verschijnsel 
erkennen voor wat het is zonder er in mee te gaan.

De systemische invloed van erbij willen horen en trouw ‘moeten’ blijven aan een systeem kan je weg-
houden van je eigen systeem. Als je gaat leven volgens je eigen systeem is het belangrijk om je niet 
bezig te houden met hoe het voor je ouders of voor anderen is. Je hoeft ze ook niet te veroordelen, 
laat hen er in dit verband helemaal buiten. Met anderen bezig zijn houd je weg van jezelf, het gaat 
nu om jou. Hoe jij het leven in je jeugd hebt ervaren, wat dit met jou heeft gedaan is belangrijk; los 
van het begrip dat je wellicht hebt voor je ouders. Om te ontdekken wat bij jou is opgeslagen, hoe het 
voor jou was, is van belang, niet hoe het er gekomen is. 

Een onverwerkte ervaring kan door een daaraan gekoppeld herkenningsteken weliswaar gevoelens 
en gedachten oproepen, maar de ervaring of het herkenningsteken zelf speelt bij het verwerken geen 
rol. De oorzaak ligt in het achterblijven van de lichamelijke verwerking. De verwerking kan alsnog 
plaatsvinden, belangrijk daarbij is dat je uit de overlevingsreactie bent, want van daaruit is het niet 
op te lossen. 
Zelfs nu je weet dat de staat van overleving belastend is voor het lichaam en verschijnselen geeft 
waardoor je je niet prettig voelt, is het nog niet zo makkelijk om de chronische overleefstand te door-
breken. Het sein tot overleven wordt vaker gegeven dan je weet en voordat je je er bewust van kunt 
zijn, reageer je vanuit je beschermingsmechanisme. Je hebt er dus op dat moment geen invloed op. 
Pas als tot je bewustzijn doordringt wat er gebeurt kun je beoordelen of de situatie werkelijk gevaar-
lijk is. 
Het is mij gelukt invloed te krijgen op de signalen tot overleven met de bijbehorende verschijnselen 
in de vorm van gevoelens, gedachten en gedrag door mijn hersenen te trainen. Onze ervaringen 
veranderen onze hersenen. Dit betekent dat als je je gedachten en gedrag aanpast, je hersenen door 
deze aanpassingen veranderen wat weer uitwerking heeft op je gevoelens, gedachten en gedrag. Met 
deze kennis ben ik aan de slag gegaan en kwam ik via mijn hoofd (bewustzijn) bij mijn hart (liefde). 

De bescherming die je heeft geholpen bij het overleven in het verleden werkt tegen je in het heden. 
Je ervaart het verleden in het heden zonder dat je het weet. Je hebt de ander nodig om hiervan los te 
komen. Ik kom hier later bij het stuk over DE ANDER op terug.

Om over te kunnen schakelen naar leven is het nodig te ontdekken hoe je lichaam, je voertuig reageert. 
Het lukt niet als je er in zit, je kunt het alleen ontdekken door het geheel in ogenschouw te nemen. 
In eerste instantie ben ik gaan waarnemen wat er in mezelf gebeurde. Om dat te kunnen doen heb je 
een nieuwsgierige, open houding nodig. 
 



41

OPENSTAAN

Stel je open, kijk met een zachte blik, wees nieuwsgierig naar wat er aan 
het licht wil komen, naar wat het leven je biedt en wees je bewust waarmee 

je geïdentificeerd kunt zijn.

 

Deze figuur doet de deur open en geeft daarmee een open houding aan. Het vraagteken op de bak betekent 
dat deze figuur benieuwd is naar welke onverwerkte ervaringen in het dagelijks leven aan het licht komen. 
De boom en de bak geven aan dat deze figuur zich ervan bewust is waarmee het geïdentificeerd kan zijn.

Voor mij is het duidelijk dat er meer is in het leven dan ik kan bevatten. Het is voldoende te aan-
vaarden en te respecteren dat het zo is zonder te weten wat het inhoudt. Wat mij hierbij geholpen 
heeft is het voorbeeld dat men vroeger dacht dat de aarde plat was. Er zijn mensen die dingen kun-
nen waarnemen die ik niet zie, wie ben ik dan om te beweren dat het niet zou bestaan. Als er nog 
geen wetenschappelijke verklaring voor iets is, wil dat niet zeggen dat het niet waar zou zijn. 

Je openstellen betekent bereid zijn te ontdekken wat er gebeurt. Bij openstaan hoort ook kijken met 
een wijde, zachte blik, zonder aan iets specifiek aandacht te geven. Let maar op, als je je nergens op 
richt worden je ogen vanzelf ergens naar toe getrokken. Alles wat ik tegen ben gekomen en wat ik 
tegenkom in mijn leven hoort bij mij, anders zou het mij niet overkomen. Ik sta open voor wat op 
mijn pad komt. Als ik mij ergens tegen verzet, ben ik tegen mezelf en dat laatste voelt slecht. Alles 
is informatie over en voor mij, ook al begrijp ik de inhoud niet altijd. Het openstaan geeft mij een 
nieuwsgierige houding en maakt mij benieuwd naar welk verborgen stuk bovenkomt. 
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Het lichaam is een opslagplaats van herinneringen en bijbehorende gevoelens. We hebben niet geleerd 
wat we ermee moeten doen. Het zijn verschijnselen van je lichaam om je iets duidelijk te maken. 
Meestal luisteren we niet, we nemen de verschijnselen letterlijk, dat wil zeggen zonder de functie 
ervan te zien, ze moeten weg en we doen de deur er niet voor open. Wat kan het verschijnsel doen, 
als het niet begrepen wordt, de deur niet opengedaan wordt? 

Op het moment dat ik ‘geraakt’ word en mij niet prettig voel, is dat een verschijnsel dat wijst op een 
onverwerkte ervaring of dat ik niet handel vanuit mijn eigen systeem, dat ik van mezelf wegga. Door 
dat te herkennen plaats ik dat gevoel in het juiste kader in plaats van met het niet prettig voelen mee 
te gaan. Door mij er vervolgens voor open te stellen kan het lichaam zich ontspannen en het oor-
spronkelijke, dat wat onder de verschijnselen van de bescherming verborgen zit, toelaten. Zo ontsta-
at de mogelijkheid dat wat aan het licht komt te verwerken en wordt de bak steeds leger. 
Voel ik mij bijvoorbeeld schuldig, pak ik dat gevoel op en leg ik het als het ware in mijn hand. Ik kom 
zo uit het ‘vervelende’ gevoel ervan. Daardoor kan ik gebruik maken van mijn gezonde verstand en 
kan ik de oorzaak van het schuldgevoel optimaal onderzoeken. Ik neem mijn verantwoordelijkheid 
door het schuldgevoel als waarschuwing serieus te nemen. Soms is het beter een andere keuze te 
maken, soms hoort schuldgevoel bij de keuze die ik maak en soms is schuldgevoel een teken dat 
aangeeft dat ik wat recht moet zetten en kom ik in actie. Het is nooit te laat om iets waar je je van 
bewust bent geworden te herstellen. 
Tijdens het lezen van een boek over hooggevoeligheid ontdekte ik dat ik vaak de gevoelens van mijn 
dochter niet heb begrepen en er overheen was gewalst. De ene herinnering na de andere kwam naar 
boven. Ik voelde mij schuldig over hoe ik haar wezen had ontkend. Ik vertelde haar wat ik had ontdekt 
waarop het schuldgevoel kon gaan; ik had het verschijnsel, schuld, begrepen. 
Pak je je schuldgevoel niet op, dan blijf je in schuld hangen en zul je in allerlei mogelijke situaties 
proberen je onschuld te bewijzen of anderen te beschuldigen, ook als ‘schuld’ er niet toe doet. 
Net als met het schuldgevoel kun je alle andere gevoelens, zoals angst, boosheid en schaamte, als 
verschijnsel oppakken. Het gaat er niet om hoe je je voelt, maar om dat wat je voelt er mag zijn in het 
juiste kader zoals hierboven beschreven. 

Als je niet weet waar gevoelens vandaan komen, is het de kunst ze toe te laten zonder ze te verklaren, 
er een verhaal van te maken of conclusies aan te verbinden. Steeds beter lukt het mij te laten zijn wat 
er is, er ontstaat dan een naar binnen gekeerde rust te midden van alles wat er gebeurt. 
Vergelijkbaar met een droom die ik had van een tornado. Ik ging op de grond liggen en was bang, zag 
de slurf naar mij toekomen en verwachtte meegezogen te worden. In plaats daarvan kreeg ik een kus 
en werd het stil en rustig.

Soms is er iets anders dan toelaten nodig. Een steeds terugkerende angst die opkwam als ik ’s nachts 
alleen thuis was, was ik meer dan zat. De angst sloeg nergens op en de angst erkennen als bescherming 
bleek onvoldoende. 
Ik ben een keer heel boos geworden en heb de angst als het ware de slaapkamer uitgezet. Daarna 
voelde ik mij heel krachtig en licht tegelijkertijd.
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Bij je openstellen hoort ook jezelf nemen zoals je bent met al je plussen en minnen, je leven accepteren 
zoals het nu is. Ik vond dat in eerste instantie heel lastig, dat kwam door de volgende misvattingen 
die ik had over het nemen zoals het is: 
- De ene misvatting was dat ik dacht, dat ik daarmee automatisch aangaf het er wel mee eens te  
 zijn, en dat wekte weerstand op. Ik hoef het er helemaal niet mee eens te zijn. In dit stadium  
 moet ik alleen erkennen dat er wat is en het verhaal verder buiten beschouwing laten. 
 Bijvoorbeeld, je bent alleenstaand en daar voel je je ongelukkig bij. Het enige wat je hoeft te doen is  
 erkennen dat dit nu jouw leven is met het bijbehorende gevoel. De feiten onder ogen zien, meer niet.  
 Het verhaal waarom en hoe nu verder, daar doe je niets mee.
- De andere misvatting was dat ik het zou handhaven door het nemen zoals het is. 
 In voorgaand voorbeeld zou je kunnen denken dat het ermee instemmen inhoudt dat je de rest van je  
 leven alleen zal zijn. Het tegendeel is waar, door de waarheid toe te laten - je bent alleen met het gevoel  
 dat je erbij hebt - ontstaat er juist ruimte voor iets anders. 
Lukt het niet jezelf te nemen zoals je nu bent, stem daar dan mee in en laat het voor wat het is, zo 
stel je je toch open.

Als je je openstelt, kun je je voertuig gaan waarnemen en ga je het leren kennen.
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WAARNEMEN

Jezelf waarnemen met je aandacht dichtbij jezelf, eruit in plaats van erin:

                      

jij en je lichaam, je denken, je voelen

jij en je lichaam, de ander, het andere.

Om mijn voertuig, het lichaam, te leren kennen moest ik het eerst bestuderen door het waar te ne-
men. Waarnemen kun je met je ogen, oren, neus, mond en huid. De huid vormt de fysieke grens met 
de buitenwereld. De meeste informatie wordt door ons onbewuste gesignaleerd en welke weg de in-
formatie neemt kun je herkennen aan de reactie van je lichaam in de vorm van gevoelens, gedachten 
en gedrag: je output. 

Wij mensen kunnen tegelijkertijd zowel intern als extern actief zijn. Zo kun je in gesprek zijn met 
iemand (extern) en denken aan wat je nog allemaal moet doen (intern). Het intern en extern actief 
zijn kun je inzetten om je reactiepatronen te ontdekken. Ik ga dan met mijn aandacht als het ware 
op mijn huid zitten en neem waar wat er in mijn lichaam gebeurt (intern) terwijl ik bijvoorbeeld naar 
iemand luister of ergens mee bezig ben (extern). 
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Ik ben op ontdekkingstocht gegaan om mijn voertuig, het lichaam, te leren kennen door met mijn 
aandacht uit de ervaring van de verschijnselen te gaan. Even ‘niets doen’, zonder doel bij 
mezelf aanwezig zijn. In het dagelijks leven ben ik zoveel mogelijk gaan waarnemen wat er 
gebeurt in mijn lichaam aan interne processen. Daarbij beschouwde ik mijn lichaam als een nieuwe 
vriend die ik graag beter wilde leren kennen. 
Bij een heftige reactie bleek waarnemen heel lastig. In het geval van geraaktheid trekken de verschijnselen 
alle aandacht naar zich toe waardoor je als het ware je gevoelens, je gedachten, je gedrag wordt. Ik 
heb ervaren dat ik mij midden in vervelende omstandigheden liefdevol en vredig kan voelen. Hier-
door weet ik dat je niet alleen je gevoelens en je denken bent. Zodra je de tegenwoordigheid van 
geest hebt, kun je met je aandacht uit de verschijnselen gaan. 

Het was in het begin lastig om zo dicht bij mezelf te zijn. Ik ontdekte dat mijn aandacht vaak afdwaal-
de. Dat beseffen was al een grote stap. Belangrijk is in te zien dat ook een veroordeling, bijvoorbeeld 
boos zijn op jezelf of jezelf iets kwalijk nemen, een pijnlijke ervaring is voor het lichaam, daarmee 
wordt het beschermingsmechanisme ingeschakeld. Het maakt niet uit of je jezelf veroordeelt of dat 
een ander het doet. Als je merkt dat er een veroordeling is en je blijft erin hangen, beschouw het dan 
als informatie en doe er niets mee. Neem alleen waar dat je jezelf veroordeelt en laat dat wat er is er 
zijn. Daarmee voorkom je dat het beschermingsmechanisme wordt ingeschakeld.

wees mild voor jezelf en dankbaar voor alles wat je ontdekt

Het lukt mij steeds beter om gedachten, angst, spanning en andere gevoelens er te laten zijn zonder 
er direct op in te gaan. Ik heb ontdekt hoe mijn lichaam reageert in ontmoetingen, in het verkeer, 
als ik alleen ben, kortom in alle omstandigheden. Vaak klopten deze reacties niet met wat er in het 
heden gebeurde. Het lichaam reageerde alsof er een levensbedreigende situatie was terwijl er in feite 
niets aan de hand was. Door steeds maar in mezelf de woorden ‘het is veilig’ te herhalen en mijn 
leeftijd te noemen heb ik mijn lichaam gerustgesteld en geholpen uit de chronische overleefstand 
te komen. Mijn lichaam kwam daarmee in het hier en nu en kon loskomen van de automatische over-
leefreactie en verschijnselen van het beschermingsmechanisme. Het leven bleek een stuk veiliger te 
zijn dan mijn lichaam mij in eerste instantie deed voorkomen. Het wonderlijke vind ik dat vanuit een 
gevoel van veiligheid veranderingen als vanzelf plaatsvinden. 

Als oefening nodig ik je uit om met je 
aandacht uit je lichaam te gaan, zodat je 
je voertuig kunt bestuderen. Loop er eens 
omheen, luister eens naar wat het zegt als 
het praat. Neem waar wat er van binnen 
gebeurt, wat je ervaart. Je bent meer dan 
alleen je denken, je voelen en je lichaam. 
Je kunt beginnen je lichaam, je systeem, 
eens een poosje waar te nemen zonder 
iets te willen veranderen. Wees met 
je aandacht bij jezelf zodat je het geheel 
kunt overzien en toch in contact blijft met 
jezelf. 
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Als gevoelens te heftig zijn, noem dan je leeftijd in jezelf en kijk eens rond. Waar sta je nu, wat zie je, 
wat hoor je, raak iets aan. Dit kun je allemaal doen terwijl er tegelijkertijd interne processen gaande 
zijn, die je kunt waarnemen. Let op, identificeer je niet met wat je waarneemt, het is niet wie je werke-
lijk bent. Het is alleen informatie om je van onbewuste processen bewust te maken. Je hoeft er niets 
mee te doen. Als je een ingeving krijgt of denkt te weten hoe iets in elkaar zit, vertrouw daar dan niet 
blindelings op, al denk je dat je intuïtie aan het woord is. Creëer ruimte door jezelf waar te nemen en 
vraag jezelf af of het klopt voordat je tot handelen overgaat. 
Zodra je dingen gewaar wordt die je minder leuk vindt van jezelf, wees dan mild voor jezelf, wees blij 
dat je je het nu tenminste bewust bent. Dat is al een grote sprong voorwaarts.

Je kunt ook weerstand ontmoeten bij jezelf tijdens het waarnemen. Neem alleen waar dat die er is. 
Alleen al als je sip kijkt, treedt de bescherming in werking. Dit gegeven helpt mij om naar mezelf te 
glimlachen ook al voelt het nog niet direct goed.
 

Neem jezelf als het ware bij de hand en ontdek hoe 
jouw systeem, jouw lichaam reageert in je dagelijkse 
leven op je gedachten, op wat je meemaakt, op 
andere mensen, op wat je ziet. Hoe het reageert 
als je een stemverheffing hoort, als je een verga-
dering bijwoont, als een kind huilt, als je wat laat 
vallen, als je lacht, als je iets of iemand aanraakt of 
aangeraakt wordt. 
Neem de lichamelijke reacties waar, je manier 
van denken, neem waar wanneer het lichaam zich 
geraakt voelt, wanneer het ergens in blijft hangen, 
welke gevoelens er komen. Neem alles waar wat je 
in je lichaam ervaart, ook als je denkt dat er niets 
is. Het kan heel subtiel zijn. Eerst dacht ik niets te 
voelen, ik wist niet eens dat mijn lichaam signalen 
gaf, ik voelde als het ware met mijn hoofd. Denken 
gaat sneller dan voelen en kan je van je gevoel 
weghouden. Neem waar welke gedachten er zijn 
en vraag jezelf af wat je voelt bij wat je denkt.

Jouw systeem en een open houding met de 
waarnemer erbij; met je aandacht dicht bij je-
zelf, bewust van jezelf.
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GLIMLACH, ADEM IN

Glimlach naar dat wat je waarneemt, verzet maakt hard, 
een glimlach maakt zacht, adem in wat op jouw pad komt.

 

Glimlachen ontspant, maakt je flexibel, geeft ruimte en werkt helend. Als je lacht, stelt je geest zich 
open voor nieuwe mogelijkheden. Lachen zorgt ervoor dat je je gelukkig voelt. Als je lacht maakt 
je lichaam bepaalde stoffen aan waardoor het lichaam ontspant en je een lekker gevoel krijgt. De 
werking van de lach maakt dat de waarheid naar boven kan komen. Lachen is tevens een uiting van 
levensvreugde die ook nog eens aanstekelijk werkt op een ander.

Omdat ik in de loop van mijn leven een ernstige blik had gekregen met een daarbij passende se-
rieuze grondtoon, ging lachen mij niet zo gemakkelijk af, dit gaat nu steeds beter. Als ik anderen hoor 
of zie lachen, word ik mij bewust van mijn eigen serieusheid en dat helpt mij over te schakelen en 
mee te lachen.
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In het dagelijks leven krijg je te maken met nog verborgen gevoelens, omdat er eerder geen uiting 
aan gegeven kon worden. Je kunt hierbij denken aan verdriet, boosheid of onmacht. Als deze ver-
schijnselen er mogen zijn, in het juiste kader, word je heel. Je herkent oorspronkelijke gevoelens aan 
het feit dat ze kort en heftig zijn. Om je te beschermen houdt het beschermingsmechanisme je van 
deze gevoelens weg. Glimlach naar het mechanisme dat jou wil beschermen en bedank het voor zijn 
bewezen diensten, daarmee erken je zijn functie. Vertel dat je het nu wél aan kunt en noem weer je 
leeftijd in jezelf. 

Toen mijn man liet vallen dat hij met mij zou willen trouwen, voelde ik een terugtrekkende beweging. 
Ik kreeg het benauwd en warm en met deze verschijnselen gaf mijn lichaam aan dit niet te willen. 
Het zou mijn derde huwelijk zijn. Ik zou mij opnieuw verbinden, dat maakte mij angstig. Want ik 
heb ervaren dat een verbinding ook weer verbroken kan worden. Mijn lichaam wilde mij beschermen 
voor nog een teleurstelling en voor de pijn van wat nog onverwerkt was. Toen ik dat doorhad, kon ik 
naar het beschermingsmechanisme glimlachen en het bedanken. Steeds als het woord trouwen viel, 
voelde ik weer wat het met mij deed en was ik in staat dat deel van de onverwerkte ervaringen op te 
lossen. Het heeft een jaar geduurd en toen kon ik mij pas met hem verbinden. 

Ons innerlijk kompas geeft feilloos aan wanneer iets niet klopt. We voelen of weten het gewoon. Heb 
je een gevoel van vrede en rust, dan weet je dat het juist is wat je doet. Ook bij pijn en verdriet kun 
je rust ervaren, als je er maar dicht bij bent, dan voelt het zacht van binnen. Als je vindt dat het leven 
even minder gaat, stop dan met je af te vragen waarom. De stem in je hoofd neemt het over zodra 
je weg bent van jezelf. Wanneer je gaat denken ben je weg van het waarnemen, je zit er al in. Stel je 
open, neem waar dat er gedachten zijn, je hoeft er niet op in te gaan. Breng jezelf naar je lichaam 
door je af te vragen wat je bij de gedachten voelt, glimlach en adem bewust alles in het juiste kader in. 
 

LICHT

Op mijn ontdekkingstocht merkte ik dat ik regelmatig zuchtte. 
Daarmee blaas ik weg wat er is in plaats van het er te laten zijn. 
Toen ik mij daar bewust van werd, kreeg ik de ingeving om in 
plaats van te zuchten eens diep in te ademen. Bij het inademen 
neem ik alles wat er is en wat ik ervaar tot mij. Mijn lichaam 
ontspant zich, de bescherming verdwijnt. Als de weerstand te 
groot is en het inademen en glimlachen niet lukt, dan glimlach 
ik naar het feit dat het niet lukt, ik blijf mild voor mezelf, anders 
treedt de bescherming weer in werking. 

Door mezelf open te stellen en waar te nemen wat ik ervaar, 
ernaar te glimlachen en in te ademen wat er is, ontstaat er tijd 
om te onderzoeken wat de functie van het verschijnsel is. Dan 
blijkt dat wat ik weg had willen hebben in feite helemaal niet zo 
vervelend is, het brengt me juist dichter bij mezelf.
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Laat je onbewuste voor je werken, zet je bestemming in het licht,
herhaal de bestemming met name als je het moeilijk hebt, 

alles wat nu op je pad komt, ook al begrijp je het niet, 
hoort erbij om je bestemming te bereiken. 

 

De waarnemer(degene die het been vasthoudt) staat voor bewustzijn. De bestemming: ik ben thuis, geef je 
aan in jouw navigator: je onbewuste (de ballon). Door bewust aandacht te geven aan je bestemming zet 
je zowel de bestemming als het pad in het licht. Als je dat hebt gedaan laat je het los en vervolg je met een 
open houding je levenspad. De boom en de bak maken je bewust van systemische invloeden, onverwerkte 
ervaringen en het beschermingsmechanisme. Het hek en de zijwegen staan voor mogelijke obstakels die je 
kunt tegenkomen om je bestemming te bereiken. 

Het onbewuste is er voor jou om dat wat in jou leeft waar te maken. Met onze gedachten waarvan de 
kracht heel sterk is, voeden we ons onbewuste dat op zijn beurt informatie aan je bewuste doorstu-
urt. Een bekend voorbeeld van de invloed van het denken op ons is dat door alleen al aan lekker eten 
te denken speekseltoename ontstaat. We zetten door de kracht van gedachten ons onbewuste aan 
het werk zonder dat we verder iets hoeven doen. 
Bij het uitzoeken van mijn shetlander heb ik er veel gezien, steeds voelde ik, die is het niet. Hoewel ik 
toen nog niet wist hoe het werkte had ik de gedachte: ‘Ik koop de shetlander die bij mij past.’ Zonder 
daarvan bewust te zijn had ik dat als bestemming in het licht gezet. Op het moment dat ik Misty zag 
wist ik, dit is ze! Sindsdien noem ik dat het Misty-gevoel. Als ik niet het gevoel heb dat iets goed is, 
als ik twijfel, dan doe ik het niet. Als ik het Misty-gevoel heb, is het JA en dan ga ik er voor.
Ik ben de werking van het onbewuste en de invloed van het denken gaan testen. 
Ik was altijd mijn sleutels kwijt, net als mijn moeder, wij stonden erom bekend. Dit was de opvat-

ik ben thuis
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ting waar mijn onbewuste op reageerde. Mijn onbewuste stuurde mij altijd naar plekken waar ze 
niet lagen, want ik was ze toch immers kwijt? Toen ik begreep hoe het onbewuste het bewuste van 
informatie voorziet, heb ik de opvatting gewijzigd in: ‘Ik heb mijn sleutels.’ In het begin was ik onze-
ker en toch bang dat ik ze niet kon vinden. Ik kon het gevoel toelaten zonder er iets mee te doen en 
tegelijkertijd herhaalde ik in mijzelf: ‘Ik heb mijn sleutels.’ Het is bijzonder te ervaren wat er daarna 
gebeurt. Ik ben mij ervan bewust waar ik ze neerleg of ik word gestuurd naar de plek waar ze zijn.

Het is van belang de tegenwoordige tijd te gebruiken, alsof je er al bent, want wat je ingeeft wordt 
waargemaakt. Op het moment dat ik nu ergens mee zit, schakel ik mijn onbewuste in door mijn be-
stemming, een wens op een bepaald gebied, bewust in het licht te zetten. Mijn onbewuste weet dan 
waar het zich op moet richten en ik laat mijn onbewuste, mijn innerlijke navigator - ik noem hem mijn 
SAN SAN - het werk doen. Met het hoe en waarom hoef ik mij bewust niet meer bezig te houden. 
Deze informatie zendt het onbewuste naar mijn bewuste.
Door het ingeven van een gevoelsbestemming, bijvoorbeeld ‘ik ben rustig’ als je onrustig bent ga 
je met je aandacht uit het onrustige gevoel. Je stelt je op deze manier open om wat tussen onrust 
en rust zit aan het licht te laten komen. Heel belangrijk hierbij is om wat vervolgens ontstaat er te 
laten zijn. Misschien wordt het nog wel onrustiger, neem waar wat er dan komt en begroet het als 
onderdeel van je pad. Blijf ondertussen de zin ‘ik ben rustig’ herhalen ook al ben je onrustig.
Alleen als het lichaam zich veilig voelt stroomt het vanuit leven. Het beschermingsmechanisme is 
dan niet nodig, je hersenen werken optimaal en de oorspronkelijke gevoelens of gedachten krijgen 
de ruimte. Je kunt een al dan niet heftig gevoel in het lichaam ervaren, of er komt een herinnering, of 
je krijgt een bepaald inzicht. Wat het ook is, het geeft een opluchting. 
De route naar je bestemming is persoonsgebonden, je navigator neemt de weg die bij jouw opgesla-
gen informatie past. Het is een proces dat soms veel tijd nodig heeft. Daar moet je aan denken als je 
het idee hebt dat dit niet werkt. Onderweg kun je allerlei hobbels, opstoppingen, botsingen en don-
kere tunnels tegenkomen. Het hoort erbij en is blijkbaar nodig om te komen bij de bestemming die 
je in het licht hebt gezet. Bij tegenstand erken ik wat ik ervaar, het mag er zijn want het hoort op mijn 
pad. Tegelijkertijd richt ik mijn aandacht weer op de bestemming om bij te schijnen. Zo is er altijd 
licht op mijn pad, ook wanneer het donker is. Als ik geen woorden kan vinden voor wat ik in het licht 
moet zetten omdat de gevoelens niet te verwoorden zijn, zeg ik tegen mezelf ‘ik ben Sandra Boer en 
leef naar wie ik ben’ of ‘ik hoef alleen maar Sandra Boer te zijn’. Deze laatste zin komt wellicht negatief 
over, maar na het uitspreken ervan is het alsof er een last van mij afvalt.

Om te laten weten hoe te handelen geeft SAN SAN aanwijzingen, die mijn bewustzijn binnenkomen 
in de vorm van ingevingen, gevoelens en gedachten. SAN SAN komt met onverwachte oplossingen. 
Ik ergerde mij aan de rommel die mijn man maakt. Dat heb ik al vele malen aan hem laten weten, om-
dat het mij veel moeite kost het huis opgeruimd te houden. Ik gaf toen de bestemming aan in mijn 
SAN SAN: ‘Het huis is zonder moeite opgeruimd.’ Op het moment dat ik mij weer aan de rommel 
ergerde, herhaalde ik die zin tegen mezelf. In een gesprek dat ik hoorde, viel mij op dat een persoon 
zich opstelde als slachtoffer. Ik vroeg mij af wat dit mij te vertellen had. Ineens werd ik mij ervan 
bewust dat ik mezelf ook als een slachtoffer gedroeg, als ik mijn man aansprak over de rommel. Ik 
voelde opluchting en vertelde hem wat ik had ontdekt, waarop hij tot mijn verbazing zei: ‘Nu hoor ik 
voor het eerst echt wat je bedoelt en ik zal er wat aan doen’. 

Ik gebruik SAN SAN waar nodig in het dagelijks leven, zonder wat er is te ontkennen of weg te willen 
hebben. Alles mag er zijn vanuit lichtheid. De bestemming zet ik als het ware even in het licht zodat 
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SAN SAN weet waar we heen gaan. 
Opvattingen die mij van mijn bestemming weghouden, komen op die manier ook aan het licht. Laat 
alle tegenwerpingen en gedachten aan obstakels die bij je opkomen er zonder veroordeling zijn en 
als een veroordeling blijft zitten neem dat dan alleen waar. Stel je open voor de informatie die bij je 
opkomt. Je kunt de tegenwerpingen ook opschrijven en teruglezen als je klaar bent. Ik heb gemerkt 
dat de gedachten die komen in de meeste gevallen helemaal niet overeenkwamen met het heden. Je 
daar bewust van zijn helpt al om deze gedachten te laten gaan. Voor de tegenwerping die overblijft 
maak je een bestemming en zet deze in het licht. 
Naast mijn eigen praktijk had ik nog een baan. Ondanks dat het werk op mijn lijf was geschreven, 
voelde ik steeds meer weerstand bij de uitvoering ervan. Er was iets dat mij tegenhield de baan op te 
zeggen. Ik heb een lijst gemaakt van alle bezwaren die bij me opkwamen als ik eraan dacht ontslag te 
nemen, om te ontdekken waar die weerstand vandaan kwam. Ik ontdekte dat de weerstand uit mijn 
systeem van herkomst voortkwam. Onbewust speelde het een rol dat mijn vader een eigen bedrijf 
heeft gehad en mijn moeder een baan. Door zowel een eigen praktijk te hebben als een baan was 
ik trouw aan beide ouders. Zegde ik de baan op dan zou ik ontrouw zijn aan mijn moeder. Ik werd 
hiervoor beschermd zonder dat ik er erg in had. Op bewust niveau was dit niet aan de orde. Ik kon 
mij niet voorstellen dat mijn moeder dit als ontrouw zou ervaren.
Na deze ontdekking heb ik de zin ‘ik doe het werk dat bij mij past’ in het licht gezet en steeds her-
haald. Op een gegeven moment voelde het goed om mijn baan op te zeggen, ondanks dat afscheid 
nemen moeilijk was.

Je kunt ook zonder dat je een probleem hebt in je dagelijks leven gebruik maken van je onbewuste. 
Ik heb veel tijd verloren laten gaan en levensvreugde gemist doordat ik ervan uitging dat het normaal 
was om vooraf te bedenken hoe iets zou gaan verlopen. Nu ik gebruik weet te maken van mijn SAN 
SAN, voel ik mij tevreden en bereik ik meer zonder merkbare inspanning. Het ‘hoe’ laat ik over aan 
het onbewuste, ik volg alleen de aanwijzingen van SAN SAN op. 
Het is een bekend gegeven dat de kwaliteit van voeding invloed heeft op hoe je je voelt. Ik ben mij 
daarin gaan verdiepen. Er bleek heel veel, soms tegenstrijdige, informatie te zijn. Dit maakte het las-
tig om te bepalen wat ik verantwoord kon eten en drinken, ik kwam er niet uit. Ik zette de zin ‘ik eet 
wat goed is voor mij’ in het licht en mijn onbewuste ging aan het werk om mij bewust te maken van 
de juiste literatuur, van wat ik kan eten en bij welke winkels ik daarvoor terecht kan. Van mijn lichaam 
krijg ik signalen doordat het bepaald voedsel afwijst en aangeeft welk voedsel ik wel kan nemen. Ik 
voel mij hier goed bij.

Als mijn hoofd vol zit, bijvoorbeeld doordat het piekeren de overhand heeft, kan er geen informatie 
van SAN SAN binnenkomen en mis ik die aanwijzingen. Daarom is het belangrijk dat de weg voor 
deze informatie toegankelijk is. Door je bewust te richten op je bestemming, het doel of de uitkomst, 
maak je ruimte voor de aanwijzingen. Vervolgens richt je je weer op het heden, je leeft nu, en laat het 
‘hoe’, de planning, over aan het onbewuste. Als je je druk gaat maken over hoe je je doel kunt bereik-
en of wat er allemaal zou kunnen gebeuren in de toekomst is je aandacht weg van je bestemming. 
Verander de koers van je gedachten door je te richten op de ingegeven bestemming en doe dit zo 
vaak als nodig. Weet dat je niet dit denken bent. In het denken schieten maakt dat gevoelens zich niet 
openbaren en houdt je weg van de oplossing. Doe iets wat je leuk vindt, waar je energie van krijgt. 
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Door afleiding ontstaat er ruimte en kan de juiste informatie om je bestemming te bereiken binnen-
komen. Dit principe pas je misschien al toe als je niet op een naam van iets of iemand kunt komen. 
Als je stopt met erover na te denken en iets anders gaat doen schiet het je ineens te binnen.

Alleen al het hebben van negatieve gedachten en je zorgen maken houdt je weg van je stroom. Me 
zorgen maken om iemand anders kon ik heel goed. Nu ik begrijp dat ik daarmee wegraak van de 
stroom van het leven en mezelf en anderen daarmee tekort doe, heb ik mij aangeleerd er op een 
andere manier mee om te gaan. Als ik mij bezorgd voel, dan zie ik dat als teken dat ik om die per-
soon geef, zo plaats ik het in het juiste kader. Op deze manier voelt het lichaam zich begrepen, het 
ontspant zich, er komt een glimlach, de liefde kan stromen en ik handel waar nodig. 

De mogelijkheid om je naar je bestemming te leiden hebben wij in ons. Je kunt daar alleen gebruik 
van maken als er ruimte is in je bewuste voor het opvangen van de aanwijzingen die het onbewuste 
doorgeeft. Om deze ruimte te kunnen creëren is het nodig dat je een lichte manier van leven ontwik-
kelt. Blij zijn kan daarbij helpen, want licht ontstaat als je blij bent. 
In het dagelijks leven ben ik mij zo veel mogelijk gaan richten op datgene waar ik blij van word, waar 
ik energie van krijg en wat ik wens. Ik heb van deze weg een snelweg gemaakt door hem veel te 
gebruiken. Doe je dat ook, dan merk je dat alle deuren in jezelf opengaan, je voelt het stromen, het 
wordt licht, antwoorden vallen vanzelf binnen, ook op vragen die je je niet gesteld had. Let op, wat 
goed is voor een ander hoeft niet goed te zijn voor jou. Zelf heb ik dat ervaren met yoga, ik dacht dat 
dat goed zou zijn om te ontspannen. Ik viel bijna flauw en begrijp nu hoe dat komt. Het ontspannen 
van spieren kan het onveilige gevoel versterken waardoor toenemende spanning kan ontstaan. Ik 
had juist spierversterkende oefeningen nodig. Met mediteren moet ik oppassen dat ik niet ‘verdwijn’. 

De zintuigen kun je zien als de brug naar de hersenen, je kunt je zintuigen gebruiken bij de over-
schakeling naar iets wat je een goed gevoel geeft:
- Gezicht: richt je blik op een voorwerp waar je een goed gevoel van krijgt, een foto of schilderij.
- Gehoor: luister naar muziek waar je blij van wordt, zingen kan ook goed werken.
- Reuk: snuif een lekkere geur of de buitenlucht op. Dit geeft je snel een goed gevoel door de   
 directe lijn die loopt naar het deel van de hersenen waar ons emotionele leven wordt beheerd.
- Smaak: het eten van of denken aan iets lekkers.
- Tastzin: iets of iemand aanraken.
Daarnaast kan de natuur je helpen om je een goed gevoel te geven. Je kunt ook blij worden van bewegen: 
lopen, dansen of huppelen. Contact zoeken met iemand, even bellen kan al voldoende zijn. 
Doordat ik mij bewust ben gaan richten op de dingen die mij blij maken, merk ik dat het steeds meer 
vanzelf gaat. Het leven wordt lichter en ik blijf beter op mijn stroom. 
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je ziet de wereld niet zoals deze is
 je ziet de wereld op basis van wat zich in jou afspeelt

je ziet de wereld zoals je in de loop van de tijd bent gevormd
 de manier waarop je de wereld ziet, geeft informatie over jezelf

Alles wat je voelt of wat in je gedachten opkomt over jezelf, over een ander of over een situatie, 
zegt dus alles over wat er bij jou is opgeslagen en zegt niets over die ander of die situatie. Door je 
open te stellen en jezelf af te vragen wat dit over jou te zeggen heeft, kun je erachter komen welke 
opvattingen en beelden er aan ten grondslag liggen. Als je je met jezelf bezighoudt en niet met de 
omstandigheden of de ander, houd je het stuur in handen. 
Tijdens een visualisatie liep ik in het oerwoud. Een kudde olifanten liep over mij heen. Ik stond weer 
op en even later begon een aasgier even aan mij te pikken. Daarna kwam ik een brullende leeuw te-
gen, achter de leeuw zag ik kleine welpjes liggen. Op dat moment realiseerde ik mij dat al deze dieren 
bezig waren met hun eigen leven en kon ik zien dat ze het niet op mij persoonlijk gemunt hadden. Ik 
zag de overeenkomst met het dagelijks leven. Mensen die zich gedragen vanuit bescherming gaven 
mij het gevoel dat ze het op mij voorzien hadden en was ik steeds in het overleven geschoten. Sinds-
dien voel ik mij minder snel aangevallen en heb ik meer oog voor de ander.

Gedachten en gevoelens waar je geen controle over lijkt te hebben, komen voort uit het bescher-
mingsmechanisme, de chronische overleefreactie of hebben een systemische achtergrond. Zoals 
eerder aangegeven lost het niets op wanneer je naar de inhoud van die gedachten luistert en je laat 
leiden door gevoelens als angst, schuld of boosheid. Ook het weg willen hebben van deze gevoelens 
is geen oplossing. 
Om te voorkomen dat ik door vervelende gevoelens en gedachten word meegesleept gebruik ik de 
volgende stelling: dat er gevoelens en gedachten zijn is waar, hier hoef ik niet op in 
te gaan; ik gebruik ze om te onderzoeken welke functie ze hebben. Op deze manier 
kan ik wat ik ervaar in het juiste kader zien en de functie van deze verschijnselen erkennen zodat 
ze kunnen gaan. Bijvoorbeeld: gevoelens en gedachten die voortkomen uit onzekerheid, hebben de 
functie bescherming en je kunt de bescherming bedanken. Angst en wantrouwen komen voort uit de 
overleeffunctie dus je vertelt het lichaam dat het nu veilig is. Gevoelens en gedachten van schuld zijn 
systemisch, je kunt het schuldgevoel bedanken voor de waarschuwing en de betekenis onderzoeken. 
Als je niet meteen weet wat de functie is van een verschijnsel, hoef je daarover niet in te zitten. Je 
bedankt de functie dan in algemene zin.

Wat je nog meer kunt doen is, je hersenen trainen in het aanleggen van nieuwe wegen, verbindingen, 
waardoor andere gevoelens en gedachten ontstaan. 
Negatieve opvattingen komen uit het beschermingsmechanisme en worden in stand gehouden om 
de oorspronkelijke gevoelens van een onverwerkte ervaring niet te hoeven ervaren. Bij iedere nega-
tieve gedachte wordt de weg van bescherming weer gebruikt.
Met positieve gedachten kun je gebruik maken van je gezonde verstand. Waardoor je helder gaat den-
ken en je zekerder wordt van jezelf. Met positieve gedachten geef je in plaats van het ongecontroleerde 
negatieve denken (piekeren), de gedachten van het innerlijk weten de ruimte. Van de wegen die richting 
bescherming en overleven gaan, waardoor het lichaam in het overleven schiet, wordt minder gebruik 
gemaakt. De weg van leven wordt genomen. Belangrijk  is dat je bij het inzetten van positieve gedachten 
toestaat wat je in negatieve zin ervaart en dit in het juiste kader plaatst. De werking van positieve ge-
dachten wordt versterkt door de gewenste opvatting als bestemming in het licht te zetten.  
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gedachten die voortkomen uit een opvatting 
geven je informatie over die opvatting 

verander je opvatting en je krijgt andere gedachten
verander je gedachten en je krijgt een andere opvatting

Heb je de opvatting dat je onzeker bent of jezelf niet leuk vindt dan krijg je alles te zien wat daarbij 
past en wordt die opvatting waargemaakt. Het gevolg kan bijvoorbeeld zijn dat je gaat denken dat 
anderen je afwijzen. Er loopt als het ware een snelweg van de opvatting richting datgene waarvan je 
je bewust wordt. Je beschermingsmechanisme zorgt er misschien voor dat je je onzekerheid over-
schreeuwt of het zorgt ervoor dat je je terugtrekt. Je krijgt gedachten over hoe mensen over jou denk-
en gebaseerd op het feit dat jij jezelf niet leuk vindt. Op basis daarvan vorm jij weer een mening over 
die persoon en krijg je alles te zien wat daar weer bij past. Zo kunnen mensen heel verschillend over 
iemand denken.
Informatie over wat wel leuk is aan jou, waar je goed in bent, is er wel, alleen blijft het verborgen. 

aan dat wat eruit komt herken je wat er in zit

 

De figuur die zichzelf niet leuk vindt krijgt als hij andere mensen ziet allerlei gedachten. Deze staan ver-
woord op de pijl. In het ballonnetje staat wat er bij de ander werkelijk speelt.

ik vind mijzelf
 niet leuk

die
 vind

t mij niet leuk die lacht mij uit

    
wa

t l
ach

t d
ie stom

    die ziet mij niet staan

die vindt haar vast leuker

doe niet zo overdreven

ik vind je
zo’n

leuk mens
ik heb te 
veel aan 
mijn hoofd

wat kijk
jij blij

ik zou graag
contact met

je hebben

ik 
heb 
haast

ik ben zo
blij met mijn
nieuwe auto
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Je hoeft de oorzaak van ‘jezelf niet leuk vinden’ niet te kennen om jezelf leuk te gaan vinden. Je gaat 
een nieuwe weg aanleggen, in dit geval door je bestemming ‘ik ben leuk’ in het licht te zetten. Door 
dit tegen jezelf te blijven zeggen, ook al voelt dat nog niet zo, leg je deze weg aan en krijg je andere 
informatie. Het kan zijn dat er meer tijd voor nodig is om de bestemming te bereiken. Belangrijk 
is om te blijven werken aan de nieuwe weg naar je bestemming. Dit doe je door de bestemming 
steeds in het licht te zetten en je open te blijven stellen voor wat er op je pad komt. Koppel dat wat 
een gebeurtenis met je doet steeds terug naar jezelf door je af te vragen: ‘Wat doet dit met mij? Wat 
zegt het over mij?’. Zo kun je de informatie eruit halen die voor jou nodig is om tot je bestemming te 
komen. Je merkt dat je steeds lekkerder in je vel komt te zitten en je je minder bezighoudt met wat je 
denkt dat anderen van je vinden.
 

Bij de figuur die lekker in zijn vel zit is er contact met anderen en vindt uitwisseling plaats zonder dat er 
gedachten tussen zitten.

Een valkuil kan zijn dat je het idee hebt dat je anders denkt over jezelf dan dat er onbewust bij je is 
opgeslagen. 
Ik weet dat ik niet goed kan zingen en dacht dat ik daar niet mee zat. Diep verborgen bleek de op-
vatting te leven ‘er komen geen mooie klanken uit mijn mond’ er zat een blokkade in mijn keel. Het 
kwam naar boven toen mijn zangleraar mij vroeg ‘mooie’ klanken te maken. Mijn keel kneep samen, 
dat was pijnlijk en er kwam geen klank meer uit. Hij heeft mij gestimuleerd door te gaan met klanken 
maken, ongeacht hoe ze klonken. Met de waarnemer bleef ik dicht bij mezelf en ik was blij met wat 
er gebeurde ondanks de pijn. Door dit lichamelijk te ervaren kwam ik bij het oorspronkelijke gevoel 
en loste de blokkade zich op. 
Je kunt ontdekken wat er bij jou is opgeslagen door je output te gebruiken. Het meest belangrijke is 
dat je op je stroom blijft.
 

ik zit 
lekker
in mijn

vel
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OP JE STROOM

Als je vast zit, stap eruit en kom in het nu, noem je naam en leeftijd, 
kijk rond, glimlach, adem in wat er is, zet je bestemming in het licht, 

huppel, doe of denk aan iets wat je normaal gesproken energie geeft of blij 
maakt, ook al voelt het nu nog niet zo, vreugde heelt pijn

Vastzitten
Er zijn er duizend en een dingen die ervoor kunnen zorgen dat je van je stroom afgaat. Als de stekker 
eruit is, voel ik mij afgescheiden en handel ik alleen uit eigenbelang. Ik kan moeilijk beslissingen ne-
men, schiet in mijn denken en loop rond als een kip zonder kop. Ik voel ook weinig plezier, zit vast, 
ben gevangen in mezelf. Het voelt alsof ik de weg kwijt ben. 
Voorheen deed ik krampachtig pogingen de situatie onder controle te krijgen. Ik ging bedenken hoe 
het kwam, om de weg terug te kunnen vinden. Als je echter in een vervelend gevoel of in je denken 
blijft hangen, heb je geen toegang meer tot je gezonde verstand. Je doet jezelf tekort als je hierin blijft 
hangen en van daaruit probeert een oplossing te vinden. 

Terug op je stroom komen
Om weer op je stroom te komen is het van belang zo snel mogelijk weg te raken uit het gevoel of 
uit de gedachten die je willen belemmeren. De overleefreactie, het beschermingsmechanisme en de 
systemische invloed kunnen je in de greep houden. Stap er uit, hoe moeilijk dat ook kan zijn, ga niet 
in op de verschijnselen die hun best doen om je erin te houden. Herken ze als verschijnselen en erken 
de functie, voel wat je voelt vanuit de waarnemende positie, wat er is mag er zijn (open houding), glim-
lach ernaar en adem in wat er speelt en wat je ervaart. Gebruik vervolgens een zin die bij de situatie 
past. Zet de zin in het licht door je innerlijke navigator te gebruiken. Richt je op wat je leuk vindt om 
te doen, iets waar je normaal gesproken blij van wordt en ga door met leven. Hou het licht, dan kun 
je weer gebruik maken van je gezonde verstand en komt er automatisch een vervolgstap. 
 

De figuur in deze illustratie zit vast, wil eruit komen en stelt zich daarvoor open. De figuur zet met de waar-
nemer de bestemming ‘ik ben eruit’ in het licht. Er komt beweging in, de figuur stapt er uit en glimlacht. Wat 
heel groot leek (het vastzitten) bleek klein te zijn, hij kan het oorspronkelijke gevoel ervaren (het doosje in zijn 
hand). Zijn beschermingsmechanisme wilde met het vastzitten voorkomen dat hij dat gevoel zou ervaren. 
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 DE ANDER

Pak op wat de ander bij jou aanraakt, blijf bij je eigen kleur. 
Vermeng het niet met ‘iets’ dat jou raakt. Dankzij de ander kun je weer iets 

oplossen waarmee je was geïdentificeerd. 
 

 
Deze illustratie geeft weer hoe je jouw geraaktheid bij jezelf kunt houden. Je (links) bent in contact met een 
ander en de ander (rechts) raakt onbedoeld ‘iets’ bij jou in je bak aan waardoor het zenuwstelsel en het be-
schermingsmechanisme worden geactiveerd. Je neemt waar wat er gebeurt: het beschermingsmechanisme 
zorgt ervoor dat je een oordeel hebt, irritatie voelt of dat er andere negatieve gevoelens komen om je weg te 
houden van het oorspronkelijke gevoel van de onverwerkte ervaring. Je koppelt wat je ervaart los van de ander, 
je houdt het bij jezelf en legt het als het ware in je hand. De rechter figuur merkt dat de reactie die volgt op 
wat hij uitzendt niet klopt. Door dit te herkennen hoeft hij zich niet door de reactie geraakt te voelen.

Gedrag dat voortvloeit uit het beschermingsmechanisme voert ons weg van waar het werkelijk om 
gaat: het alsnog verwerken van ervaringen, trouw blijven aan jezelf, het leven vanuit je stroom. Wat 
onverwerkt is, houdt je weg van wie je oorspronkelijk bent, je eigen systeem. Je kunt jezelf ontdekken 
in relatie tot anderen. Irritatie en weerstand, oordelen over anderen, de behoefte een ander te willen 
veranderen, kortom alles wat botst of niet fijn voelt, zijn verschijnselen die je helpen je bewust te 
worden van wat er bij jou speelt. 

door je beschermingsmechanisme is het heel lastig dingen van jezelf te zien
 in dat wat je opvalt bij anderen ontmoet je jezelf 

Wat je denkt over of voor de ander zegt alles over jezelf. Het komt uit jouw bewuste, gevoed door 
informatie uit jouw onbewuste, het is dus informatie van jou, voor jou. Vaak denken wij te weten 
wat een ander denkt en maken wij dat tot onze waarheid. Wees je er echter wel van bewust dat wat 
jij denkt uit jouw systeem komt. Je kunt nooit iets zeker weten voor een ander, als je het zeker wilt 
weten vraag het dan na.
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Zodra ik mij stoor aan het gedrag van anderen, vraag ik mij af wat dat over mij zegt. Het kan enige tijd 
duren voordat ik het antwoord krijg. In de tussentijd ben ik er niet mee bezig, totdat ik mij er bewust 
van word wat het mij te zeggen heeft. Het kan zijn dat er een kwaliteit in dat gedrag van de ander zit 
die ik zelf zou willen hebben. Als ik bijvoorbeeld irritatie voel wanneer iemand de boel de boel laat, 
kan dat gevoel mij vertellen dat ik zelf niet altijd zo netjes hoef te zijn. Het kan ook zijn dat ander-
mans gedrag mij laat zien dat ik hetzelfde doe zonder dat ik er erg in heb. Als ik irritatie voel wanneer 
iemand in een bepaalde situatie stress heeft, dan is dat een teken dat ik zelf ook niet ontspannen ben 
in soortgelijke omstandigheden, maar mij daar niet bewust van ben. Door te vragen wat dit over mij 
zegt, zorgt mijn onbewuste ervoor dat ik mij hiervan bewust word. Pas dan kan ik het voor mezelf 
oplossen. Vaak is de bewustwording samen met het erkennen van mijn gedrag al voldoende om het 
op te lossen. 
In beide gevallen pak ik de boodschap die er voor mij in zit op en dat verrijkt mij. Het gevolg is ook 
dat ik mij niet meer erger, dus dat is twee voor de prijs van één. 

Heftige reactie – geraaktheid
Wanneer een herinneringsteken aanhaakt op een ervaring die nog niet is verwerkt, gebeurt het maar 
zelden dat je op dat moment de herinnering van destijds er bij krijgt. Hetgeen je ervaart is heftig, te 
heftig in relatie tot wat er nu gebeurt. De reactie die daarop volgt, kleurt de huidige situatie omdat je 
in het overleven schiet. Je kunt het gevoel hebben of denken het niet aan te kunnen. Je wilt dit niet, 
je vecht ertegen of loopt er voor weg. Je voelt je verlamd, of het voelt alsof je in een harnas zit. Deze 
verschijnselen zijn er omdat een ervaring nog niet is verwerkt. Maar dat heb je niet in de gaten op 
het moment dat je wordt geraakt. 

Als de reactie je overneemt, is alleen wat je ervaart 
voor jou waar. Je wordt als het ware meegezogen, 
je kunt het gevoel hebben dat het je overspoelt. Je 
kunt niet meer bij de waarnemer, omdat het lichaam 
het sein ‘overleven’ heeft afgegeven. Om te over-
leven neemt de bescherming het stuur over. 

Besef dat je wat je in het verleden hebt 
meegemaakt, hebt overleefd. Wat je 
daaraan doet herinneren of de herin-
nering zelf zal je zeker overleven en wat 
je voelt gaat voorbij. 

Figuur die wordt geraakt, het overlevingsmechanisme 
heeft het stuur in handen, bewust heb je nu geen in-
vloed op je reactie; de waarnemer verdwijnt. Je wordt 
je reactie.

Het heeft geen enkele zin vanuit het slechte gevoel dat geraaktheid met zich meebrengt, te handelen. 
Je moet zorgen uit de overlevingsreactie te komen, want pas als het lichaam zich veilig voelt, kunnen 
de gevoelens waar de bescherming je van weg wilt houden naar boven komen. De waarheid van toen 
leidt tot verwerking van wat geraakt is en geeft opluchting. 



59

Blijf in deze situatie mild voor jezelf. Je kon er niets aan doen dat je zo reageerde. Het enige wat je nu 
kunt doen is, je weer aansluiten op je stroom. Op een gegeven moment worden de gevoelens minder 
heftig en heb je weer toegang tot je gezonde verstand. 
Schakel de waarnemer in, stel je open en neem de situatie zoals die nu is. Als je boos bent op jezelf, 
een negatief oordeel hebt over jezelf, neem dat alleen waar. Glimlach ernaar en adem het in. 
Weet dat je autonome zenuwstelsel actief is, voel wat het met je doet, ervaar hoe je lichaam reageert 
zonder daar op in te gaan en vertel dat het nu veilig is. Geef je bestemming aan, het tegenovergestel-
de van wat je ervaart. Als je niet weet hoe je nu verder moet, is dat prima. Vanuit het gevoel het niet 
te weten kunnen dingen ontstaan, die je vooraf niet had kunnen bedenken. Als het nog te moeilijk is 
om het zo te laten zeg je tegen jezelf ‘ik weet wat te doen’. Daarmee stel je je er toch voor open, al 
voel je het zo nog niet en heb je geen idee wat je zou moeten doen. 
Iedere keer als je denkt ‘ik weet het niet’ ervaar je wat je ervaart en herhaal je je bestemming in jezelf 
net zo vaak als nodig is. Vervolgens richt je je op iets wat je normaal gesproken fijn zou vinden om 
te doen, al heb je er nu geen zin in. Zo kom je weer op je stroom. De onderliggende waarheid van de 
aangeraakte, onverwerkte ervaring kan aan het licht komen, zonder dat je er bewust mee bezig bent. 
Het kan zijn dat het hierbij blijft of dat je het ineens weet, het maakt niet uit, dat wat ontstaat is goed. 

Bij geraaktheid is het heel menselijk dat we dit afreageren op de ander in plaats van het bij onszelf 
te zoeken. Door het beschermingsmechanisme dat automatisch in werking treedt gaat de reactie zo 
snel dat je in het begin nog geen grip op deze reactie hebt. Het principe geven en nemen treedt in 
werking en wel in negatieve zin. Als de ander door jouw reactie geraakt wordt dan zal deze vanuit 
zijn beschermingsmechanisme jou weer raken en dat gebeurt net iets sterker. Zo kan het van kwaad 
tot erger gaan.

 

Illustratie waarbij twee figuren vanuit geraaktheid met elkaar communiceren. In het contact tussen hen is 
bij beiden een onverwerkte ervaring aangeraakt. Er is sprake van een overlevingsreactie en het bescher-
mingsmechanisme is actief. Zij zijn de reactie geworden.

Vanuit geraaktheid zie je de persoon die je voor je hebt anders dan wanneer je niet geraakt bent. Je 
ziet het niet helder meer. Dit is het moment waarop het heden zich vermengt met het verleden 
zoals in DEEL 1 in het stuk ONVERWERKTE ERVARINGEN onder paragraaf Overleven is beschreven. 
Je onbewuste stuurt de informatie die past bij deze geraaktheid naar het bewuste. Deze informatie 
heeft niets te maken met de persoon die dat bij je aanraakt. 

OUTPUTOUTPUT
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Het is je beschermingsmechanisme (je oude pijn niet hoeven voelen) dat jou op die manier laat han-
delen. Jij kunt hier niets aan doen en degene op wie je je hebt gericht al helemaal niet. 

Het is de kunst zo snel mogelijk met reageren te stoppen en er alles 
aan te doen om weer op je stroom te komen. 
Zodra je weer aangesloten bent op je stroom, kun je de schade her-
stellen door verantwoordelijkheid te nemen voor wat je mogelijk, 
buiten je wil om, hebt aangericht.
Vertel dat je was geraakt, dat je je hebt afgereageerd en dat het niet 
je bedoeling was de ander pijn te doen. Je kunt ook aangeven dat je 
aan de slag gaat met dat wat je heeft geraakt om te voorkomen dat 
het weer gebeurt. 

De geraakte figuur links heeft de geraaktheid nu in de hand en vertelt 
wat er is gebeurd.

bij uitstek met mensen met wie je een hechte band hebt, kun je jezelf leren 
kennen en helen

In een relatie leef je erg dicht op elkaar en is de kans groot dat je geraakt wordt. Je bent zo met elkaar 
verbonden dat diep verborgen pijn aan het licht mag komen. Een stevige band kan dit wel hebben, 
het bindingsgevoel wordt op deze manier op een positieve manier ingezet. 
Aan de ene kant komt het beschermingsmechanisme snel in werking omdat de ander heel dicht bij 
je staat, aan de andere kant geeft het de mogelijkheid om dat wat beschermd wordt op te lossen, 
juist omdat je dicht bij elkaar staat. 
Als ik geraakt ben, ga ik harder praten. Mijn man heeft daar veel moeite mee, hij kan niet tegen stem-
verheffing. Het lukt mij maar niet om normaal te praten op zo’n moment, het is mijn bescherming 
die het stuur in handen heeft. Wat er vanuit geraaktheid uit mijn mond komt noem ik bagger. Jij dit 
en jij dat, er deugt dan niets van hem en het gaat maar door. Om dit zo snel mogelijk te laten stop-
pen zorgt hij ervoor dat het weer goed komt tussen ons. Eén keer na een uitval reageerde hij niet, 
hij werd heel stil. Ook toen ik weer gewoon begon te praten, kwam er niets terug. Op mijn vraag wat 
er was, vertelde hij door mijn uitval naar binnen geslagen te zijn. Wat ik gedaan had was niet terug 
te draaien en ik kon niets anders doen dan wachten tot het bij hem was gezakt. Toen het zover was 
gaf hij aan zich heel onmachtig te voelen, het was of hij niet gehoord en gezien werd en hij voelde 
zich gekleineerd door mijn woorden. Ik besefte hetzelfde gevoeld te hebben op het moment dat ik 
door hem geraakt werd en naar hem uitviel. Het luider praten wilde mij beschermen tegen het oor-
spronkelijke gevoel. Doordat mijn man bij zichzelf bleef en ik ertoe in staat was dit te laten, kon het 
oorspronkelijke gevoel naar boven komen en dat gaf mij opluchting. 

hetgeen in jou opkomt over een ander 
kun je gebruiken als informatie om jezelf beter te leren kennen

Je kunt alleen geraakt worden als er iets is wat geraakt kan worden. Je doet jezelf tekort als je denkt dat 
jouw oordeel over een ander, jouw irritatie of andere negatieve gevoelens die een persoon bij je oproept, 
door die persoon worden veroorzaakt. Gebruik de verschijnselen die je gewaar wordt als de ander je 
raakt als informatie; het gaat dan niet om de persoon, het gaat om de boodschap voor jou. 
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Anderen veranderen
Wat ik veel tegenkom is dat mensen anderen willen veranderen. Ik heb dat zelf ook gedaan, waarbij 
ik later merkte dat het mijn eigen heling in de weg stond. 
Alles wat jou raakt zegt iets over jou. Het heeft even geduurd voordat het tot mij doordrong hoe ver dat 
gaat en ik het werkelijk kon zien. Als ik geraakt ben is het soms nog lastig te beseffen dat het ‘iets’ is 
wat mij raakt en eigenlijk op mij betrekking heeft. 
Tijdens een wandeling met mijn shetlander bokte zij onverwachts en kreeg ik een hoef tegen mijn knie. 
Dat deed veel pijn en mijn knie zwol op. In plaats van mijn pijn af te reageren en mijn pony voor dit ge-
drag te straffen, vroeg ik mij af wat het voorval mij te zeggen had en ik wist het meteen. Ik liep in mezelf 
gekeerd waardoor ik geen aandacht had voor de omgeving. De shetlander had gebokt uit vreugde. Toen 
ik dat besefte kon ik de blijdschap van haar toelaten, de pijn verdween en we vervolgden samen vrolijk 
onze weg. De knie genas verrassend snel.

Zodra ik mij minder goed ging voelen bij mensen die dicht bij mij staan, wilde ik hen veranderen 
opdat ik mij beter zou voelen. Ik maakte ze bewust van de gevoelens die ik opving en waar ik vanaf 
wilde. Ik vond dat ze met zichzelf aan de slag moesten, zodat ik er geen last meer van zou hebben. 
Het ligt anders, de gevoelens komen alleen bij mij binnen en blijven bij mij hangen, omdat het mij 
blijkbaar nog iets te zeggen heeft. 

wij zijn in staat bij een ander te voelen wat bij onszelf zit

 

De figuur in het groen straalt stress uit en heeft daar zelf geen last van. De figuur in het roze voelt zich goed 
totdat de ander is gepasseerd. De figuur in het roze voelt zich dan niet prettig meer. Als deze figuur zich na 
de vraag: ‘Is dit gevoel van mij of van de ander?’ nog niet prettig blijft voelen, dan is er iets wat met stress te 
maken heeft dat nog moet worden verwerkt. Doordat de stress van een ander bij deze figuur binnenkwam, 
kon deze zich ervan bewust worden dat er nog een onverwerkte ervaring zat.

Als mijn man naar een afspraak moet, gaat het weggaan bij hem met veel stress gepaard. Zodra hij 
weg was, voelde ik mij vervelend. Zelf zei hij geen last te hebben van zijn stress. Ik heb mezelf de 
vraag gesteld wat dit over mij te zeggen had. Daarna ontdekte ik de momenten dat ik zelf in de stress 
schoot. Daar was ik mij niet eerder van bewust. Ik kon er om lachen, ik heb nu geen last meer van 
zijn stress en van de mijne. Weer iets opgelost en zonder moeite.
Ik schrok toen ik besefte hoe ik heb geprojecteerd op mijn man, terwijl het alleen over mijzelf ging. 
Ik heb hem dit laten weten om schoon schip te maken in mezelf en het naar hem toe recht te zetten. 
Degene die het hardst hulp nodig heeft ziet dit vaak niet in en vindt dat de ander hulp moet zoeken; 
deze valkuil was ook op mij van toepassing.
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Misschien probeer je zelf ook weleens anderen te veranderen om je beter te voelen. Je neemt dan 
het recht van de ander om te zijn wie hij is in jouw hand, je maakt je te groot. Dit zorgt ervoor dat de 
relatie ongelijkwaardig wordt. Wie ben jij om dat te doen, om te bepalen wat goed of slecht is voor 
een ander? Je eigen ontwikkeling stopt omdat je dat wat jou raakt niet oppakt en je maakt je, om je 
goed te voelen, afhankelijk van gedragsverandering bij de ander. Je mag wel afhankelijk zijn, want je 
bent pas onafhankelijk als je ook afhankelijk kunt zijn. Deze kracht van zowel afhankelijk als onaf-
hankelijk kunnen zijn, is er niet als je je afhankelijk maakt van de ander door deze persoon te willen 
veranderen.

Hoe zou jij reageren als de ander geen rekening met je houdt, je niet steunt, geen begrip voor jou 
heeft, je in de steek laat, jouw gedrag veroordeelt en eisen aan je stelt die niet bij jou passen? Ga 
eens op de stoel van de ander zitten, op de plaats van de ander staan, wat ervaar je dan? Mijn motto 
is: blijf bij jezelf en werk aan dat wat het met jou doet, stel jezelf de vraag wat het over jou zegt. De 
verschillen vullen elkaar daarmee aan en er ontstaat uitwisseling. 

Nu ik dat wat ik ervaar zelf oppak en er meer ervaringen zijn verwerkt, zijn er steeds minder herken-
ningstekens waardoor mijn aandacht in het hier en nu kan blijven. Wat er in mijn omgeving gebeurt 
zonder daadwerkelijk gevaar voor mij, heeft daardoor minder negatieve invloed op mij. Als het echt 
nodig is, word ik nog wel gewaarschuwd. De meeste ballonnetjes blijven bij mij niet meer aan iets 
onverwerkts hangen en gaan voorbij. Als ze wel blijven hangen vraag ik mij af wat het mij te zeggen 
heeft. Ik blijf bij mezelf en merk op hoe het zowel met mij als met de ander is. Zodoende kan ik er 
beter zijn voor mezelf en voor die andere persoon zonder de behoefte iets te willen veranderen. 

wanneer je de ander kunt nemen precies zoals die is, neem je jezelf zoals jij bent

Helend communiceren
Helend communiceren is luisteren naar elkaar met een open houding en niet aan de haal gaan met 
het verhaal. Dat betekent dat je hoort wat je wordt verteld zonder het met jouw verhaal te vermengen. 
Vat niet alles persoonlijk op wat wordt gezegd, vraag je af wat het over degene zegt met wie je in 
gesprek bent. Werkelijk naar de ander luisteren, niets willen veranderen, de woorden laten bij degene 
die ze uitspreekt en vragen naar de beleving van de ander, die anders kan zijn dan voor jou. De ander 
proberen echt te begrijpen, zonder hem aan te vallen als je geraakt wordt. Vraag, slik, vraag en stop 
op tijd als het je teveel wordt. 

door je open te stellen om de boodschap te ontvangen, blijf het stromen

Nadat je irritatie of weerstand is opgelost, kan het zijn dat het gedrag van de ander waar je eerst last 
van had, je nog steeds opvalt. Als je wat je ziet kunt overbrengen aan de ander zonder dat het jou 
nog iets doet, wordt het voor die ander makkelijker om aan te nemen wat je zegt. De toon waarop je 
spreekt is anders en de druk om te willen veranderen is er niet meer. 

Het is ook belangrijk om trouw te zijn aan je eigen gevoel door uit te spreken hoe het voor jou voelt. 
Jouw beleving van de situatie schetsen zonder daar een bedoeling mee te hebben. Als het moeilijk 
voor je is om aan te geven hoe het voor jou is, ga dan na wat de reden daarvan kan zijn: ben je bang 
voor de gevolgen, bijvoorbeeld voor ruzie of het verbreken van de relatie of ben je bang dat de ander 
zich gekwetst zal voelen?
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Wat je tegenhoudt komt voort uit het systemische verschijnsel angst, dat jou wil waarschuwen voor 
mogelijk vervelende gevolgen en je daarom ervan weerhoudt trouw te blijven aan jezelf en je ge-
voelens uit te spreken. Stop met nadenken over de gevolgen, spreek je uit, noem feiten zonder een 
oordeel te geven en er een conclusie aan te verbinden, want dat kan bedreigend overkomen. Laat 
de ander zich ook op die manier uitspreken. Zo blijf je allebei trouw aan je eigen gevoel en kom je 
bij het gevoel dat onder het beschermingsmechanisme verscholen ligt. Help elkaar daarbij, geef 
aan wanneer je je geraakt voelt en geef elkaar de ruimte te doen wat nodig is om van geraaktheid te 
herstellen. Als door wat jij zegt of doet heftige gevoelens bij iemand worden opgeroepen, is dat niet 
jouw schuld. Er kan alleen iets geraakt worden omdat er bij deze persoon iets te raken is. 
Op een avond ergerde ik mij zo aan mijn laptop dat ik besloot een andere te kopen. De dag erop 
vertelde ik dit aan mijn man. Hij riep meteen: ‘Niet doen’. Als verrassing voor mijn verjaardag had 
hij er al één besteld. Ik kon daar niet blij mee zijn want het apparaat wat hij had besteld zou ik niet 
gekozen hebben. Ik vond het erg moeilijk om dat te zeggen, voelde mij schuldig en nam het mezelf 
kwalijk dat ik zo’n prachtig cadeau niet kon waarderen. Het voelde echter zo slecht dat ik het hem 
wel moest vertellen. Mijn reactie was voor hem erg lastig. Dat begreep ik en hij begreep mij ook. 
Gelukkig kon de koop ongedaan gemaakt worden en hebben we samen een andere laptop gekocht. 
Maar het schuldgevoel bleef. Na de koop merkte ik dat ik mijn blijheid niet wilde tonen omdat zijn 
teleurstelling er nog was. Dat heb ik toen uitgesproken. Gedurende dit hele proces heb ik geweten 
wat er gebeurde en waar de gevoelens vandaan kwamen, zodat ik in staat was mezelf waar te nemen. 
Zodoende kon ik erbij blijven, ging ik niet mee in de gevoelens en kon ik steeds weer contact maken 
door aan te geven hoe het met mij was en mijn man te vragen naar hoe het voor hem was. Ondanks 
de vervelende situatie bleef het tussen ons stromen. De waarheid mocht er zijn voor ons allebei.

 

Twee figuren in contact met elkaar, die beiden bereid zijn te onderzoeken wat van hen is op het moment 
dat ze worden geraakt. Ze weten uit de overleefreactie te komen en herkennen de verschijnselen van het 
beschermingsmechanisme. Ze zijn zich bewust van mogelijke systemische gevoelens en onverwerkte 
ervaringen. Ze zijn blij als er weer ‘iets’ is opgelost.
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IK LEEF MIJN LEVEN LICHT

Mijn leven kan ik licht leven, omdat ik weet dat gevoelens, gedachten, en gedrag een functie hebben. 
Vanuit dit kader mag alles er zijn. Als ik geraakt word ben ik steeds beter in staat om mezelf waar te 
nemen. Ik besef dan dat ik het nu wel overleef en dat er een onverwerkte ervaring aan ten grondslag 
ligt. Daardoor kunnen gevoelens op hun plek vallen en komen er steeds vaker herinneringen naar 
boven van de betreffende gebeurtenis. Doordat de herinneringstekens afnemen, zijn er minder 
situaties waar mijn lichaam heftig op reageert. Op het moment dat er geen reactie van mijn lichaam 
komt waar het eerder wel zou reageren, ben ik blij: weer iets opgelost! Doordat ik minder geraakt 
word, kan ik beter luisteren, kan ik horen wat iemand bedoelt te zeggen of opmerken wat iemand 
werkelijk nodig heeft.
Mijn leven licht leven betekent eerlijk zijn tegenover mezelf en daar trouw aan blijven. Dat kan voor 
anderen verwarrend of minder leuk zijn, ze kunnen mij daarom egoïstisch vinden. Ik word mij steeds 
meer bewust van de systemische invloed op mij waardoor ik tegengehouden word trouw te blijven 
aan mezelf. Door het herkennen van de systemische gevoelens kom ik erachter wat bij mij past en 
wat ik werkelijk wil. Daar trouw aan zijn geeft contact met de stroom van het leven.

Misschien heb jij nog geen zin om zo bewust te leven. In het begin kost het moeite zoals iedere 
nieuwe activiteit die je leert, denk maar aan fietsen of autorijden. Als je het eenmaal door hebt gaat 
het vanzelf en hoef je niet meer over iedere handeling na te denken. 
Achteraf kan ik zeggen dat ik voorheen, zonder het te weten, als een gepantserde gecontroleerde 
eenheid aan het overleven was. Dit was de oude, automatische piloot. 
Als ik nu naar mezelf kijk gaat het leven voor het grootste gedeelte vanzelf, natuurlijk, onbewust, 
gericht op leven: het stroomt. Het laat zich moeilijk beschrijven, omdat ik automatisch handel en pas 
achteraf weet waarom. Mijn innerlijk weten is sterker dan te willen weten waar het handelen toe leidt 
en het onder controle willen krijgen van de situatie. De stemmetjes in mijn hoofd die voor interne 
conflicten zorgden, zijn onderling uitgeknokt. Ondertussen word ik nog regelmatig geraakt, wat niet 
prettig voelt, maar toch niet erg is omdat ik weet dat het mij helpt mijn bak te legen. Trouw blijven 
aan mezelf kost soms nog moeite. 
Door er bewust mee bezig te zijn, ben ik steeds beter in staat mijn gevoelens te reguleren. Als er 
moeilijke omstandigheden zijn ben ik dicht bij mezelf en ervaar ik wat er is. De nieuwe automatische 
piloot gericht op leven is geïnstalleerd. Het leven stroomt door mij heen. 

ik leef
ik leef het leven
ik leef mijn leven licht
door mijn leven te leven
kan ik er voor anderen zijn
kan ik geraakt worden
om heel te worden
ik kan alleen mezelf zijn
zoals ik op ieder moment ben 
ik ben blij met mij
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Wel wil ik mijn dankbaarheid uiten aan die mensen die dicht bij me staan, die door dik en dun in me 
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SCHITTER!
Het afronden van dit boek viel samen met het stervensproces van Marco Smit, een 
inspirerende man die mij zeer dierbaar is. Op 5 maart 2009 heeft hij op eenenveertig-
jarige leeftijd afscheid moeten nemen van het leven en daarmee van de mensen die hij 
lief heeft. Hij schreef tijdens zijn ziekte een boek voor zijn kinderen. 
Met toestemming van de familie sluit ik mijn boek af met een passage uit zijn boek:

Nu, de dag waarop Obama president wordt

Sterven is afscheid nemen van je eigen verhaal. Inzien en accepteren dat 
niets stand houdt in de eeuwigheid, ook niet die zorgvuldig opgebouwde 
illusie die door het leven gaat onder de naam “Marco”, geboren: “Smit”. 
Prettig sterven is dit afscheid alvast nemen, liefst ver voordat je met je 
laatste ademtocht in paniek (in de war gebracht door morfine, wie weet!) 
visioenen van hemel en hel, schuld en boete ziet samenstromen met je 
levensverhaal waarin je tot dan toe nog stevig geloof aan hechtte. 

Nederigheid is wat rest, de hemel op aarde openbaart zich slechts aan de 
nederige mens. Want: “Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren!”

Stof kent geen verhaal, geen romantiek, geen hoop en teleurstelling. Stof 
is wat het is. Anderzijds geldt ook voor stof: “Mens zijt gij, en tot mens zult 
gij wederkeren”! (of tot welk andere levensvorm dan ook.) Stof behoeft 
geen levensverhaal, geen extra dimensie in wel geformuleerde zinnen. Laat 
het verhaal los en leef zonder angst. Omarm het verhaal, cultiveer het 
verhaal, begin te geloven in het verhaal, vrolijk het verhaal op, toon het 
verhaal aan de wereld en ijdelheid is wat rest.

Van Marco’s afscheidsdienst neem ik mee en geef ik mee:
Schitter. Volg je droom NU, morgen is te laat. 
Laat je hoofd niet hangen. Wise up!

Bedankt Marco,

Sandra


