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Voorwoord
Een van mijn doelen tijdens de opleiding was woorden te geven aan wat mij inspireert en hoe ik
tegen mijzelf en de wereld aankijk en hoe ik denk dat ik het beste mijn leven kan leven. Met dit
werkstuk heb ik geprobeerd daar een vorm voor te vinden. Daarmee ook aangevend vanuit welke
basishouding ik mensen wil begeleiden om uit te vinden hoe zij hún leven het beste kunnen leven.
Dit eindwerkstuk is dus niet bedoeld om een doorwrocht overzicht te geven van het existentiële
gedachtegoed. Wel is het voor mijzelf een soort kapstok met wat ik van de opleiding mee wil nemen
en hoe verschillende ideeën / begrippen in mijn eigen leven en mijn levenshouding een rol spelen.
Het existentiële gedachtegoed is een stroming waarin ieder eigen accenten legt. Ik heb me vrij
gevoeld hierin te grasduinen en me eigen te maken wat me aanspreekt. Ik heb vrijuit geplukt zonder
(te proberen) me druk te maken over het eindresultaat. Zoals ik vroeger als kind het heerlijk vond om
een weiland in te gaan en bloemen te plukken. Dit werkstuk is mijn boeket als resultaat van een
heerlijke, inspirerende en ook spannende wandeling.

Over de titel
Existentieel verwijst natuurlijk naar het existentiële gedachtegoed maar evenzeer gewoon naar
‘bestaan’ zoals Viktor Frankl zo fijn eenvoudig benadrukt.
Welzijn betekent volgens de Dikke Van Dale: ‘welbevinden in onstoffelijk opzicht’. Wikipedia spreekt
over een zeker mate van ‘materiële en immateriële tevredenheid’ en over ‘kwaliteit van leven’.
De ondertitel verwijst naar mijn persoonlijke definitie van existentieel welzijn. In de psychologie
wordt vaak de wat klinische term coping gebruikt, als de vaardigheden bedoeld worden waarmee
iemand het leven aangaat. In de filosofie wordt meer gesproken over levenskunst. Dat laatste
spreekt mij meer aan; ik beschouw het leven kunnen leven als een kunst die iemand zich eigen kan
maken met een beetje aanleg en door heel veel oefenen.
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1 Existentieel Welzijn

Existentieel Welzijn wordt beschouwd als het vermogen van een mens om op authentieke wijze
vorm te geven aan zijn leven.
Binnen de existentiële benadering worden verschillende accenten gelegd, toch zijn er wel een aantal
overeenkomende uitgangspunten:
- de mens is een ervarend wezen en uniek;
- de mens is een zijn-in-de-wereld (Dasein);
- het leven is een zich ontvouwend proces in tijd en ruimte;
- het menselijk bestaan is begrensd;
- de mens is vrij in zijn keuze en daarmee ook zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij
zijn leven leeft.
Voor mij betekent Existentieel Welzijn het leven kunnen leven zoals dat zich aan mij voordoet. Dat
betekent: vieren en genieten als er iets te vieren, te genieten is en somberen als het tijd is om te
somberen. Werken als het tijd is om te werken en luieren als het tijd is om te luieren. Schoonmaken
als het tijd is om schoon te maken en de boel de boel te laten als dat aan de orde is. Samen zijn én
alleen zijn. Lachen en plezier maken én de stilte zoeken. Daarbinnen voelen dat het goed is, zonder
er een oordeel over te hebben. Ik kan mij bijvoorbeeld in het somberen zeer wel voelen, maar
evengoed kan ik geweldig genieten van spelen en samen zijn.
Wat mij daarbij helpt, is zijn-met-wat-is en wat mij eruit haalt, is het gevoel of het idee dat het
anders moet zijn dan het is. Het is dus niet een streven naar een hoger ideaal of een bezig zijn met
hoe het zou moeten. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat áls ik merk dat ik erg bezig ben met hoe het
zou moeten, ik dáár aandacht voor wil hebben.

4

Het ware, het goede en het schone
Welzijn heeft voor mij veel te maken met het ware, het goede en het schone.
Het ware staat voor mij voor aandacht hebben voor wat in mij leeft.
Het goede betekent voor mij met respect, zorg en aandacht omgaan met mijn omgeving, huis en
haard, familie, werk en contact met de buitenwereld..
Het schone is voor mij voeding voor mijn ziel, kunst en cultuur maar ook het schone, het mooie in het
dagelijks leven, een bloem, een mooi opgediende maaltijd.
Noodzakelijk onderhoud bestaat uit aandacht hebben voor hoe het nu in mij is; met vriendelijkheid,
zorg en respect omgaan met mijzelf en mijn omgeving. Zorgen voor eerlijke voeding zowel op fysiek
als sociaal, psychisch en spiritueel gebied. Aandacht hebben voor dat wat aandacht behoeft. Niet om
te leren accepteren maar veeleer om me over te geven aan ieder aspect van mijn leven. Het leren
leven mét de beperkingen. In het erkennen van wat is, kan ik liefde en genade ervaren.
Het doel is niet om uiteindelijk een voortdurende staat van harmonie en geluk te bereiken. Waar het
(mij) wel om gaat, is in het reine komen met mijzelf en mijn bestaan, steeds opnieuw. Daarvoor is het
belangrijk om te ervaren hoe het leven zich aan mij voordoet en daarvoor niet weg te kruipen (hoe
aantrekkelijk soms ook) . Dat is voor mij authentiek zijn. De mens als proces. Een onderweg zijn.
Leren leven met beperkingen en leren genieten van wat het leven biedt.

5

2 Mensbeeld

Barbara Witteveen tijdens tentoonstelling “Mensbeeld”, Rotterdam 2006

De mens goed of slecht?
Geïnspireerd door het gedachtegoed van Carl Rogers meende ik altijd dat de mens in wezen goed is
en een intrinsieke motivatie heeft tot groei en ontplooiing. De enige voorwaarde om tot groei te
komen is dan een gezonde en uitnodigende omgeving.
Deze zienswijze legt echter een bovenmenselijke macht bij mij die onderdeel uitmaakt van de
omgeving van die ander. Bovendien vond ik voor de vraag naar eigen verantwoordelijkheid nooit
een bevredigend antwoord.
Ik heb de zienswijze van Frankl dan ook als zeer bevrijdend ervaren. Frankl stelt dat de mens zowel
het goede als het kwade in zich heeft en zelf de richting kiest welke kant het opgaat. De mens kan
niet kiezen voor de omstandigheden waarin hij verkeert, maar wel hoe hij daar mee omgaat. En
natuurlijk blijven de omstandigheden waarin iemand verkeert belangrijk voor de keuze die hij maakt
of de mogelijkheden die hij ziet, maar ze zijn niet allesbepalend.

De zin van het bestaan
Naar mijn idee zit er achter het leven geen hoger plan. Net zo min als er een diepere betekenis zit in
een vroegtijdige dood. In die zin is het leven zinloos. Het leven is een verschijnsel van de natuur, een
gegeven. Er ligt geen diepere bedoeling achter het/mijn leven dan het leven zelf.
En dat lijkt een paradox. Ik geloof namelijk dat er ín het leven wel een bedoeling zit. Zoals het de
bedoeling is dat een tulpenbol uitgroeit tot een tulp, zo geloof ik dat het de bedoeling is dat een
mens tot bloei komt. De bedoeling is dat de potentie vorm krijgt, zo volledig mogelijk. Je talenten tot
ontplooiing laten komen en je lampje niet onder de korenmaat houden, maar voluit laten schijnen. In
die zin geloof ik dat ik een leven kan leiden zoals het bedoeld is. En ik geloof zelfs dat zin vinden in
het leven daarvan onderdeel is. Ten volle leven is voor mij recht doen aan wat in mijn vermogen ligt,
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mijn mogelijkheden benutten en mijzelf ontplooien (‘gewoon’ genieten hoort daar ook bij). Ten volle
leven is volgens mij: leven in contact met mijn diepste zelf.
Misschien vergis ik me en is er toch een hoger doel. Als dat zo is, dan weet ik dat niet en dat kan ik in
mijn menselijke beperktheid ook niet weten. Ik hoef het ook niet te weten. Ik mag leven binnen mijn
menselijke beperkingen.

Vrije wil en verantwoordelijkheid
Logisch gevolg van bovenstaande is ook dat de dingen die ons overkomen geen hogere bedoeling
hebben. Het land, het milieu waarin we geboren worden, de ziekten en de pijn die ons overkomen in
ons leven. Iemand kan ze wel een hogere betekenis geven, achteraf.
Ik ben erg aangesproken door wat Frankl schrijft over de vrije wil. Hoe we omgaan met de
gegevenheden van het leven, daarin zijn wij vrij. En in aanvulling daarop wat de paters Edwin
McMahon en Peter Campbell (Biospirituality) zeggen, dat het niet de trauma’s zijn die ons leven
verzieken maar wel de manier waarop we ons daartoe verhouden.
Dit betekent overigens niet dat je het mag omdraaien en iemand schuldig is aan zijn eigen onheil of
zijn onbeholpenheid om op een constructieve manier om te gaan met zijn gegeven-heden. Het
hebben van een vrije wil betekent dat je de kans hebt om het vanaf nu anders te doen, of op zijn
minst anders te willen doen.
Toch hoort bij een vrije wil wel verantwoordelijkheid. Ikzelf ervaar ook een verantwoordelijk-heid,
zowel voor mijzelf als voor mijn omgeving. Het is geen last om die verantwoordelijkheid te dragen,
ook voelt het niet als van buitenaf opgelegd. Als ik kies voor contact met mijn diepste zelf, dan boor
ik ook die drang tot verantwoordelijkheid dragen aan. Daar zit respect in en een gevoel van
verbondenheid met alles wat leeft. Daar ligt ook meteen de grens van mijn verantwoordelijkheid, ik
hoef niet meer te dragen dan ik kan dragen.
Ooit had ik in een workshop met de paters Campbell en McMahon een heel ontroerende ervaring - in
een oefening over verantwoordelijkheid - met woorden die van heel diep in mij opwelden: “Wat
goed is voor mij, is goed voor het grote geheel”.

De mens als interactioneel wezen
Het menselijk bestaan is een zijn-in de-wereld, zegt Heidegger, de mens staat niet op zichzelf.
Gendlin voegt daar aan toe dat hij altijd in interactie is met zijn omgeving. Mens en omgeving
beïnvloeden elkaar voortdurend. Daaruit vloeit ook voort dat de mens niet een vaststaand iets is,
maar een proces en dus steeds in beweging. Het zit in de mens ingebakken dat hij steeds beweegt in
een richting van zich prettig voelen. Om zich prettig te voelen kan hij kiezen uit vele wegen. De meest
bevredigende keuze wordt gemaakt in overleg met het eigen innerlijk. De innerlijke wijsheid zoals
Mia Leijssen die verwoordt in haar teksten. The living forward zoals Gendlin het noemt en in mijn
eigen woorden daar van binnen weten ze wel wat goed voor mij is en waar het met mij naar toe
moet. Dat is wat ik heb ervaren, dat is wat me erg aanspreekt in het focussen en dat is ook waar ik
vertrouwen uit put.
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3 Vier bestaansdimensies
In het kader van existentieel welzijn is het niet de vraag of je het goed doet of niet, ook niet of
iemand volgens een bepaalde definitie psychisch gezond is of niet. Het gaat veel meer om de vraag of
iemand op een bevredigende manier zijn leven kan leiden. Waar schort het aan en waar kan het
beter? Een beschrijving vanuit de vier bestaansdimensies is daarbij een bijzonder hulpmiddel. De
uitleg van de dimensies hieronder is ontleend aan teksten van Mia Leijssen in “Tijd voor de ziel”.

De fysieke dimensie
De fysieke dimensie of de Umwelt beslaat het stoffelijke, zintuiglijke lichaam en de materiële en
natuurlijke omgeving. Belangrijke waarden die bij deze dimensie horen zijn veiligheid, comfort,
genot, gezondheid en uiterlijke schoonheid. Mogelijke bedreigingen zijn armoede, ziekte en pijn,
aftakeling en uiteindelijk de dood.
Als iemand zichzelf beschrijft in deze dimensie, gebruikt hij vooral fysieke kenmerken (bv.
man/vrouw), fysieke activiteiten of prestaties (wandelen, een marathon lopen), materiële
verwezenlijkingen (mooie kleren kopen, een huis laten bouwen) of tekorten ( geldzorgen,
rugklachten), en het genieten van zintuiglijke prikkels (lekker eten, een mooi schilderij).
Een teveel aan aandacht voor zaken in deze dimensie kan leiden tot een verlammende angst voor
dood en ziekte, dwanghandelingen, fobieën of verslaving, verleiding om altijd meer te willen hebben
(overconsumptie, welzijnsziekten, eetstoornissen).
Te weinig aandacht voor het fysieke en materiële kan zich bijvoorbeeld uiten in een levensstijl die
fnuikend is voor de gezondheid of in een te weinig geaard zijn.
In iedere dimensie is er het risico van een teveel of te weinig investering. Het goede of aantrekkelijke
heeft een keerzijde (het teveel). Het gaat vaak om het vinden van het “juiste midden”. In deze
dimensie is er sprake van een spanning tussen genieten en verslaafd raken.

De sociale dimensie
In de sociale dimensie of de Mitwelt draait het om relaties en de plaats die iemand inneemt in de
samenleving. Hier spelen erkenning, succes, aanzien, zorgen voor anderen, verant-woordelijkheid,
vriendschap en ergens bij horen een belangrijke rol. Ontevredenheid of problemen kunnen te maken
hebben met gevoelens van afwijzing, eenzaamheid, schuld en schaamte. Beschrijving van zichzelf
gebeurt hier vaak vanuit de wijze waarop iemand zich verhoudt tot de ander (bijv. vader,
leidinggevende), door middel van sociale activiteiten (bijv. kletsen, groepssporten). Als de nadruk
teveel op de ander ligt, wordt vaak gesproken in termen van ‘moeten’, ‘verwachten’, ‘verplichtingen’.
Tevredenheid gaat vaak samen met ‘zich verbonden voelen’, de vreugde van iets doen voor een
ander, zich (een gewaardeerd) onderdeel voelen van een groep.
Problemen kunnen zich voordoen op het gebied van conflicten, verbroken relaties, angst om er niet
bij te horen.
De spanning in deze dimensie speelt zich af tussen hechting en angst voor verlies. Tussen aanpassing
en individuele vrijheid. Wie zich niet durft te hechten, blijft alleen. Wie zich teveel aanpast, ervaart
geen persoonlijke vrijheid meer en wordt hypergevoelig voor kritiek en afwijzing.
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De psychische dimensie
In de psychische dimensie, de Eigenwelt, gaat het om de relatie die iemand heeft met zichzelf. Hoe
kijkt hij tegen zichzelf aan, welke opvattingen heeft hij over zichzelf? Wat zijn de
karaktereigenschappen, welke intellectuele vermogens heeft iemand? Zelfkennis, zelfactualisatie,
autonomie en vrijheid zijn belangrijke componenten.
Voldoening kan men bijvoorbeeld vinden in persoonlijke groei en het ontwikkelen van talenten.
Belangrijke opdrachten in deze dimensie zijn het persoonlijke verleden en heden verwerken en
accepteren. Bedreigingen zijn verwarring, twijfel, gevoel van onvolmaaktheid, desintegratie, gevoel
van gevangen zijn. Zelfbepaling, verlangen en willen zijn belangrijke woorden.
Er moet een evenwicht gevonden worden in aandacht en zorg voor het zelf en egocentrisme. Een
teveel leidt tot narcisme, anderen gebruiken om de eigen behoeften te vervullen en tot het altijd
bezig zijn met zichzelf te verbeteren. Een te weinig leidt tot gebrek aan zelfzekerheid.

De spirituele dimensie
De spirituele dimensie of de Überwelt omvat een ruimer systeem van zingeving, van
zelfoverstijgende idealen, van geloof, geestelijke waarden en ideeën over de mens in een kosmische
context. In deze dimensie kunnen mensen zelfoverstijgende verbondenheid ervaren, of
dankbaarheid, liefde, genade, overgave. Werkwoorden die hierbij passen zijn “mogen” en
“ontvangen”. Het goede, het schone en het ware worden gecultiveerd en men telt zijn zegeningen.
Te weinig aandacht voor de spirituele kant van het leven kan leiden tot gevoelens van zinloosheid,
“waar doe ik het voor?”, “wat maakt het uit?”. Gebrek aan zingeving kan zich bijvoorbeeld uiten in
apathie, depressie, burnout. Een overinvestering kan leiden tot fanatisme, paranoia, dogmatisme,
subtiel of manifest geweld.
Met Mia Leijssen ben ik van mening dat de spirituele dimensie sterk verweven is met de andere
dimensies. Diverse aspecten in de andere dimensies kunnen ook een spirituele kant hebben.
Mia Leijssen benoemt de vier bestaansdimensies als een existentiële landkaart met behulp waarvan
iemand zijn eigen leven en de gebeurtenissen in zijn leven kan beschrijven. Deze landkaart is niet
alleen bruikbaar voor personen maar ook voor groepen en organisaties.
Wat mij er zo in aanspreekt, is in de eerste plaats dat het zo volledig is of in ieder geval heel volledig
voelt. Het geeft mogelijkheden om op verschillende manieren tegen het leven en gebeurtenissen aan
te kijken, zonder dat de een meer waar is dan de ander, het is allemaal waar. En wat voor mij
misschien nog wel belangrijker is, is dat er niet één waarheid in zit. Er zit enorm veel ruimte in.
Enorm veel ruimte voor eigen invulling. Het is geen norm waaraan je je eigen of andermans
psychische gezondheid afmeet met als uitkomst gezond of niet gezond. Wel geeft het de
mogelijkheid het eigen leven te beschouwen en te zoeken waar onder- of boveninvestering zit.
Frankl zegt dat er niet één manier is om psychische gezondheid te beschrijven en ook dat ieder zijn
eigen ‘medicijn’ moet vinden. En daarvoor geeft het ‘model’ van de vier dimensies prachtige
handvatten.

9

Iemand kan een eigen existentiële landkaart maken door stil te staan bij de volgende vragen:
* Wie ben ik? - Ik ben …. En dan volgt een lijst met minimaal tien vervolgwoorden.
* Waaraan besteed ik mijn tijd geld?
* Waarover maak ik mij zorgen?
* Waaraan ontleen ik vreugde plezier, voldoening?
Iedere vraag krijgt minimaal vijf antwoorden. Vervolgens bekijkt iemand zelf in welke dimensie de
antwoorden horen, sommige antwoorden zullen in meerdere dimensies geplaatst kunnen worden en
dat is prima. Op basis van de toedeling kan het spinnenwiel ingekleurd worden en wordt zichtbaar in
welke dimensie iemand zichzelf vooral definieert en waar eventueel een disbalans is ontstaan.
Overigens is het heel goed mogelijk en normaal dat er tijdens bepaalde gebeurtenissen meer
aandacht naar de ene dan naar andere dimensies gaat.
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4 Existentiële ontwikkeling

M.C. Esscher

Existentiële ontwikkeling speelt zich af tussen geboorte en dood. Het gaat het hele leven door. Ik, wie
ik ben, is een proces, het leven is een proces, het gaat altijd verder, het vormt zichzelf in interactie
met de omgeving. Met steeds nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. In de vroege kinderjaren
worden de meeste vaardigheden aangeleerd om met de gegevenheden van het leven om te gaan.
Maar wat eens een goede strategie was, hoeft dat op een later moment in het leven niet meer te
zijn. Gelukkig zijn er kansen om te veranderen, om de vaardigheden om te buigen, uit te breiden.
Als het (even) niet gaat, is het niet belangrijk om een diagnose van het probleem te stellen en
daarvoor een oplossing te bieden maar veel meer om na te gaan wat het betekent om als mens te
leven met deze problemen of beperkingen. En vervolgens op zoek te gaan naar wat ik (op dit
moment) nodig heb om dit leven te kunnen leven.
Soms loopt het proces vast of kan iemand het (even) niet meer alleen. Graag sta ik op zo’n punt een
poosje stil met iemand of loop een eindje mee. Zoals ook ik zelf regelmatig iemand heb gezocht om
een stukje met mij mee te lopen, tot ik weer alleen verder kon.
Problemen kunnen zich op verschillende niveaus voordoen.
Iemand kan het contact met het eigen lichaam kwijt geraakt zijn “ik leef in mijn hoofd”, ”ik weet niet
wat ik voel”. Problemen kunnen zich voordoen in de relatie met anderen. Vaak gaat het dan op een
of andere manier wringen tussen autonomie en afhankelijkheid. Er kunnen problemen optreden als
verleden, heden en toekomst niet op een adequate manier met elkaar zijn verbonden. Of iemand
kan niet omgaan met de beperkingen van het leven of de angst voor eenzaamheid, verlies, dood.
Kwetsuren die iemand opdoet in het leven, kunnen niet teniet gedaan worden. Wel is het mogelijk
manieren te vinden hoe er mee te leven. Dat begint met de erkenning van de pijn. Joeri Calsius
noemt het existentiële proces een bewustwordings-proces. Van Gendlin kennen we het belang om
na te gaan hoe dit verlies, deze pijn in het lijf ervaren wordt. Juist het contact met het lichaam maakt
dat zich een volgende stap kan ontvouwen. Het is het lichaam zelf dat een weten in zich draagt hoe
het verder kan, dat zal zich ontvouwen als genoeg tijd en aandacht is besteed aan dat wat moeilijk is.
Eigenlijk is het zelfs zo dat er groeimogelijkheden zitten juist daar waar het moeilijk wordt.
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Het lichaam kent de mogelijkheid tot helen, het organisme weet hoe het had moeten zijn en het
lichaam draagt de mogelijkheid in zich dat alsnog te ervaren, naast de niet te veranderen
geschiedenis. Het bewust worden, het ´erbij-zijn´ in plaats van ´ervandaan´ of ´er in´, geeft een
mogelijkheid tot ‘helen’, tot genade ervaren, tot “in het reine komen met hoe het was”. Op die
manier ontstaat ruimte voor een volgende groeistap.

“ What is split off, not felt, remains the same. When it is felt, it changes.
Most people don’t know this! They think that by not permitting the feeling of their negative ways they make
themselves good. On the contrary, that keeps these negatives static, the same from year to year. A few
moments of feeling it in your body allows it to change. If there is in you something bad, sick or unsound, take it
inwardly and breathe. That’s the only way it can evolve and change into the form it needs. ”
Eugene Gendlin

Existentiële ontwikkeling is het proces van worden wie je bent en de kunst leren verstaan om het
leven te leven. En dat betekent ook de moeilijke thema´s aangaan. De existentiële thema’s zijn dood,
eenzaamheid, angst en verlies. Deze thema´s kunnen zich tijdens een mensenleven op allerlei
manieren manifesteren.

Geluk
is groei
maar groei
doet pijn
en pijn
is leed
maar leed
zaait groei
en groei
geluk
Anna Vali
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5 Zingevende levensvaardigheden
“Hij die een ‘waartoe’ heeft in het leven kan bijna met elk ‘hoe’ omgaan.”
Friedrich Nietzsche

Viktor Frankl stelt dat zingeving de meest fundamentele menselijke behoefte is. Zingeving of een
doel hebben, helpt een situatie aan te kunnen. Voor mij is het niet zo dat ik met een levensdoel dus
iedere situatie aan kan. Nee, de vraag is of ik in deze specifieke situatie kans zie een doel te vinden,
als dat lukt dan kan ik het aan. Het doel kan heel goed zijn deze situatie zo goed mogelijk door te
komen, of zelfs alleen maar “staande te blijven”.
Frankl stelt ook dat zingeving fundamenteler is dan zelfontplooiing (piramide van Maslow).
Zoals al eerder gesteld heb ik geen hoger doel dat ik hoef te dienen. Wel ervaar ik een innerlijke
drang om een zo goed en zo volledig mogelijk mens te zijn. Het is niet moeilijk want ik wil niet
anders, of het-in-mij wil niet anders. Deze “drang” is tevens dat wat mij voldoening schenkt. Dat zit
verweven in mijn dagelijks leven. Dat uit zich door het zoeken naar het ware, het doen van het goede
en het genieten van het schone. In iedere situatie kan ik wel iets hiervan oefenen.
Anderen zullen op een andere manier zin in het leven ervaren. Bijvoorbeeld in relaties, in de (zorg
voor) natuur, mensheid, milieu of in het dienen van God. Zin ervaren is heel persoonlijk en
tijdgebonden, welke zin iemand ervaart kan in de loop van zijn leven veranderen.
Zingeving kan zich uiten in alle vier de bestaansdimensies. Voor mij zelf vertaald betekent dat: zorg
voor mijzelf, zorg voor de ander, zelfonderzoek en mij onderdeel weten van een groter geheel.
De inhoud van zingeving kan per persoon verschillen maar ook in diepte. In de literatuur worden vier
verschillende dieptes onderkend: hedonistisch (gericht op genieten), persoonlijk (gericht op
persoonlijke ontplooiing), altruïstisch (dienstbaar of zelfoverstijgend) en een ultieme betekenis
vinden. De diepte blijkt samen te gaan met de levensvervulling die mensen ervaren. Persoonlijk denk
ik dat de grenzen niet altijd zo duidelijk zijn. Als ik bijvoorbeeld “genieten van het schone” benoem
als een zingevende activiteit, dan heb ik het meer over een transcendente dan over een
hedonistische ervaring. Datzelfde geldt voor de ´opdracht` zo volledig mogelijk mens te zijn. Juist in
het kiezen voor mijzelf kan ik er volledig voor de ander zijn.
Zin ervaren heeft mijns inziens ook alles te maken met zin hebben. Wie er geen zin meer in heeft, is
het “waartoe” in zijn leven kwijt. Dat kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld een te kritische
houding ten opzichte van zichzelf (zie in de bijlage voor een voorbeeld) of onvermogen om
constructief met bepaalde situaties om te gaan. Het gaat bij zingeving om een bepaalde spanning
tussen behoefte (doel) en vervulling. Een noodzakelijke spanning zegt Ad Bergsma. Het zet ons in
beweging. Een doel hebben betekent je best doen om daar ook te komen, het geeft een uitdaging.
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Onderweg zijn, nieuwe wegen zoeken, nieuwe bronnen in jezelf aanboren, en dát leidt tot
voldoening blijkt uit onderzoek.
Binnen de positieve psychologie is onderzoek gedaan naar de factoren die een rol spelen bij een
bevredigend leven. Het blijkt te gaan om het ontwikkelen en inzetten van iemands specifieke
competenties. Die competenties zijn te classificeren in een zestal universele (in tijd en ruimte)
deugden: wijsheid en kennis, moed, liefde en menselijkheid, rechtvaardigheid, gematigdheid,
spiritualiteit en transcendentie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een goed leven, wat veel te
maken heeft met het inzetten van eigen competenties en een zinvol leven dat bereikt kan worden
door de eigen competenties in te zetten voor een zelfoverstijgend doel.
Mia Leijssen noemt het geheel aan zingevende vaardigheden levenskunst en bespreekt zes
vaardigheden:
* Cognitief selecteren: van de nood een deugd maken. Ben je slachtoffer of benut je de nieuwe
situatie als stimulans voor groei en ontwikkeling? Bijvoorbeeld: is ouder worden een proces van
aftakeling of van wijsheid verwerven?
* Het positieve cultiveren door het goede, het ware en het schone te zien, doen, ontvangen en in ere
te houden. Voor mij is het hierin wel belangrijk niet voorbij te gaan aan negatieve gevoelens. Ik kan
het goede pas zien als het ´slechte´ er ook mag zijn.
* Optimaliseren of je keuze beminnen. Dat betekent meer energie steken in het leren houden van de
gemaakte keuze in plaats je blijven afvragen of je wel de juiste keuze hebt gemaakt. Je verbinden aan
je keuze en deze toegewijd zijn in plaats van niet (durven) kiezen omdat er aan iedere keuze wel iets
mankeert.
* Aanpassen oftewel roeien met de riemen die je hebt. Niet bezig blijven met hoe het was maar een
manier vinden om je aan te passen aan de veranderde situatie.
* Tijd nemen bevordert een ontvankelijke houding. Tijd nemen voor de dingen opent de weg naar
meer voldoening. Ik kan zelf zo merken dat als ik tijd neem om de dingen te doen die ik moet doen,
er weinig is waar ik een hekel aan heb. Tijd nemen bevordert ook geduld en acceptatie. “Ten volle de
beperkte tijd nemen die beschikbaar is, betekent met rustige aandacht zijn in het nu”.
* Dienstbaar zijn en zorg dragen, hierin krijgt bezieling vorm in de buitenwereld. Het bijzondere
hiervan is dat juist in het dienstbaar zijn de eigen ziel gevoed wordt. Mits de zorg uit het hart komt en
niet een gevolg is van bijvoorbeeld een opgelegd ´moeten´. Uit eigen ervaring ken ik zo goed het
verschil tussen dienstbaar zijn omdat het moet, waarbij ik een enorm innerlijk verzet voel en het
diensbaar zijn vanuit het hart, wat heel vervullend voelt.
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6 Existentiële beperkingen

De Schreeuw Edvard Munch

Het leven is niet maakbaar. Beperkingen in het leven, iedereen komt ze tegen. Ze horen erbij. De een
krijgt er meer mee te maken dan de ander. Beperkingen en beproevingen zijn niet eerlijk verdeeld.
Evenmin als de vaardigheid om er mee om te gaan. Zelf ben ik ze in de loop van mijn leven in volle
hevigheid tegengekomen en heb ermee leren leven. En daarmee is het leven voor mij meer leven
geworden.
Existentiële thema’s zijn thema’s waar iedereen zich in zijn leven toe moet leren verhouden. Het zijn:
dood, angst, eenzaamheid en verlies. Dat leren verhouden gebeurt vaak impliciet. Existentiële
thema’s, of de worsteling ermee, liggen meestal niet zomaar aan de oppervlakte maar kunnen wel de
onderliggende oorzaak zijn van problemen zoals die zich in het dagelijks leven voor kunnen doen.

Dood
Het leven bestaat niet zonder de dood. Net zomin als zwart bestaat zonder wit. De dood is een
gegeven. Het gegeven van de eindigheid geeft het leven waarde. En soms juist het tegenovergestelde, dan ontstaat een gevoel van zinloosheid, “het houdt toch op”.
Hoe wij met de dood omgaan hangt voor een groot deel af van de wijze waarop wij kennis hebben
gemaakt met de dood en welke ervaringen wij er mee opgedaan hebben, zegt Mia Leijssen.
De dood kan op verschillende manieren een rol spelen in iemands leven. De dood als een natuurlijk
einde van het leven. Van iemands eigen leven of van dierbaren om hem heen. De dood kan ook
volkomen onverwacht komen en iemand wegrukken uit een nog lang niet voltooid leven. De angst
voor de dood of juist het verlangen naar de dood kan een rol spelen.
Ik verhoud mij tot de dood als iets dat onafwendbaar is maar niet beangstigend. Hij komt vroeg of
laat, aangekondigd of niet aangekondigd. Eerlijk of niet eerlijk. Ik kan er niets over weten. Net zomin
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als ik weet of er leven na de dood is. Als er leven na de dood is, dan is dat een goed leven, in wat
voor vorm dan ook. Het idee van een hel komt mij als iets onbestaanbaars voor.
Aan het sterfbed van mijn vader heb ik gezien dat sterven een overgang is en dat die soms niet
zomaar komt. Komen, geboren worden kan soms een worsteling zijn en gaan, sterven ook.
De (nabijheid van de) dood geeft soms mogelijkheden die er in het leven niet waren. Zo heb ik tegen
mijn vader mogen en kunnen zeggen dat het goed geweest was en dat hij naar het nieuwe
Jeruzalem mocht gaan. Een heel bijzondere ervaring die mij heel dicht bij hem bracht, ook al was hij
al onderweg naar gene zijde.
De dood van mijn schoonouders gaf de mogelijkheid om te rouwen om wat er niet geweest is en
vooral de liefde voor hen te voelen zonder de ballast van de ingewikkelde relatie.
De dood van mijn kind is de meest ingrijpende ervaring met de dood in mijn leven geweest. Het
onverwachte en het onvoorstelbare bleek zomaar te kunnen gebeuren. Toch is de herinnering aan
haar begrafenis mij zeer dierbaar. Het verbindt mij met haar én ik heb toen mogen ervaren dat wij
en alles wat in ons leeft, opgenomen zijn in een liefdevolle energie waar zelfs verdriet en wanhoop
volledig in worden opgenomen.
Hoewel ik enorm van het leven houd, huist in mij ook een verlangen naar de dood. Dit verlangen
naar de dood was moeilijk te erkennen, moeilijker dan de wetenschap dat mijn leven ooit zal
eindigen. Toch bleek het heel bevrijdend om het toe te geven en er aandacht voor te hebben. Het
lijkt wel of het mijn liefde voor het leven nog heeft verdiept. Erover schrijven was beangstigend
(word ik gek?) en bevrijdend, heerlijk dat het (ik) er mag zijn.

Verlies
Er is noodzakelijk verlies, zoals verlies van zekerheden, van hoop en van illusies, verlies dat
samengaat met of het gevolg is van eigen keuzes. “Ze zijn noodzakelijk omdat we ons ontwikkelen
door te verliezen, te verlaten, los te laten” schrijft Judith Viorst. Er is ook een ander soort verlies, een
verlies dat geen enkele noodzaak heeft maar wel van invloed is op onze ontwikkeling. Dat is
bijvoorbeeld verlies van gezondheid door een ziekte, het verliezen van een kind of het verlies van
huis en haard door brand of oorlog. Dat is verlies waar een ‘oneerlijk’ aspect in zit. Ook dat hoort bij
het leven, het leven is niet rechtvaardig. Bertrand Russell schrijft “ … En toch moet ieder van ons via
dood, ziekte, armoede of speling van het lot leren dat de wereld niet gemaakt is voor ons, en dat, hoe
edel ook de zaken zijn waarnaar we verlangen, het lot ze ons desalniettemin kan ontzeggen”, en
vervolgens: “Het is eigen aan ‘moed’ wanneer het ongeluk op onze weg komt om zonder morren de
brokstukken van onze hoop te dragen en onze gedachten niet te laten verstrikken in vergeefse spijt.”
Iedereen krijgt met verliezen te maken, op wat voor manier dan ook. Verliezen betekent rouwen. Dat
gaat de een beter af dan de ander. Er zijn allerlei schema’s over stadia die iemand zou moeten
doorlopen om verlies te verwerken. Dat is een te magere benadering stelt Darian Leader in een
artikel in Filosofie Magazine. Je moet verder kijken dan het uiterlijk gedrag van iemand, en verder
kijken dan de clichés over hoe iemand een verlies te boven komt. “Het gaat er om”, zegt hij, “dat
verlies te integreren in je leven”.
Ria Weyens schrijft op een mooie manier over hoe zij leerde omgaan met verdriet. Zij ontving van
een boeddhistische vrouw de boodschap om de innerlijke strijd stop te zetten en te geloven in de
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kracht van mededogen. “Met vallen en opstaan leerde ik het innerlijk gevecht los te laten en een
houding van mededogen te ontwikkelen. In mijn kwetsbaarheid ontdekte ik langzaam een nieuwe
kracht, in de duisternis een nieuw licht”.
De dood van mijn kindje, dat stierf nog voor ze geboren was, is mijn meest ingrijpende
verlieservaring. Nooit heb ik zoveel liefde gevoeld en ervaren, van binnen en buiten me. Ik heb zo
gevoeld hoe dood en leven, verdriet, machteloosheid, hoe alles ook liefde is. Wat heeft gemaakt dat
ik dat heb kunnen dragen, is dat ik het er heb kunnen laten zijn zoals het was. En het besef dat het
leven niet rechtvaardig is. Niet rechtvaardig en niet onrechtvaardig, het is zoals het is.
Van een andere orde maar ook belangrijk was de ontdekking dat politiek niet per se integer is, een
echte verlieservaring waardoor mijn wereldbeeld verschoven is. Een ervaring die gepaard ging met
een groot gevoel van ontgoocheling en verontwaardiging. En ook hier het besef dat het leven niet
eerlijk is of rechtvaardig.
Rouwen is wat mij betreft niet een proces dat een einde krijgt “als het verlies een plek heeft
gekregen” maar meer een proces van leren leven met het verlies en het integreren in de manier
waarop het leven geleefd wordt. Ieder moet daar zijn of haar eigen weg in vinden.

Eenzaamheid
`Wie de verborgen Schepper najaagt, vindt Hem niet, wie de Geest wil vastgrijpen, houdt de wind in
zijn handen. Maar wie de eenzaamheid aanvaardt als een bodem voor eigen kracht, zal de schepping
waarmaken in zichzelf.`
Catharina Visser
Hoewel de mens slechts bestaat in relatie tot zijn omgeving, is hij uiteindelijk alleen. Hij komt alleen
en gaat alleen. Eenzaamheid hoort er dus bij.
Claude Missiaen beschrijft het onderscheid tussen verschillende vormen van eenzaamheid. Interpersoonlijke eenzaamheid, waarbij er geen sprake is van contact met anderen. Te denken valt aan
mensen die buitengesloten worden en die (te) weinig sociale vaardigheden hebben om contact te
leggen of te behouden. Dan is er intrapersoonlijke eenzaamheid, vervreemding van zichzelf, als men
niet meer in contact is met zichzelf, niet meer kan vertrouwen op een eigen ik. De existentiële
eenzaamheid vervolgens kent twee betekenissen. De eerste betreft de onoverbrugbare kloof tussen
mij en de ander, het besef dat ik uiteindelijk toch alleen ben, “jij kunt niet voelen wat ik voel”. In de
tweede betekenis wordt gedoeld op het verwerven van autonomie, het afstand nemen van de
verbondenheid met de moeder. De spanning tussen autonomie en verbondenheid wordt wel het
‘universele conflict’ van de mens genoemd. Met enerzijds het verlangen zich te ontplooien
(individuatie) en anderzijds de behoefte aan verbinding.
Ik ben in mijn leven op verschillende manieren geconfronteerd geweest met eenzaamheid.
Eenzaamheid tijdens de periodes met een partner heb ik als schrijnender ervaren dan in de periodes
dat ik alleen was. Als ik alleen ben, weet ik hoe met eenzaamheid om te gaan. Erbij-zijn, en dat is
eigenlijk wel een mooie, bijna sacrale ervaring. Samenzijn lijkt een soort schijnbelofte in te houden
van gezelschap in eenzame tijden en dan valt het extra tegen als het er niet blijkt te zijn.
De momenten in de tijd dat ik paniekaanvallen had, schaar ik onder de noemer van intrapersoonlijke
eenzaamheid. Ik durfde dan niet op mijzelf te vertrouwen en voelde me volledig ‘los’.
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Ik kan intens genieten van gezelschap én ik kan intens genieten van stilte en absolute rust. Het is een
genot om beide te kunnen ervaren én te hebben in mijn leven. De ontdekking dat beide bij mij horen
betekende een enorme bevrijding en het einde van een enorme strijd. De strijd ging over wie ik nou
eigenlijk echt was, of degene die houdt van het aardse ( gezelschap, zang en dans, wijn en spijs) of
meer een mens gericht op het contemplatieve (de eenzaamheid zoeken, mediteren, matiging).
Paradoxaal is de ervaring dat ik juist in eenzaamheid het verbonden zijn met de aarde, met de
natuur, met de ander, beter lijk te kunnen voelen dan in de ‘hectiek’ van een samenzijn. Samenzijn
kan ook afleiden van het contact met die diepe innerlijke laag van verbondenheid.
De keuze voor het citaat van Catharina Visser bovenaan deze paragraaf is ingegeven door een
bijzondere (focus)ervaring met eenzaamheid. Er was leegte in mij en eenzaamheid, ik had het
ontzettend koud, het was heftig, zó ontzettend alleen. Tegelijk voelde het als een zeer zuivere
ervaring. Er was een groene, lichtgevende, doorschijnende ‘bamboestengel’ in mij, van een
zuiverheid die ik nooit eerder en ook daarna nooit meer ervaren heb.
Na deze ervaring heb ik het nooit meer moeilijk gevonden om me eenzaam te voelen. Ik ben me er
erg bewust van dat we uiteindelijk allemaal alleen zijn. Ik vind dat niet pijnlijk, het maakt mij tot wie
ik ben. Het geeft mij ook kracht en de mogelijkheid (de toestemming bijna) om op eigen voeten te
staan. Het maakt mij IK. Het maakt mij volwassen. Het maakt mij mens.

Angst
Angst speelt in ieders leven een rol maar kan op heel verschillende manieren tot uitdrukking komen.
Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen angst hebben voor iets concreets (vrees) en angst
voor ‘het leven’ of de dood. Deze existentiële angst treedt volgens Tillich op als we bedreigd worden
in de fundamenten van ons bestaan en dat kan zowel op fysiek (de dood) als geestelijk (leegte en
zinloosheid) of moreel (angst voor de verdoemenis, gevoelens van schuld) gebied.
Heidegger zegt dat angst de grondstemming is van de mens. Het gaat dan volgens hem om de angst
voor het in-de-wereld-zijn. Deze is voor mij meer herkenbaar dan de angst voor de dood. Maar dat
werd mij pas later duidelijk. Het begon met angst op zich. Ik herken mij in de woorden van Heidegger
“De angst weet niet wat het is wat beangstigt.”
Existentiële angst geeft het gevoel geen houvast te hebben. Houvast zoeken kan op allerlei manieren
gebeuren. Houvast zoeken in materiële (nog mooier huis, auto, kleren) of zintuiglijke bevrediging
(sex, drank, drugs) geven vaak een schijnhouvast. Een meer bevredigende manier is een zin of doel te
vinden in het leven.
Als angst de grondstemming is, dan is er geen andere mogelijkheid dan ermee te leren leven en dat
gaat het beste door het onder ogen te zien. Als ik een proces ben, dan kan ook de zin die ik ervaar
aan verandering onderhevig zijn. Dat betekent dat ook zin vinden in het bestaan geen allesoplossend houvast biedt maar zich kan wijzigen in de tijd.
“De moed om te zijn” is de titel van een boek dat Paul Tillich heeft geschreven over het omgaan met
angst. Uit eigen ervaring weet ik dat het veel moed vraagt om te ´zijn´ en voor mij was daarin de
eerste stap de moed vinden erbij te zijn.
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Rond mijn dertigste heb ik het erg moeilijk gehad met mijzelf. Het was in deze tijd dat ik het
schilderij van Edvard Munch in mijn hart heb opgenomen. De officiële diagnose luidde depressie met
een paniekstoornis. De paniek uitte zich in aanvallen waarin ik vreesde de relatie met de
werkelijkheid kwijt te zijn - wie zegt mij dat het zomer is, misschien heb ik wel de verkeerde (want
zomer)kleren aan? wie zegt mij dat ik weet waar ik ben en weet hoe te komen waar ik gaan moet?
Ook had ik aanvallen van angst, ongedifferentieerde angst, pure angst. En dat was zeer beangstigend.
Wat mij heeft geholpen is het uit te houden met de angst, zijn bij dat in mij wat zo angstig is. En
daarin heb ik een bodem ervaren, zo diep, zo diep, zo kaal, zo zwart, zo bibberend, zo naakt, zo
angstig dat er niets meer onder zat, niets kon erger zijn.
Vanaf het moment dat ik dat dieptepunt had ervaren werd het beter. Want ik wist dat ik ook het
allerergste uit kon houden. De angst dat de angst mij eronder zou krijgen, die verdween. Het bracht
mij het besef: ik ben een mens, niet volmaakt, niet klaar, maar gewoon een mens.
In de loop van de tijd heb ik geleerd dat het vooral gaat om de angst om te zijn wie ik ben, te voelen
wat ik voel en te (mogen) doen wat ik doe. Ik ging de beroemde zin van Marianne Williamson ‘Het is
ons licht, niet onze schaduw die ons het meest beangstigt’ begrijpen. ( Uitgesproken door Nelson Mandela
bij zijn inauguratie) .
Voor mijn welbevinden is het belangrijk geweest de existentiële thema’s niet uit de weg te gaan
maar ze actief aan te gaan. Focussen heeft mij geholpen ze aan te kúnnen gaan. Omdat het de
mogelijkheid biedt erbij te zijn zonder erin te verdwijnen. Het volledig bewust toelaten van de angst,
de wanhoop, de eenzaamheid ….. daarin heb ik kracht gevoeld, de kracht van te kunnen leven. Hierin
heeft zich het vertrouwen ontwikkeld dat ik het leven aan kan, wat het ook te bieden heeft.

Is er een kracht die geneest?
Als wij op de bodem van ons kunnen zijn
Als wij pijn hebben, ziek zijn
Of eenzaam door de dagen gaan
Is er een kracht die ons doet opstaan?
Kom mij niet aan met mooie woorden
Zeg niet dat lijden een zin heeft, een doel!
Als de afgrond zich opent en nergens houvast is,
Troost mij dan niet met andermans pijn.
Kom mij niet aan met schoonheid en zon.
Maar waak met mij in de grot van de smart.
Begrijp de volle omvang van mijn klacht.
Kleineer mij niet, laat mij mijn waardigheid.
Wie weet …. In de nacht tussen jou en mij.
Roert zich een kracht die geneest.
Catharina Visser
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7 Macht en Kracht,
Grenzen, Kwaadheid en Conflicten

M.C. Esscher

Vanuit het existentiële gedachtegoed wordt de noodzaak gezien om de beperkingen van het bestaan
te onderkennen en tegelijkertijd wordt de vrijheid benadrukt die iemand heeft om een manier te
kiezen zich te verhouden tot die beperkingen. Dat klinkt vrij overzichtelijk maar kan met heel wat
problemen gepaard gaan.
Je schikken in je lot, maar wat is dan mijn lot? Wat zijn de beperkingen in mijn leven, welke macht
heb ik, wat kan ik veranderen en wat niet? En hoe schik ik me in mijn lot? Voel ik mij krachtig of
krachteloos? Maak ik er wat van? Of ben ik slachtoffer? Volgens Mick Cooper is de opdracht van
counseling en therapie ‘cliënten terug te brengen naar hun ‘macht binnen de perken’.

Serenity Prayer
Lord, grant me the serenity
to accept the things I cannot change;
courage to change the things I can;
and wisdom to know the difference.
Reinhold Niebuhr

Macht
Macht bestaat uit de mogelijkheid iets of iemand te beïnvloeden. Zoals Mick Cooper zegt, is er een
verschil tussen zich machteloos voelen en machteloos zijn. Er is altijd macht, stelt Cooper, of keuze.
Hij verwijst naar de ervaring van Victor Frankl in het concentratiekamp waar sommige van de
gevangen zich als beesten gedroegen en andere als heiligen. De mens heeft beide mogelijkheden in
zich en hij besluit zelf welke hij inzet en ontwikkelt.
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Maar soms is het moeilijk om te erkennen dat we macht hebben en kunnen kiezen. We voelen ons
liever machteloos. Van mijzelf weet ik dat ik soms zo bang ben voor de mislukking dat ik maar liever
niets wil. De mogelijkheid om te moeten erkennen dat iets mislukt is, dat ik het niet kan, is
ondraaglijk. Dat risico ga ik liever niet aan. Maar een oplossing blijkt het niet, want de betreffende
situatie blijft me toch bezig houden en ik kan me er zelfs behoorlijk hopeloos over voelen. Ik zet me
erin vast. Veel zinvoller is na te gaan wat maakt dat het zo belangrijk is om niet te falen? En na te
gaan wat eigenlijk mijn verwachtingen zijn, of ze reëel zijn of misschien te hoog gegrepen. Wat zou
een haalbaar stapje in de goede richting zijn? Gaat het wel om het eindresultaat of gaat het veel
meer om onderweg te zijn? Onderweg zouden er wel eens allerlei andere interessante afslagmogelijkheden kunnen blijken te zijn.

Kracht
Chi is de kracht die leven geeft en in alle leven zit. De wil om te leven. Wat leeft heeft een wil, een
drang om te leven. “De levenskracht, het willen leven, het willen zijn, is de kern van menselijke
ontwikkeling” zegt Leo Tijhuis. Als die kracht gebroken wordt, dan zijn we dood. Gelukkig gebeurt dat
niet zo snel, levenskracht is sterk. De levenskracht kan wel verwrongen raken of onderdrukt maar
(bijna) niet gebroken. Pijn, angst, verdriet, boosheid horen allemaal bij leven, als wij die
onderdrukken dan onderdrukken we ook (een deel van) onze levenskracht. Dan worden we moe,
depressief, moedeloos. Velen van ons hebben geleerd om een onderscheid te maken tussen
positieve en negatieve gevoelens. Die negatieve gevoelens mogen niet geuit, die moeten we
onderdrukken, we moeten sterk zijn. Wat je onderdrukt, drukt je neer, zegt Ria Weyens. En in haar
boek ‘Van wonde naar verwondering’ schrijft zij: “Gevoelens zijn energie, stromende energie. Als we
die energie wegdrukken verdwijnt ze niet, maar zet zich vat als bevroren energie, als psychische last”.
De bevroren energie kunnen we gaan ervaren als een verlamming. Het wordt geblokkeerde
levensenergie. In mededogen kan deze gestolde energie weer gaan stromen. “Als we in de schaduw
afdwalen, kunnen we het licht ontdekken”. (Het licht schijnt in de duisternis, joh 1,5)
Gene Gendlin spreekt over de living forward. Dat wat weet welke kant het op moet. Het enige dat we
hoeven doen is er ruimte voor te maken. Toelaten wat er al is, er niet langer voor weglopen, doet de
levenskracht opnieuw stromen. Van Erna de Bruijn leerde ik haar persoonlijke definitie van (niet
biologisch veroorzaakte) depressie: “als je van jezelf niet mag zijn wie je bent”. Zijn bij wat is, wat het
ook is, brengt de levenskracht terug in iemands leven.

Kwaadheid
Kwaadheid en levenskracht hebben veel met elkaar te maken. Iemand wordt kwaad als hij of zij
wordt aangetast in zijn integriteit en de kwaadheid helpt hem uit de rol van slachtoffer terug in zijn
kracht te komen. “Kwaadheid laat haar tanden zien om iets kostbaars te beschermen” Mia Leijssen.
Kwaadheid die zich als een soort heilige verontwaardiging blijft richten op de ander noemt Mia
Leijssen ‘inauthentiek’. Deze kwaadheid heeft vaak als doel om de eigen, onderliggende gevoelens
van pijn, verdriet en machteloosheid te maskeren of te onderdrukken.
Ik ben opgegroeid met het idee dat boosheid niet goed is. “Ben je boos? Ga maar naar je kamer!”
Mijn vader was soms boos, erg boos, hij had die kwaadheid niet goed onder controle en kon dan
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behoorlijk “over de rooie gaan”. Dat heeft ongetwijfeld mijn idee dat kwaadheid niet goed is, nog
versterkt. Heel langzaam aan ben ik mijn angst voor boosheid kwijtgeraakt en tot mijn verbazing
bleek mijn boosheid niet de duivel maar een engel in mij. Mijn boosheid heeft een doel, mijn
boosheid wil iets voor mij, het leert mij iets over mijn grens. Hier is mijn grens en het voelt niet goed
dat iemand daar overheen gaat, die grens wil bewaakt worden. De boosheid helpt mij mijzelf te leren
kennen en maakt mij krachtig.

Conflicten
Mensen kunnen soms in conflict zijn met zichzelf – zal ik dit of zal ik dat? Die gevoelens van twijfel
kunnen erg ingewikkeld zijn. Vanuit het Focussen weten we dat het erg behulpzaam is om het iets
dat ‘dit’ wil en het iets dat ‘dat’ wil, uit elkaar te halen en beide apart aan het woord te laten. En dan
te voelen en te horen wat er allemaal aan ´dit´ vastzit en wat aan ‘dat’, en hoe het meegedragen
wordt in het lijf. Als zo beide gehoord worden en er geen oplossing wordt geforceerd, komt er vaak
een onverwachte mogelijkheid of oplossing omhoog borrelen.
Ook in conflicten met anderen gaat het eigenlijk niet over de vraag wie er gelijk heeft, maar vaak om
de behoefte gehoord te worden. Uit onderzoek naar verschillende conflictstijlen blijkt empathie een
belangrijke component te zijn voor het bevredigend oplossen van conflicten. Uit eigen ervaring weet
ik dat een uitnodiging om te spiegelen wat de ander heeft gezegd een enorm verschil kan maken. Het
“interactive focusing”-model van Janet Klein en Mary McGuire biedt veel aanknopingspunten om
beide partijen te helpen luisteren naar de ander. Bovendien wordt contact gemaakt met de eigen
lichamelijke ervaring rond iemands belang of standpunt in het conflict. Dit model is een uitnodiging
tot authentiek contact. In authentiek contact kunnen beide partijen groeien, en terugkomen in hun
kracht en kan een conflict zelfs een spirituele dimensie krijgen.

Liefde en waarheid
Liefde en waarheid maken deel uit van het hogere Zelf, zegt Mia Leijssen. Dat is ook het gebied waar
liefde en waarheid aan elkaar gelijk zijn. Voor mij betekent waarheid echtheid. Niet waarheid als een
algemeen geldig iets, maar waarheid als zo eerlijk mogelijk zijn en zeggen wat in mij leeft. Liefde is
zacht-moedig, zacht, zonder geweld of misbruik van macht. En moedig omdat zij durft te frustreren
en te confronteren. Mijn waarheid in liefde zeggen, is een voortdurende oefening in eerlijk en
duidelijk zijn in wat ik voel, vind of (graag) wil rekening houdend met de ander door ook altijd de
vervolgstap te maken “en hoe is het/dat voor jou?” daarbij de ander uitnodigend om ook zijn of haar
waarheid in liefde te uiten.
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8 Liefde en existentiële verbindingen

Henri Matisse

Liefde, voor velen een even aantrekkelijk als ingewikkeld begrip. Ook voor mij. Het is de liefde die ons
verbindt. Met God, met onszelf, met de ander, met de wereld. De liefde is er altijd en toch kunnen
we er vaak niet bij. Meer een dans dan een balans, soms uitbundig, soms meer ingetogen, soms in
vloeiende figuren, soms hard en wild, en soms staan we stil aan de kant. De liefde kent vele
gezichten en gedaanten. Ik benoem er een paar.

Liefde en leven
Liefde is voor mij de bron waaruit ik leef. God is liefde en aan Hem laaf ik mij. Ria Weyens noemt God
de altijd aanwezige liefdes-energie. Het is een liefde die er altijd is, die ik alleen maar hoef te
ontvangen. En soms kan ik dat volop, dan voel ik mij vol liefde. Het voelt als een onuitputtelijke bron,
niet van mij maar wel in mij. Ik mag putten uit die bron die groter is dan ik. Ik hoef er niet voor te
betalen of goede dingen voor te doen. Het is er gewoon, altijd. Ik hoef er ook niet zuinig mee te zijn
– er is overvloed.
Het is die liefde die maakt dat ik kan genieten, dat ik kan geven en dat ik kan dragen. Het is voor mij
wel van levensbelang dat liefde zijn, liefde geven, niet in de plaats komt of hoeft te komen van
andere gevoelens. Ik kan de liefde voelen als ik ook de woede, de ergernis, het verdriet, de angst en
alles wat daar tussenin zit mag voelen.
De liefde is geen hoger doel waarnaar ik streef. De liefde wordt mij gegeven en ik kan die voelen,
ontvangen als ik (van mijzelf) mag zijn wie ik ben, met al mijn onvolmaaktheden. Ik vind de liefde
door mij te verbinden met het leven.
Ik beschouw liefde niet als iets dat ik na moet of zelfs maar na kán streven. Ik doe niet mijn best om
een liefdevol mens te zijn, het is er of het is er niet. Ik kan de liefde niet bemachtigen, ik kan me er
wel voor open stellen. Ik kan (en wil) er wel naar streven een goed mens te zijn, met respect en
aandacht voor mijn omgeving, mensen, dieren, planten, huis en haard en tuin. Maar de liefde die héb
ik niet, die wordt mij gegeven, ik kan alleen maar ontvangen en doorgeven.

Liefde en relaties
Uit onderzoek blijkt dat liefdevolle relaties een gunstige invloed hebben op iemands gevoel van
welbevinden én op zijn gezondheid. Het hebben van bevredigende relaties helpt het leven aan te
kunnen. Margot van Haegenborg beschrijft in een literatuurstudie drie prototypische vormen van
liefde. De liefde van de ouder voor het kind, de liefde van het kind voor de ouder en de liefde tussen
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twee individuen. Alle vormen van liefde zouden een mengeling van deze drie zijn. De wijze waarop
de liefde tussen ouder en kind vorm krijgt, de manier waarop het kind zich hecht aan de ouder
bepaalt voor een groot deel hoe iemand zich verhoudt tot zichzelf en de ander. Veilige gehechtheid
leid tot een positief zelfbeeld en tot steunend gedrag naar anderen. Ook het gevoel van “ergens bij te
horen” blijkt een positieve invloed te hebben op gezondheid en geluksgevoel.
Helaas zijn lang niet alle relaties liefdevolle relaties. Mensen kunnen ook enorm gekwetst worden in
relaties.

Liefde en werk
Liefde speelt op verschillende manieren een rol in mijn werk. Liefde is wat mij in staat stelt mijn werk
te doen én wat ik de ander te bieden heb.
Liefde is de dragende kracht voor mijn werk. Vanuit liefde kan ik zijn met wat is, zonder iets te
hoeven doen, er zijn voor de ander, meedragen, het uithouden met wat moeilijk is, maar ook ruimte
geven, vertrouwen geven, uitnodigen, prikkelen.
De liefde die ik bied in mijn praktijk uit zich vooral in mededogen en dienstbaarheid. Margot van
Haegenborg geeft een mooie definitie van mededogen of compassie: “een houding die vertrekt
vanuit respect, vervolgens inleving in de situatie van een ander vereist, de motivatie om de ander te
helpen impliceert en daarenboven ook werkelijk uitgedrukt kan worden in daden.”
Dienstbaarheid staat voor dienstbaar zijn aan het proces van de ander. Niet leiden wel faciliteren.
Niet invullen wel luisteren. Niet sturen, wel richting aanreiken.
In een veilige omgeving ervaring opdoen met het ervaren van onvoorwaardelijke liefde helpt een
cliënt om oude kwetsuren te helen en om nieuwe vaardigheden op te doen. Mijn houding is voor de
cliënt ook een voorbeeld voor hoe hij met zichzelf om kan gaan.

Oefening
Ik kan de liefde niet afdwingen maar wel oefenen en beoefenen. Thich Nhat Hanh geeft daarvoor een
prachtige oefening. Hij spreekt over vier aspecten van liefde als vier onmetelijke vermogens van de
geest: liefde, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid.
Liefde kunnen we oefenen door vriendelijk te kijken en te luisteren om te begrijpen.
Mededogen, wat het lijden van de ander kan verzachten, kunnen we oefenen door meditatie, de
inademing en de uitademing. Als we met aandacht leven, kunnen we ons verbinden en welt er
vanzelf vreugde (vol vrede en tevredenheid) in ons op. Gelijkmoedigheid kunnen we oefenen door te
kijken en te luisteren zonder onderscheid te maken en ons niet te verbinden aan een standpunt. De
vier aspecten zijn zo met elkaar verbonden dat ze alle vier onderdeel uitmaken van ieder aspect
apart. Ter geruststelling moge toegevoegd worden dat de vier onmetelijke vermogens slechts
bestaan als streven.
De focussende houding is voor mij ook een oefening in liefde. De belangrijkste elementen daarin zijn:
vriendelijkheid en uitnodiging, een niet-weten en een open en aanwezige houding, met respect voor
wat wil komen. Een heel bijzonder aspect van een focussende houding is voor mij het “erkennen”.
Dat wat (nog) niet in liefde ontvangen kan worden, kan wel “erkend” worden. Erkenning ook als
haalbare tegenhanger van het “accepteren”.
In mijn persoonlijke mengbeker van liefde hoort ook nog echtheid, uit de Rogeriaanse grondhouding.
Zijn wie ik ben, zonder pretenties en zonder me mooier voor te doen dan ik ben.
Thitch Nhat Hanh noemt de vier vermogens van de geest onmetelijk omdat ze, als je ze dagelijks
oefent, groter worden. Je wordt er gelukkiger van en je omgeving eveneens. Daar sluit ik me van
harte bij aan.
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9 Schatkist voor levenskwaliteit

Met dank aan Magda die voor mij deze mandala uitgezocht heeft

Leren leven met beperkingen klinkt nogal somber, toch is het juist dat wat mijn leven luchtiger en
vrolijker heeft gemaakt. Door te erkennen wat de schaduwkanten in mijn leven zijn, is er meer
ruimte gekomen voor de mooie kanten van het leven.
Existentieel welzijn gaat niet alleen over leren leven met beperkingen maar net zo goed over het
leven vieren. Genieten van het goede dat het leven biedt en dat is soms net zo moeilijk als leren
omgaan met het moeilijke en zware. Op genieten ligt soms een even zwaar innerlijk verbod als op
bijvoorbeeld huilen.
De oefening om na te gaan wat er in mijn schatkist zit, heb ik ervaren als een oefening in gelukkig
zijn. Ik voel mij rijk gezegend met een flinke kist. In mijn schatkist zitten vermogens, vaardigheden en
herinneringen. Alles wat mij vreugde en troost en kracht geeft.
De belangrijkste vermogens die mij helpen om gelukkig te zijn, zijn dankbaarheid en kunnen
ontvangen.
Ik ben mijn vader dankbaar voor alles wat ik van hem heb meegekregen aan karakter, het vermogen
me in te zetten voor iets dat ik belangrijk vind, eigenzinnigheid, kracht, onafhankelijkheid,
betrokkenheid, een met-beide-voeten-op-de-grond-spiritualiteit en een warm en groot hart voor de
wereld om me heen.
Van mijn moeder leerde ik zorg en aandacht te besteden aan huis en tuin en mensen om me heen en
aan bijzondere gebeurtenissen, of van gewone gebeurtenissen iets bijzonders te maken.
Ik ben dankbaar voor het vermogen om te kunnen ´zien´ en te kunnen genieten in het dagelijks
leven, ik kan me intens dankbaar voelen voor kleine dingen in het leven, een mooie bloem, een
sympathiek gebaar, zien dat mensen iets voor elkaar doen, betekenen, groot en klein.
Er zitten veel dierbare herinneringen in mijn schatkist. Het gekke is dat dat niet altijd herinneringen
aan fijne momenten zijn, soms juist de heel moeilijke en toch – ze zijn me zo dierbaar.
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Ook de herinneringen aan de liefdevolle contacten, de liefde die ik heb ervaren met mijn
levenspartners. En ook de vertrouwdheid met mijn familie en mijn dierbare vrienden, mooie
momenten van samen-zijn. Het lijkt wel of dankbaarheid de stof is die alle schatten omhult.
Een heel bijzondere schat vorm het focussen. Ik ben erg dankbaar dat ik heb mogen leren focussen.
Focussen is de vaardigheid die mij de handvatten geeft mijn leven te leven. Om op een authentieke
manier mijn leven vorm te geven. En ook om op authentieke wijze verbinding aan te gaan met mijn
omgeving, met de mensen om mij heen.
Het is niet uit deze kist dat ik kan delen met anderen maar het is wel door deze kist dat ik veel kan
delen met anderen. Het is door alles wat in deze kist zit dat ik ben wie ik ben.

Wat is Geluk?

In het opleidingsjaar ging ik op een mooie lentedag fietsen met zoon van 10 en een vriendje en
vriendinnetje. Onze eerste pauze hadden wij in een heerlijke paardebloemenwei. Ik vroeg aan hen
wat geluk is. `Dat de politie niet komt om te zeggen dat we hier weg moeten` zei het meisje. Het
vriendje vond dat je geluk zelf in de hand hebt, dat moet je maken. En Marten mijn zoon zei: “Geluk
is als er niets in de weg zit en je je fijn voelt.” En voor mij? Op een mooie lentedag met drie heerlijke
kinderen buiten zijn, in de zon, liggen in een mooi bloemenweitje en samen praten over geluk ………
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Aaffien de Vries als begeleider
Voorbij goed en kwaad ligt een andere dimensie, dáár wil ik je
Rumi
ontmoeten.
Ik herken mijzelf als counselor of als begeleider in de metafoor van de vroedvrouw, zoals zo mooi
beschreven door Claude Missiaen (Ervaringsgerichte begeleiding van A tot Z): “Aanwezig zijn bij een
zichzelf voltrekkend proces. Het is van belang het proces niet voor de voeten te lopen. Maar wel te
ondersteunen, vertrouwen te schenken en te stimuleren en soms ook handreikingen te geven zodat
het op gang kan komen.”
De houding waarin ik bij de ander aanwezig wil zijn, heeft de volgende aspecten: vriendelijkheid,
gelijkwaardigheid, respect, geen oordeel, niet-weten, benieuwdheid, alertheid en eerlijkheid.
Wat anderen in mij waarderen is de combinatie van luchtigheid en diepgang, de kunst de ander het
gevoel te geven dat hij mag zijn wie hij is, de manier waarop ik spiegel of dingen teruggeef, mijn
openheid, stevigheid en enthousiasme en het gewone in mij.
Ik geloof dat een ieder zijn eigen weg moet vinden in dit leven en ook kán vinden. Ieder mag zoeken
naar dat wat hem of haar op dit moment geeft wat nodig is. Dat kan iets bij mij zijn, dat hoeft niet.
Focussen is mijn belangrijkste ‘instrument’ Dat geldt voor mijn eigen proces en ook in mijn
begeleiding van degene die bij mij komt met een vraag of een probleem. Ik heb het vertrouwen dat
‘ze daar bij jou (en bij mij) van binnen’ weten wat de volgende stap moet zijn. Wat ik, als begeleider
en opleider bied, is samen een klimaat scheppen om dat de kans te geven zich te ontvouwen.
Daarnaast bied ik mijn steun aan om samen te zijn bij wat er is en wat soms moeilijk in je eentje te
(ver)dragen is.
Ik kijk samen met wie bij mij komt naar: hoe is dat voor jou? Wat gebeurt er daar zo van binnen
rondom dit onderwerp? Wat is het unieke aan deze situatie voor jou? Hoe draag je dat met je mee?
In mijn luisteren zitten voelhorens voor het antwoord op de vragen: Wat wil gehoord, wat is verwond
geraakt, waar ligt de kracht in dit alles en wat is het verlangen?
Een ander belangrijk instrument dat ben ik zelf. Ik geloof niet dat hulpverleners geen problemen
mogen hebben. Door ook mijn kwetsbaarheid en mijn onvolmaaktheden te tonen geef ik een signaal
af van het besef dat het leven niet volmaakt is en ook niet wordt. Al doe je nog zo je best en doe je
nog zo veel therapie of zelfonderzoek. Ik moet wel het vertrouwen hebben dat we er uit komen, dat
we onderweg zijn. En weet hebben van hoe om te gaan met de beperkingen in het leven. Te laten
zien dat in liefde, in mededogen, alles ontvangen kan worden en zo de weg naar innerlijke groei
geopend wordt. Daarin kan ik een uitnodiging zijn aan de ander om zich kwetsbaar op te stellen,
eerlijk te zijn ten opzichte van zichzelf en een houding van mededogen te ontwikkelen.

Je kunt een mens niets leren;
Je kunt hem slechts helpen het in hem zelf te vinden.
Galileo Galilei

27

Nawoord
Het lezen van de aangeboden teksten was en is een feest van herkenning, erkenning, verdieping en
openbaring. Soms was ik het helemaal eens met wat ik las en soms niet, soms moest en moet ik er
een poosje op kauwen. Ik heb vrijelijk genomen uit de gelezen teksten, ze gemixt en verbonden met
mijn eigen ideeën en ervaringen en zal dat ook blijven doen. Iets in mij vindt dat een gruwel, iets
anders wordt er wel blij van.
Het doen van de oefeningen, het reflecteren op mijn leven en op mijn rol als begeleider heeft de
verbinding met mijzelf verdiept en heeft mij meer bewust gemaakt van wat ik (al) doe. Het heeft me
vele handreikingen gegeven me verder te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel (voor
zover dat te scheiden is).
Het uitwisselen met mede-studenten, ‘elkaar lezen’, de reacties lezen en het chatten heb ik ervaren
als een enorme rijkdom. De verbondenheid voelen, elkaar steunen en inspireren en het ‘aan elkaar’
leren - soms wilde ik dat dat nooit meer op zou houden.
Er is veel uit mijn persoonlijk leven langs gekomen, goede dingen maar ook veel strijd en verwarring,
schaamte en onzekerheid. En ook die heel bijzondere ervaring, ontdekking: het gevoel dat ik niet
langer “verstopt hoef te leven”. Het heeft gemaakt dat de ondermijnende onderstroom van “niet
goed” minder vaak aanwezig is.
Al met al ben ik tijdens de opleiding weer een beetje meer geworden wie ik ben en dat vervult mij
met vreugde. Graag wil ik mijn opleiders bedanken voor de rol die zij daarin hebben gespeeld: Chris,
Kurt, Claude en vooral ook Mia.
En ook wil ik graag mijn medecursisten bedanken voor hun bijdrage: Miran, Patricia, Stef, Joris, Ton,
Magda, Silke, Sofie, Hadewijch, Els, Ruth, Anja, Hilde, Goedele, Kris, Dimitri, Nathalie, Katrin, Sabine,
Wanda, Julie, Vera, Natalie, Ilse en op (voor mij) iets grotere afstand Eric, Marnix, Jules, Katrien,
Ingrid, Sara, Mieke, Lutgart, Christine en Erling.
Een literatuurlijst maakt geen verplicht onderdeel uit van dit eindwerkstuk. Er zijn vele schrijvers die
mij in de loop van mijn leven hebben geïnspireerd. Tijdens deze opleiding kwam een aantal van hen
aan bod, ook waren er nieuwe namen. De drie grootste ontdekkingen zijn voor mij de
teksten/boeken van Viktor Frankl, Irvin Yalom en Ria Weyens. Maar ook de teksten van vele anderen
hebben mij geïnspireerd en nodigen mij uit om verder te lezen.
Het schrijven van het eindwerkstuk was vooral een oefening in de kunst van het beperken. Ik heb
zoveel geleerd, zoveel gelezen dat ik wil onthouden en dat aanleiding vormt om nog meer te lezen.
Deze ‘permanente vorming’ is enerzijds nu afgerond én anderzijds een inspirerend vervolg van mijn
ontdekkingstocht in het leven.
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