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Innerlijke relatie Focusing (IRF) is een proces voor het helen van emoties en het aanboren van 
de positieve energie die het leven voorwaarts stuwt. Het werd op punt gesteld door Ann 
Weiser Cornell en Barbara McGavin, in eerste instantie vanuit hun eigen praktijk, en op basis 
van het Focusing werk van Eugene Gendlin, met invloeden uit andere methoden. (Cornell and 
McGavin, 2002.) De praktijk van IRF werd echter hoofdzakelijk ontwikkeld tijdens 18 jaar 
intensief werken met cliënten die met moeilijke problemen zoals passiviteit, verslaving 
(vooral eetstoornissen), depressie en angsten, en een laag zelfbeeld kampten. Naast dit soort 
problemen werd IRF ontwikkeld met mensen die beslissingen wilden nemen die bij hen 
pasten en die meer vertrouwen wilden krijgen in hun eigen innerlijk gevoel van juistheid over 
de volgende stappen in hun leven. Hoewel IRF wordt toegepast op moeilijke levensproblemen 
is het geen methode die zich speciaal op een of ander probleemgebied richt maar die 
aangepast kan worden voor eender welk probleem van een cliënt, zoals relaties, en zelfs lijden 
dat door pijn en lichamelijke symptomen wordt veroorzaakt. 
Net zoals de Focusing methode waar het van afstamt, kan IRF worden aangeleerd als een 
vaardigheid voor persoonlijke groei, en kan het in paren, in ‘peer counseling’ worden 
beoefend. Overal ter wereld zijn er netwerken ontstaan van mensen die IRF met elkaar 
beoefenen in ‘Focusing partnerschappen’ en omdat dit ook via de telefoon kan gebeuren, 
hoeven de partners niet op dezelfde fysieke locatie te zijn om met elkaar te werken. IRF kan 
professioneel samen met andere methoden gebruikt worden door therapeuten, counselors, en 
het kan als een op zichzelf staande praktijk gedaan worden door een ‘IRF begeleider.’ 
Een van de meest opvallende toepassingen van IRF is de manier waarop het in het kader van 
gemeenschapsgezondheid wordt aangeleerd in Afghanistan en Pakistan door Dr. Pat Omidian 
en haar studenten, met de steun van Nina Joy Lawrence. 
 
Kernconcepten 
Het centrale concept van IRF is ‘Self-in-presence – het aanwezige Zelf’. Presence - 
aanwezigheid is de natuurlijke toestand van het Zelf: kalm, nieuwsgierig, belangstellend, en in 
staat om volwassen en evenwichtig te handelen. Van de cliënt wordt verwacht dat hij deze 
nieuwsgierige open vorm van aandacht in zich heeft, zelfs als hij/zij zichzelf niet zo ervaart. 
De beoefenaar praat met de cliënt vanuit deze aanname en kan tevens suggesties doen ter 
versterking en ondersteuning van het aanwezige Zelf dat de cliënt ervaart. 
In de innerlijke relatieruimte die aldus tot stand is gekomen, verschijnen gevoelde ervaringen 
die behoefte hebben aan troost, steun, mededogen en empathisch luisteren met nieuwsgierige 
open aandacht. De rol van de beoefenaar is om de cliënt te steunen bij het aanbieden van deze 
eigenschappen aan de ervaring van het gedeeltelijke zelf dat ze nodig heeft. De belangrijkste 
relatie is dus de ‘innerlijke relatie’ in de cliënt, die gedragen wordt door de relatie tussen de 
beoefenaar en de cliënt (Zie Gendlin 1984). 



De IRF-beoefenaar let bijzonder goed op of de cliënt met gedeeltelijke zelven geïdentificeerd 
is/geraakt, of gedeeltelijke zelven heeft verbannen (ervan dissocieert), waardoor hij/zij geen 
aanwezig Zelf voor deze aspecten kan ervaren. De beoefenaar leidt de cliënt vervolgens naar 
de toestand van aanwezig Zelf met deze aspecten van zelf. Dat is van het grootste belang 
omdat er geen gevoelde betekenis tot stand kan komen als de focuser geen aanwezig Zelf 
ervaart. 
Focusing is een proces van onderzoekende aandacht voor een felt sense - gevoelde betekenis. 
Er is een open, ontspannen, welwillende soort aandacht nodig om een gevoelde betekenis te 
laten ontstaan. Gendlin (1996) zegt terecht dat een gevoelde betekenis niet zomaar een 
lichaamsgevoel is. “Een gevoelde betekenis is iets nieuws. Het is er nog niet …. Het komt pas 
op …. Het is iets dat je hebt maar niet iets dat je bent” (p. 20). 
Als hetgeen de Focuser ervaart geen gevoelde betekenis is, maar een emotie die in het 
lichaam wordt gevoeld en die aandacht lijkt te willen, beschouwen we dat in IRF als een 
‘Partial-Self - gedeeltelijk zelf’ of een ‘partial-self process - gedeeltelijk zelf proces’. (Zie 
ons artikel, “Treasure Maps to the Soul - Schatkaarten naar de ziel” in dit boek.) Gedeeltelijke 
zelven zijn repetitieve reactietoestanden die behoefte hebben aan het empathische gezelschap 
van de focuser in de vorm van een aanwezig Zelf. Dat zal mettertijd op zijn beurt de 
totstandkoming van een gevoelde betekenis mogelijk maken. Dit aanwezige Zelf is een proces 
van een gevoelige en mededogende relatie met gedeeltelijke zelven die aandacht willen en het 
is de ruimte waarin gevoelde betekenissen kunnen ontstaan. 
De methodologie van IRF omvat zorgzame aandacht voor taal als een faciliterend proces. 
‘Presence language - De taal van open aandacht’ wordt gebruikt als we empathisch reageren 
op cliënten, en wordt soms aan cliënten geleerd als zelfzorg. De twee basisbestanddelen van 
de taal van aanwezigheid zijn: “Je wordt gewaar …” en “iets in jou …” cultiveren een 
aanwezig Zelf en helpen de cliënt bij het gewaarworden van zijn eigen ervaringen. “Iets in jou 
…” verwijst naar een aspect van zijn ervaring en ondersteunt de relatie die hij ermee heeft. 
Deze verschillen uiteraard naargelang de omstandigheden van de feitelijke sessie. 
Een tweede belangrijk punt is het gebruik van uitspraken (als empathische reflecties) en 
suggesties. Vragen worden bijna nooit gebruikt omdat ze gezien worden als een niet efficiënte 
en indirecte manier om een proces in de cliënt te vergemakkelijken. Daarnaast kunnen vragen 
als opdringerig worden ervaren en kunnen ze het proces laten vastlopen. Vragen leggen 
tevens de nadruk op de interpersoonlijke dimensie, terwijl het net de innerlijke dimensie is die 
benadrukt moet worden. Anderzijds worden suggesties bijna altijd als minder indringend 
ervaren dan vragen, vooral als ze ingeleid worden met ‘buffers zoals “Misschien zou je …” of 
“als het voor jou goed aanvoelt, zou je ….” Enkele voorbeelden van suggesties die open 
aandacht opwekken: “Misschien word je gewaar hoe het graag zou willen dat jij het 
gezelschap houdt” en “Kijk eens of het oké zou zijn om er gewoon bij te zijn.” 
Een derde punt qua taalgebruik is de voorkeur voor beschrijvingen met adjectieven in plaats 
van substantieven om de verandering zo gemakkelijk mogelijk te maken. “Iets in jou dat zich 
bang voelt” is beter dan “de angst” enz. 
Het laatste en misschien ook het belangrijkste is de ‘radical acceptance - radicale 
aanvaarding’ van alle aspecten van het proces van de cliënt door de beoefenaar. De ervaring 
van een ‘innerlijke criticus’ wordt niet weggeduwd, maar behandeld als nog een gedeeltelijk 
zelf waarmee met een aanwezig Zelf dient te worden omgegaan. Ervaringen die ‘denken’ of 
‘afleiding’ worden genoemd, worden eveneens als zinvolle aspecten van het proces van de 
cliënt gezien en gerespecteerd. De beoefenaar zorgt ervoor dat het proces van de cliënt wordt 
beschermd tegen manipulatie of overheersing door een aspect van een gedeeltelijk zelf. 
Ervaringen zijn zó aanwezig als ze op dit moment moeten zijn. Het gevolg is een algemene 
sfeer van respect en innerlijke aanvaarding waarin gemakkelijk stappen optreden die het leven 
gemakkelijk voorwaarts dragen. 



Dit overzicht van de kernconcepten van IRF volstaat nauwelijks om de omvang van de 
ontwikkelde ondersteunende processen en werkwijzen te beschrijven. Voor meer uitleg zie 
Cornell and McGavin 2002, en voor nog meer details over specifieke kwesties, zie Cornell 
2008. 
 
Voorbeeld 
Verschillende delen uit een innerlijke relatie Focusingsessie illustreren dit proces. Er zitten 
veel pauzes in de sessie. Pauzes van minstens 15 seconden worden aangeduid met haakjes 
(…) tussen de zinnen. 
De uittreksels zijn afkomstig van een telefonische sessie met een therapeut die het 
Focusingproces zelf wilde ervaren. Dit is dus zijn eerste begeleide focusingsessie. Bij het 
begin van de sessie zei de cliënt dat hij wilde werken aan een recente ervaring die hij als 
choquerend omschreef. Hij besloot om de begeleider niet te vertellen wat de ervaring was. 
Voor het begin van het uittreksel had de cliënt sterk het gevoel dat zijn lichaam draaide, dat 
het onderste deel naar voren werd getrokken en het bovenste deel van zijn lichaam achteruit 
en weg werd getrokken alsof iets zegt (in de woorden van de cliënt) “Ik wil dit niet zien!” 
 
Uittreksel  #1 
Cliënt: Ik ben nog altijd echt gedraaid. Alleen voelt het nu aan alsof … alsof ik nu de druk op 
mijn hart echt voel. Het is bijna alsof … alsof dat het deel is dat wordt samengeperst. 
Begeleider: Je aandacht verschuift nu dus naar je hart, en je wordt gewaar dat het 
samengeperst aanvoelt, en misschien past het woord “druk” ook. Ga eens na hoe je het daar 
nu zou beschrijven. 
 

C2: Jaaa. En nu is het euhm … Oké, het is bijna alsof, euhm… Ik begin een geweldig 
verdriet te voelen daarbinnen, in mijn hart, en euh— Er is heel wat gaande daar 
beneden in de zonnevlecht en buik. Er beweegt ook veel. Het hart voelt gewoon 
echt verdrietig. 

G2: Geef ze allebei even erkenning, dat er daar beneden heel wat gaande is en met het 
hart, kijk of het oké is om er even bij te blijven. Hoe verdrietig het voelt. 

 
We zien telkens weer dat de uitnodiging om “erbij te blijven” herhaald wordt, bijvoorbeeld 
ook in G5, G8, en G10. 
 

C3: Ja. Het is echt zo. 
G3: Je zou zelfs— misschien heb je het al gedaan— misschien wil je gewoon je hand er 

zachtjes op leggen, alsof je met je hand tegen die plek in het hart zegt: “Ja ik ben bij 
je”. 

 
De uitnodiging om “er zachtjes je hand op te leggen” is een van de gebaren die een aanwezig 
Zelf cultiveren. 
 

C4: Ik heb mijn hand erop gelegd. Het is alsof, euhm –- “Ja, ik ben bij je.” 
G4: Zo is dat. 
C5: Het is echt alsof mijn achter- en onderkant de ene kant uit willen en mijn bovenkant 

naar de andere kant wil. Maar mijn hand ligt op mijn hart en wat ik het meeste 
gewaar word is het verdriet, het is alsof het naar mijn keel uitstraalt. Mijn ogen. Het 
is echt een tranerig gevoel. 

G5: Blijf er gewoon bij. 



C6: “Ik kan het gewoon niet geloven. Ik kan het gewoon niet geloven. Ik kan het 
gewoon niet geloven.” 

 
De aanhalingstekens bij de woorden van de cliënt in C6 (en C7, C8, en C9) verwijzen naar 
ons begrijpen dat de cliënt feitelijk vanuit een innerlijk aspect citeert of spreekt, en hardop 
zegt wat ‘het’ innerlijk zegt. Merk op dat de begeleider in G6 en G7 vanuit zijn begrip van de 
woorden van de cliënt reageert. 
 

G6: En de woorden zijn: “Ik kan het gewoon niet geloven.” 
C7: “Dit kan niet waar zijn.” 
G7: Jaaa. Iets in jou zegt: “Dit kan niet waar zijn.” 
C8: “Dit kan niet waar zijn. Het kan gewoon niet.” 
G8: En je blijft er bij. 
C9: “Het kan niet zo zijn.” En nu voel ik me een beetje misselijk. 
G9: Dus dat gevoel van misselijk zijn komt nu op. 
C10: Ja, mijn maag, bah. 
G10: Iets van “bah” gewaarworden in je maag. Dus dat is ook hier. En blijf ook daar bij. 

Het laat je iets zien over hoe het choquerende op dit moment aan de binnenkant 
aanvoelt. “Ik kan het niet geloven.” En dit misselijke gevoel … je lichaam toont je 
deze “misselijke” reactie, en je blijft erbij met milde nieuwsgierigheid. 

 
De uitnodiging om met “milde nieuwsgierigheid” bij een plek te blijven is typisch voor IRF. 
Zie ook G21. 
 

C11: Dus is het bijna, ik had bijna een gewaarwording van hum, het lijkt alsof mijn 
lichaam aan mij vraagt of “je het echt wil weten? Wil je het echt, echt weten?” Het 
vroeg dat op een bozige manier alsof het wilde zeggen: “Wil je het echt weten? Ik 
weet dat je het niet wil weten.” 

G11: Alsof er een soort geschiedenis is van iets in jou dat niet wil weten. 
 

De begeleider vermoedt dat er een gedeeltelijk zelf is dat niet erkend wordt als de Focuser 
een deel vindt dat boos is op hem en dat zegt: “Ik weet dat je het niet wil weten.” Het deel dat 
boos is, is niet het niet-erkende deel maar het feit dat het boos is verwees naar een relationele 
geschiedenis in de cliënt en de mogelijkheid dat er nog een ‘deel dat niet wil weten’ was. Dat 
wordt verder opgevolgd in G18. 
 

C12: Precies, iets van “Ik heb al eerder geprobeerd.” 
G12: En misschien is er iets in jou dat niet wil weten … zoals de bovenhelft van je 

lichaam … Je hoeft dus geen ja of nee te antwoorden op die vraag, maar gewoon 
zeggen dat je beseft dat er iets in jou is dat vraagt of “Je het echt wil weten?” 

 
Als iemand rechtstreeks wordt aangesproken door een deel, is er een sterke neiging om 
vriendelijk te reageren maar reageren betekent dat het aanwezig Zelf wordt verlaten en men 
zich met een gedeeltelijk zelf identificeert. Als de begeleider zegt: “Je hoeft dus niet Ja of 
neen te antwoorden op die vraag” in G12, zorgt ze ervoor dat de cliënt in de toestand van 
aanwezig Zelf blijft. 
 

C13: Jaaa, iets in mij wil weten of ik het wil weten! Of het wil me vertellen dat … iets in 
mij wil me vertellen dat het niet denkt dat ik het wil weten. 

G13: Juist. Dat is wat nu erkend wordt. 



C14: Het is er niet gelukkig mee. Het is bang om te denken — Het is bang om te hopen 
dat ik het misschien wel wil weten. Het wil dat niet hopen. 

G14: Oh! Er is dus iets in het verleden geweest toen het misschien teleurgesteld is 
geweest. 

C15: Precies, juist. 
G15: En nu is het boos. En jij wordt gewaar dat het graag wil hopen dat jij zou willen 

weten, maar … 
C16: Ja, dat is echt zo, het zou graag willen hopen, maar het heeft opgegeven. Het lijkt 

op een puber, “Je weet hoe ons ma is.” 
G16: “Het zal wel ja.” 
C17: “Het zal wel ja.” Juist ja. “Het zal wel.” 
G17: Maar daar onder is er hoop. 
C18: Het zou zo graag hebben dat het zou durven te geloven dat … Alsof het graag zou 

hebben dat ik zou zeggen: “Ik wil het echt weten, zeg het me, ik meen het.” En het 
zou waarschijnlijk zeggen: “Neen hoor.” “Neen, ik meen het!” Zo is het dus. 

G18: Wat het waarschijnlijk zou willen dat er moet gebeuren is dat het deel van jou dat 
niet wil weten echt erkend wordt. Volgens ons zit het waarschijnlijk nog ergens 
hier. 

C19: Ja. 
G19: Zodat jij je keert naar het deel dat ook niet wil weten, en dat er ook bij betrekt. 
 

Merk op hoe relationeel deze taal is, hoe de begeleider de cliënt ondersteunt bij het ‘keren 
naar’ en ‘betrekken van dit deel. 
 

C20: Dat is echt interessant omdat ik niet trots op dat deel zou zijn als het iets niet wilde 
weten. Ik zie mezelf graag als iemand die de dingen wil weten. 

G20: Het is dus moeilijker om te erkennen dat dat daar zit. 
C21: Maar het zit er. 
G21: En toch, als je pauzeert en erkent, kun je voelen dat het is. Gewoon tegen iets 

zeggen: “Hallo ik weet dat jij er ook bent,” — En dat is ook iets om nieuwsgierig 
naar te zijn. We weten nog niet wat er echt aan de hand is voor degene die niet wil 
weten. Op dit moment dus gewoon hallo. 

C22: Dat voelt echt goed aan Dat voelde echt goed aan. Veel opluchting. 
G22: Goed, neem de tijd om dat gevoel van opluchting te hebben, laat het er zijn. 
 
Uittreksel #2 
Het volgende uittreksel begint een beetje later in dezelfde sessie. 
 
C23: Ik wil het deel vinden … het is alsof ik nu nieuwgierig ben om contact te maken 

met het deel dat niet wil weten. 
G23: Laat je besef gewoon in je lichaam zijn. Voel de steun van de vloer, en vooral in het 

middelste deel, in het gebied van de keel, borst, maag. Maar het zou overal kunnen 
zitten. En zeg gewoon: “Ik zou dat wat niet wil weten beter willen leren kennen”, 
en wacht. 

C24: Ik hoor het en het voelt echt goed om te weten dat het oké is om te wachten. En ik 
ga eventjes wachten. 

G24: Jaaa….. 
C25: Het is nog een beetje wantrouwig. Het is alsof het zegt: “Ja, dat heb ik nog 

gehoord.” 
 



Om te weten dat “het” wantrouwig is, moet de cliënt het gewaarworden. Dit is wat de 
begeleider oppikt om te bevestigen in G25 en G26. 
 

G25: Het klinkt alsof je het al gewaar wordt. Dat is echt fantastisch. 
C26: Ja, ik word het gewaar. 
G26: Het is al aan het communiceren met jou. En wat het op dit moment zegt, is: “Ja, dat 

heb ik nog gehoord.” En het laten weten dat je dat hoort. 
C27: Het heeft geen vertrouwen. 
G27: En je hoort dat het geen vertrouwen heeft. 
 

Merk het contrast op tussen het teruggeven van “Het heeft geen vertrouwen”, een simpele 
reflectie, en wat we hier laten zien: “en je hoort dat het geen vertrouwen heeft”, wat de taal 
van open aandacht is. De begeleider hoort en ondersteunt de hele relatie tussen “jou” en 
“het” en herinnert de cliënt impliciet aan zijn rol: die plek binnenin horen. 
 

C28: Ik hoor het. 
G28: Heel goed, ja. 
C29: Weet je, het zegt, wel— Dat is grappig, het lijkt echt op een tiener. Het zegt: “Als 

je wist wat het was, zou je er zelfs niet aan denken om het te willen weten.” En dus 
zeg ik er tegen: “Ik hoor dat je denkt dat het zo overweldigend is …” … Ik wil het 
gewoon nog eens vragen, weet je “Als jij je op je gemak voelt, zou ik graag willen 
dat je me laat weten waar je bent.” … Het is een beetje alsof … wat er komt is een 
soort strak worden rond de mond, weet je, iets als “urggh.” Alsof je je lippen tuit, 
alsof “Je kunt niet slepen …” 

G29: Wat het je laat zien is dus een strak worden van de mond, lippen die tuiten, … 
 

Merk op dat “wat het je laat zien is …” een andere vorm van de taal van open aandacht is. 
Contrast met een reflectie zonder die zin, bijvoorbeeld: “Wat er komt, is een strak worden van 
de mond, het tuiten van lippen …” Wat de zin met het specifieke taalgebruik toevoegt, is de 
expliciete relationele dimensie, en het ondersteunt de cliënt om in de toestand met een 
aanwezig Zelf te blijven. 
 

C30: Het wil het me echt, echt, echt vertellen! Ik kan voelen hoezeer het het me wil 
vertellen. 

G30: Ja, het wil dus echt— 
C31: Het wil de opluchting van het me vertellen maar— (lacht) Het is precies zoals 

mensen zijn. 
G31: Ja, het wil dus de opluchting en het wil ook zeker zijn dat het veilig ontvangen 

wordt. 
C32: Ja. Alsof het me wil straffen voor niet— het wil me straffen. 
G32: Ja, het wil niet dat je het nu gemakkelijk hebt. 
C33: Neen want ik heb— het denkt dat het mijn schuld is. Ja, dat is zo, het denkt dat het 

mijn schuld is. En dus denk ik dat dit te maken heeft met … ik denk aan geboren 
worden. Het is alsof dit deel zegt: “Het is jouw schuld dat we geboren zijn. Dat had 
echt niet mogen gebeuren.” Ik weet niet waarom dat naar boven kwam maar het is 
wel zo. 

 
We willen graag wijzen op verschillende interessante kenmerken van C33. Ten eerste: hoewel 
de cliënt twee keer: “Ik denk” zegt, is dit duidelijk niet wat gewoonlijk denken wordt 
genoemd. Het lijkt meer op het naar boven komen van nog een stukje van het proces. De 



begeleider negeert het woord “denk” en behandelt het deeltje alsof de cliënt “gewaar 
worden” had gezegd. Ten tweede is wat er komt in de gewone zin niet logisch. In de hele 
sessie is het tot dusver niet over geboren worden gegaan. Dat is een goed teken! De 
begeleider heeft geen idee waar dit geboorte thema vandaan komt of hoe het steek houdt. 
Heel belangrijk is dat de begeleider zich geen zorgen maakt over het feit dat ze het niet 
begrijpt. Om de komst van het nieuwe stuk te beschermen zal de begeleider er voor proberen 
te zorgen dat de cliënt zich ook geen zorgen maakt en probeert de logica ervan te begrijpen. 
Als de cliënt dus zegt: “Ik weet niet waarom dat naar boven kwam maar het is wel zo,” ziet de 
begeleider dat als een teken om de cliënt uit te nodigen om met het plekje te onderzoeken of 
wat er kwam erin past. Dat leidt het proces weg van het proberen begrijpen en terug naar de 
innerlijke gewaarwording. 
 

G33: Wel, kijk samen eens of dat klopt, dat het is alsof het zegt: “Het is jouw schuld dat 
we geboren zijn.” 

C34: Ja, het zegt: “Ja, jij hebt deze problemen veroorzaakt voor ons. Jij hebt ons doen 
geboren worden. We willen niet geboren worden.” 

G34: Laat het gewoon weten dat je dat hoort. 
 
Uitnodigingen zoals die in G34, die je vaak zult horen in deze sessie, zijn een essentieel 
onderdeel van IRF omdat ze de sequentie van bewustzijn aanvullen, de cliënt ondersteunen bij 
het horen van wat het gedeeltelijke zelf zegt, ziet wat het laat zien, gewaarwordt wat het voelt, 
enz. Ook belangrijk is dat deze soort uitnodiging het proces beschermt tegen iets minder 
faciliterends, zoals analyseren of op een ‘hulpvaardige’ manier reageren. 

 
C35: Oké. “Ik hoor dat je niet geboren wilde worden, dat je denkt dat ik jou deed 

geboren worden. Ik hoor dat je nog altijd echt bang bent. Vertel me wat er gebeurd 
is.” … Ik ben nu gewoon aan het wachten en ik wil zeggen, ik wil zeggen dat ik 
een beetje hulp nodig heb. Ik weet niet waar je naartoe wilt maar ik zit precies een 
beetje vast. 

 
We waarderen het dat cliënt genoeg ontspanning en vertrouwen voelde om de begeleider om 
een processuggestie te vragen in C35. 
 

G35: Wel, weet je, het klinkt alsof dit moment van wachten echt waardevol kan zijn. Als 
jij je dus afvraagt of er een deel is dat ongeduldig is of dat moeilijk kan geloven 
dat het oké is om hier gewoon bij te zijn. 

 
De begeleider vermoedt dat het onvermogen van de cliënt om te wachten (het duurde nog 
geen 20 seconden) verband houdt met het geïdentificeerd zijn met een ongeduldig gedeeltelijk 
zelf. Dat zou ook kunnen voortkomen uit wat de cliënt zei: “Zeg me wat er gebeurd is”, wat 
geen zuivere empathie is. Het werd heel zachtaardig gezegd … maar het kan door een 
gedeeltelijk zelf als nogal opdringerig worden ervaren. 
 

C36:  Ja, er is dat deel. 
G36:  Ja, en dus zeggen we daar ook hallo tegen. 
C37:  Terug naar gewoon zijn. 
G37:  Dus terug naar gewoon zijn, en erop vertrouwen dat, weet je, dat wat er hier nodig 

is dat er vertrouwen wordt opgebouwd. En voor vertrouwen is tijd nodig. Gewoon 
zijn. 



C38: [één minuut stilte] Er is een … ja er is een stemmetje daar binnen dat echt geen 
vertrouwen heeft, dat niet gelooft dat— Er is een bijna spottend stemmetje daar 
binnen dat zegt: “Ha, ha, zie je wel dat dit niets verandert.” 

G38: Ja, je wordt echt gewaar hoe diep het wantrouwen gaat. 
 

Het is fantastisch dat een cliënt na een stilte die wel een minuut duurde, meer vanuit het 
standpunt van het deel begint gewaar te worden. Wat de begeleider hier (G38 en verder) doet, 
is de cliënt vriendelijk in een innerlijk empathische houding houden. 
 

C39: Oh, helemaal. Het heeft geen vertrouwen dat er ooit heling zal komen. Nooit. 
Ongeacht wat er gebeurt. 

G39: Het dus gewoon je empathie geven voor hoe dat voor het (deel) is, om er niet op te 
vertrouwen dat heling ooit zal komen. 

C40: Het lijkt op datgene dat niet wil praten. Het gelooft niet dat ik het kan horen. Het 
wil geloven dat heling komt. Maar het lukt gewoon niet, het lukt gewoon niet: “Als 
je dat geloofde en je werd teleurgesteld, zou dat verschrikkelijk zijn.” 

G40: Dus ja, wauw, het laat je echt wel veel weten hé! 
C41: Ja, dat is zo. 
G41: Het laat je weten dat het niet teleurgesteld wil worden. Dat teleurgesteld worden 

verschrikkelijk zou zijn. En geef het misschien wat empathie daarvoor, wat 
compassie daarvoor, geen wonder. 

 
Een ander sleutelproces in IRF is ‘niet willen’. De begeleider luistert nauwgezet toe wanneer 
het proces begint te uiten wat niet gewenst is. Het hoefde niet expliciet uitgenodigd te worden. 
Vanuit de empathie die de cliënt had aangeboden begon het niet willen spontaan naar boven 
te komen in C40. In G41 geeft de begeleider het terug met het zinnetje “niet willen,” om het 
gehoorde te benadrukken. Zoals we in C42 zien leidt dat tot een verschuiving. Zodra het “niet 
willen” van een gedeeltelijk zelf is gehoord, volgt vaak de gewaarwording van zijn 
beschermende aard. C42 is nog een geweldig voorbeeld. Dit gedeeltelijk zelfproces ging van 
spotten in C38 naar beschermend zijn in C42. 
 

C42: Dat is nog een geweldige opluchting, het is alsof het weet dat— Het zegt, weet je, 
“Ik zou verpletterd zijn. Oh, mijn god, ik zou verpletterd zijn.” En nu zegt het: 
“Wel, weet je, als ik—”zoals opnieuw geboren worden. Alsof, als ik echt geloofde 
dat het leven echt goed was, dat vreselijk zou zijn. Je zou gewoon helemaal 
verpletterd zijn als je het verloor, of als— weet je, om echt te geloven dat het veilig 
is om van iemand te houden, dat zou vreselijk zijn als je het verloor. “Ik kan dat 
niet laten gebeuren. En ik kan jou dat niet laten overkomen,” zegt het zo ongeveer. 

G42: Wauw. Het wil je beschermen tegen dat verpletterende, vreselijke verlies! 
C43: Ja, mij en hetzelf. Het wil me beslist beschermen, het beslist— het is nog alsof … 

weet je, het zegt dit allemaal nogal snauwend, maar er zit nogal wat daar. 
G43: Je kunt, onder die snauwerigheid iets anders voelen, van niet verpletterd te willen 

worden en niet te willen dat jij verpletterd wordt. 
C44: Dat kan ik beslist voelen. Het wil niet dat ik in het leven geloof, het wil niet dat ik 

het leven vertrouw, het wil dat niet omdat dat vreselijk zou zijn. 
G44: Het wil je echt weerhouden om het leven te vertrouwen, om te geloven in het leven 

omdat het de verpletterende teleurstelling niet wil die dan zou komen, als je ontdekt 
dat het leven niet betrouwbaar is. 

C45: Ja, zo is dat. 
G45: Geef het jouw empathie daarvoor: “Ja, ik hoor je echt.” 



C46: “Ik hoor echt dat je echt niet verpletterd wil worden en dat je echt niet wil dat ik 
verpletterd word. Ik hoor dat echt. En nu is het kwaad en het zegt: “Wel, waarom 
blijf je dan doen alsof het mogelijk is om een goed leven te hebben? Hoe komt het 
dat je blijft proberen?” 

G46: Laat het weten dat je gewaar wordt hoe kwaad het is. 
 
Zonder de ondersteuning van de begeleider om er met empathie bij te blijven, in G46, zou de 
cliënt misschien hebben willen reageren op het deel omdat hij direct wordt uitgedaagd. Dat 
willen we niet omdat het betekent dat hij van uit het aanwezige Zelf in een vastzittende oude 
ruzie terecht komt. Het wordt alleen maar voorkomen door de vriendelijke suggestie in G46. 
G47 is ook dit soort uitnodiging. 
 

C47: Ja dat doe ik. “Ik word gewaar hoe kwaad je bent, hoe gefrustreerd, hoe veel pijn 
het je doet als ik maar blijf proberen.” Ja, het zegt alleen maar ja. Het is alsof hoe 
meer ruimte ik het geef hoe kwader het wordt. Het lijkt op een tiener. Het zegt: “Je 
bent een dwaas, je bent een echte dwaas. Je zult het nooit leren.” 

G47: En dat is hoe ongerust het is. Zo erg— dat het dingen zegt zoals: “Je zult het nooit 
leren.” Het laat je zien dat het zo ongerust is. 

C48: “Je bent dus ongerust dat ik het nooit zal leren. Je bent er echt zeker van dat we 
altijd in deze netelige positie zullen blijven zitten.” Ik wil beter contact maken met 
dat deel. … Het zit precies in mijn keel. Het wil dat ik het aanraak. … het is bang 
dat ik zal proberen om het in het leven te laten geloven. Dus moet ik het zeggen dat: 
“Neen, echt, dat doe ik niet. Het is echt goed om je hier te hebben en dat je niet in 
het leven gelooft.” Maar ik geloof dat niet. 

G49: Zeg er gewoon tegen: ik hoor echt dat je niet overgehaald of gedwongen wil 
worden om anders te zijn dan je bent. 

C50: Ja, dat is goed. “Ik hoor echt dat je gewoon niet gedwongen wil worden om anders 
te zijn dan je bent. Ik hoor dat echt. Je wilt niet gedwongen worden om in iets te 
geloven.” Dat vond het echt goed. Het vroeg me: “Zou je dat nog eens kunnen 
zeggen?” “Je wilt niet zijn— Je wilt niet—” 

G50: “Ik hoor echt dat je niet gedwongen wil worden om in iets te geloven.” 
C51: “Ik hoor het echt, ik hoor het helemaal, je wilt echt niet gedwongen worden om in 

iets te geloven.” … “Ik wil dat je weet dat ik je niet ga dwingen om in iets te 
geloven. Ik ga je helemaal niet dwingen. Ik geloof niet in dwingen, ik ga je niet 
dwingen.” … Jongens, daar zit nogal wat in, mij dwingen om in iets te geloven. 

G51: Je wordt echt gewaar hoeveel er in zit. 
C52: Ja, heel wat. Er is heel, heel veel. “Dwing me niet om te geloven in iets. Dwing me 

niet.” Oké, dat zorgde voor een heel nieuwe …. De scene is beslist veranderd. 
Vandaar gaat het echt diep, diep in mijn buik, en er is iets— Dit is echt raar. Het 
lijkt op een kloppend gevoel dat bijna helemaal beneden in mijn heiligbeen begint 
en helemaal omhoog naar mijn— rond mijn navel, en het breidt zich uit … Wauw, 
dit is raar. 

G52: Neem je tijd. Het kan verrassend worden als het zo moet zijn. 
 
De begeleider veronderstelt dat als de cliënt zijn ervaring “raar” noemt, hij verrast is over 
hoe anders en onverwacht en moeilijk te beschrijven het is, en niet kritisch is. Dit zat in de 
toon van de stem. 
 

C53:  Ja. oké, dus— 
G53: En jij voelt het als een kloppend gevoel. 



C54: Ja, en zoals ik zei dat, ik— ik voel krampen, ik bedoel letterlijk krampen, ik bedoel 
spieren, het doet geen pijn maar het verschuift precies rond daar beneden. Het is … 
wauw. Nu wil ik precies rondwandelen. 

G54: Oké. 
C55: Oké nu is het alsof dat kloppend gevoel er is en nu is het precies— ik wou dat ik 

het kon uitleggen … Het is echt moeilijk om erover te praten … Het is alsof … Oh, 
man! 

G55: Ik laat je gewoon even weten dat we het in Focusing fijn vinden als dingen moeilijk 
te beschrijven zijn. 

C56: Oké, wel, dat is goed! 
G56: Als je dus in de buurt komt van iets dat niet gemakkelijk te beschrijven is, is dat 

geweldig, het betekent gewoon dat je op de juiste plaats bent. 
C57: Oké, dus hier, dit is het. Het is alsof, euh… het is alsof mijn heiligbeen aan de ene 

kant zit en mijn, hum… wat dat andere eind ook is, daarboven zit, onderaan mijn 
schedel en keel en het lijkt alsof … het klopt, maar het is heel, heel, heel laag, ik 
bedoel een lage toon, alsof het onder water is. Alsof het diep onder de oceaan is. En 
het lijkt op “boem!” Je kunt het niet horen maar als het een geluid was, zou het op 
een “boem” lijken. 

G57: Als een diepe, diepe boem. Ja. 
C58: Mijn brein probeert uit te vissen hoe we daar geraakt zijn, maar dat is niet 

belangrijk. 
G58: Het is toen dat plekje echt voelde dat je het niet ging dwingen. 
C59: Zo is dat! Zo is het helemaal! 
G59: Dat is wat net voor deze verschuiving van aandacht kwam. 
C60: Dat is waar. 
G60: Nu hebben we dus dit diep kloppend gevoel, dit diepe trage kloppen. 
C61: … Ik ga hier mee moeten zitten. 
G61: Je blijft er bij. Het is in orde. Neem je tijd. 
C62: … Hm. Oké, nu is er iets in mijn … vlak onder mijn navel. Het voelt als een 

ongelooflijke vreugde, precies alsof— ik wil alleen maar lachen. Huilen en lachen. 
Het komt er niet helemaal uit, maar het voelt bijna aan alsof dat wel mogelijk zou 
zijn, alsof … ik kan dat echt voelen. 

G62: Laat het daar zo volledig zijn als het wil zijn. Iets als ongelooflijke vreugde. Ja. 
C63: alsof mijn lichaam in dit … dit echte gemak valt. 

 
Besluit 
Innerlijke relatie Focusing kent een hoge prioriteit toe aan de relatie van de Focuser met 
‘iets’—de innerlijk gevoelde ervaring. De innerlijke relatie is er een van gewaarworden, 
beschrijven, empathie, en compassie. De rol van de beoefenaar, begeleider of Focusing 
partner is het ondersteunen van die innerlijke relatie. 
Gendlin zegt over de innerlijke relatie (1990, p. 216): “De cliënt en ik gaan het, daarbinnen 
gezelschap houden. Zoals je een bang kind gezelschap zou houden. Je zou het niet onder druk 
zetten, of er ruzie mee maken, of het oppakken want het heeft te veel pijn, is te bang of te 
gespannen. Je zou daar gewoon rustig zitten”. En verder: “Focusing is dat heel opzettelijke 
ding waarbij een ‘ik’ op een ‘iets’ past” (p. 222). 
Dat “iets” waar Gendlin over spreekt is ofwel een ervaring van een gedeeltelijk zelf (zoals in 
het eerste stuk), ofwel een gevoelde betekenis. Er bestaat een belangrijk theoretisch 
onderscheid tussen deze twee verschillende soorten processen hoewel ze in de praktijk, tijdens 
een sessie, synergetisch kunnen samenkomen en zich mengen. 



Een gedeeltelijk zelf-proces is een toestand van herhaalde reactie. IRF heeft veel processen 
bedacht die Focusers helpen om de empathische relatie te bieden die gedeeltelijke zelven 
nodig hebben. 
Een gevoelde betekenis is een pas opgekomen gewaarwording van het geheel van iets (een 
situatie, een persoon, een gedeeltelijk zelf). Het heeft behoefte aan direct, objectief, open, 
duurzaam bewustzijn, dat verschilt van onze ‘gewone’ bewustzijnstoestanden. Het 
ontwikkelen van een aanwezig Zelf is een cruciaal onderdeel voor de totstandkoming van 
deze ongewone bewustzijnstoestand. 
Men hoeft niet te weten welke, of welk soort ervaring de Focuser beleeft om een proces van 
een nieuwsgierige open vorm van aandacht erbij uit te nodigen. Het ondersteunen van de 
Focuser bij dit aanwezige Zelf voor hun gevoelde ervaring zal duidelijkheid scheppen in het 
proces dat op dat moment moet gebeuren en het verder dragen — ofwel door bij een 
gedeeltelijk zelf te zijn of door een gevoelde betekenis te hebben of te symboliseren. De 
grootste hindernis voor een gevoelde betekenis is vereenzelviging met emotionele reacties 
(i.e. gedeeltelijke zelven). Die vereenzelviging kan subtiel zijn en misschien lastig om je 
ervan bewust te worden. Als een Focuser bijvoorbeeld zegt: “Het is duidelijk dat ik me hier 
gewoon over moet zetten” of “dit is een zwak deel van mij” kan een gevoelige toehoorder 
horen dat deze persoon weggeglipt is uit de toestand van het aanwezige Zelf naar identificatie 
met een ander gedeeltelijk zelf. 
Terwijl men op een empathische manier bij gedeeltelijke zelven is, kan de betekenis van de 
hele situatie te allen tijde opkomen. IRF maakt het mogelijk om een relatie aan te gaan met 
die aspecten die aandacht vragen en tegelijk de ruimte te behouden en uit te breiden waar een 
gevoelde betekenis kan ontstaan. Vanuit de totstandkoming van en gewaarwording van de 
gevoelde betekenis van de hele situatie kunnen nieuwe, verder dragende stappen ontstaan. 
We zijn Eugene Gendlin zeer dankbaar voor zijn levenswerk, de filosofie van het impliciete, 
en omdat hij ons, zijn studenten zo ruimhartig heeft aangemoedigd om ons eigen ‘voorwaarts 
dragen’ te vinden, wat zonder hem niet mogelijk was geweest. 
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