
  

 
 

Radicale zachtheid: de transformatie van de innerlijke criticus 
Ann Weiser Cornell 
 
Dit artikel verscheen voor het eerst in ‘Alles radicaal aanvaarden’ door Ann Weiser Cornell 
 
 
“Het is alsof ik het niet verdien om me zo gelukkig te voelen.” 
“Ik heb een hekel aan dat zwakke, verdrietige deel van mij.” 
“Waarom moet ik altijd zo stom zijn?” 
Ongeacht de soort innerlijk werk dat ze doen, komen mensen op een bepaald moment altijd 
een ervaring tegen die je de innerlijke criticus zou kunnen noemen. Dat is vaak (maar niet 
altijd) een stem, vaak (maar niet altijd) bars en aanvallend, die vaak lijkt te komen als de 
persoon dicht bij bepaalde positieve nieuwe stappen komt, of een innerlijke kwetsbaarheid 
raakt. Deze zogenoemde innerlijke criticus lijkt genoegen te scheppen in het vernietigen van 
het kleine, het tere, het nieuwe en het positieve. Geen wonder dat ongeveer alle methoden die 
ik ken de innerlijke criticus behandelen als iets dat moet worden veroverd, weggeduwd, 
misschien zelfs worden gekleineerd of op zijn beurt bekritiseerd. (Een opvallende 
uitzondering is te vinden in ‘Internal Family Systems Therapy’ van Richard Schwartz). 
Als de innerlijke wereld barsheid, gebrek aan aanvaarding, oordelen (zoals in iemand die 
altijd met een oordeel klaar staat) omvat, wordt het een onveilige plaats waar maar moeilijk 
een positieve helende verandering kan plaatsvinden. Aspecten van onszelf die hadden kunnen 
uitgroeien tot wat ze eigenlijk moesten worden, worden in plaats daarvan vernield en gaan 
zich verbergen. Dat is uiteraard een trieste toestand. Maar wel een zonder echte slechteriken 
of slachtoffers. Iedereen daarbinnen doet zijn best om ons te helpen … zoals we zullen zien. 
 
“Een deel dat nu, op dit moment, kritiek levert”. 
Deze barse aanvaller wordt de “de innerlijke criticus” genoemd maar ik noem het liever “een 
deel dat nu, op dit moment, kritiek levert.” Zoals altijd willen we taal zo gebruiken dat ze 
verandering mogelijk maakt. Veroordelende delen kunnen veranderen, jawel – ik heb het al 
vaak zien gebeuren. Laten we het dus “een deel dat nu kritiek levert” noemen. Zodra we dit 
soort taal gebruiken, kan het gebeuren dat we nieuwsgierig worden naar de reden waarom dit 
deel zo kritisch wordt. We hebben een cruciale verschuiving gemaakt, van het zien van dit 
deel van ons als in essentie kritisch, omdat dat zijn ware aard is, tot het inzien dat het een 
tijdelijke toestand is die om een goede reden is omhoog gekomen. 
Dit verloopt parallel met de verschuiving die we bewerkstelligen als we een ander niet meer 
als grotendeels slecht betitelen en beginnen in te zien dat hun gedrag vanuit een bepaald 
gezichtspunt begrijpelijk is. Als ik de rommel in mijn dochters kamer zie, kan ik haar 
bestempelen als “lui,” of ik kan me herinneren hoe moeilijk ik het zelf op haar leeftijd vond 
om mijn kleren op te hangen. Deze verschuiving in perceptie zal mijn gedrag met haar 
grondig beïnvloeden. Het betekent niet dat ik niet meer wil dat ze haar kamer schoonmaakt – 
maar het verandert wat ik tegen haar zal zeggen, hoe ik dat zeg, hoe zij mij ziet en tot slot de 
kwaliteit van onze relatie. 
 



Zicht op het proces 
Als Ann en Barbara aan focusers voor het eerst voorstellen om hun innerlijke criticus met 
mededogen te benaderen, hebben ze grote twijfels. Het is alsof we hen voorstellen om van een 
misbruikpleger te houden. Mededogen tegenover een bekritiserend deel voelt aan alsof we blij 
zijn dat het er is en ons leven verknalt. 
Maar, nogmaals, dan ga je er van uit dat al onze aspecten vastliggen en niet kunnen 
veranderen. “Eens een criticus, altijd een criticus.” Net daarom stel ik voor om de 
uitdrukking: “een deel van mij dat nu kritiek levert” te gebruiken. Deze verschuiving in de 
benaming gaat gepaard met een grondige verschuiving in het bewustzijn. Er was een 
aanname, op grond van ons huidig taalgebruik en onze visie op de wereld, dat we bestaan uit 
deeltjes die niet fundamenteel veranderen. Gendlin leert (zie: ‘A Process Model’) dat we 
onszelf niet moeten zien als deeltjes die dan op elkaar reageren, maar meer als processen.  
In de innerlijke wereld, en vanuit het standpunt van Focusing, is dit duidelijk: als je bij iets 
gaat zitten, verandert het. Ga zitten bij iets in jou dat bang is, en het verandert: het wordt 
opgewonden, ongerust of kwaad. Er is een evolutie in het gevoelsleven die niet op voorhand 
voorspeld kan worden, maar die achteraf bekeken perfect steek houdt. 
Waarom blijven ervaren Focusers dan verslag doen van een innerlijke criticus die jaar na jaar 
dezelfde lijkt? Nog altijd bezig met kritiek leveren, nog altijd dezelfde vervelende zinnen 
herhalend? Dat is omdat er tot dusver iets ontbrak in de kwaliteit van de aandacht die dit 
bekritiserende deel kreeg. 
 
Kan ik mezelf vertrouwen? 
De ervaring van een innerlijke criticus is ten diepste gebaseerd op een gebrek aan vertrouwen 
in het natuurlijk optredende proces dat het leven in een voorwaartse richting leidt. Indien het 
zo is, zoals Freud dacht, dat mensen fundamenteel een wild en primitief kantje hebben dat 
kost wat kost verdoezeld moet worden, dan heeft elke beschaafde persoon dringend behoefte 
aan een innerlijke criticus/controleur. (Freud noemde deze twee delen het “Id” en het 
“Superego”). Als gemoedstoestanden en gedragingen niet van nature en uit zichzelf naar iets 
positievers evolueren, dan moet verandering opgelegd worden. 
Het tragische van het innerlijke kritiekproces is dat een deel van ons het vertrouwen in een 
ander deel van ons verloren is. Zoals een jonge vrouw het uitdrukte, “Ik heb een deel dat heel 
kwaad is op mij, mijn gedrag, mijn keuzes. Het zegt: ‘het loopt helemaal uit de hand met jou, 
ik kan er niet op vertrouwen dat jij goede keuzes maakt.” 
Als we met mededogen kijken in de ziel van een deel van ons dat kritiek levert, zien we 
telkens weer dat het gelooft dat het ons helpt. Het moet helpen door kritiek te leveren omdat 
het bang is dat het andere deel van ons, dat duwend of remmend werkt, geen andere hoop op 
verandering heeft. Dat is belangrijk en we zullen er nog op terugkomen. 
 
Een kritisch proces identificeren 
Je zou denken dat je perfect kunt merken wanneer er een kritisch proces bezig is. Maar 
meestal zitten we in dit kritische proces en beseffen we dat niet omdat we ons met een van de 
innerlijke karakters van het drama vereenzelvigen. Dan horen we onszelf een van de volgende 
dingen zeggen: 
“Dit is stom.” 
“Ik moet stoppen met zo sullig te zijn.” 
“Ik voel me onbekwaam.” 
“Ik zou me niet zo moeten voelen.” 
 
 
 



Een innerlijk kritisch proces gaat gepaard met een van de volgende activiteiten: 
(1) Pejoratief taalgebruik zoals “stom”, “sullig”, “onbekwaam” en gelijkaardige kritische 
etiketten is altijd een teken van een kritisch proces. Meer hierover in het volgende deel. 
(2) Bevelend taalgebruik zoals “moet”, “zou moeten” en de negatieve tegenpolen – “mag 
niet” enz. – wijst gewoonlijk op een kritisch proces. 
(3) De poging om jezelf, of een deel van jezelf, te veranderen, wijst waarschijnlijk op een 
innerlijk kritiekproces, vooral als je er van uitgaat dat de verandering moet gebeuren zodat jij 
je goed zou voelen. Geen wonder dat de zelfhulpwereld vol innerlijke critici zit! Je dient in te 
zien dat persoonlijke groei moet beginnen met zelfaanvaarding, niet met zelfkritiek. (Een 
verfrissend andere benadering is te vinden in het uitstekende ‘I Know I’m in There 
Somewhere’ van Helene Brenner, een boek dat gebaseerd is op het idee dat zelfaanvaarding 
de weg naar verandering is).  
Definitie: een innerlijk kritisch deel is eender welk deel van jou dat gelooft dat jij of een ander 
deel van jou moet veranderen zodat jij je goed zou voelen. 
 
De waarheid van etiketten 
Zoals we al zagen, laat het innerlijke kritische proces zich vaak zien door het pejoratieve 
taalgebruik dat we gebruiken om onze ervaring te benoemen. Dat proces is soms moeilijk te 
herkennen en daardoor moeilijk om mee om te gaan. We kunnen onszelf zodanig 
vereenzelvigen met het deel van ons dat een ander deel van ons benoemt dat we de etiketten 
niet meer zien die we als oorlogswapen gebruiken. Ze voelen aan als “de waarheid.” Maar dat 
zijn ze niet. 
Een tijdje geleden was ik de Companion in een focusingsessie waarin de focuser tijd 
doorbracht met een innerlijk “iets” dat geen zin had in praten. Ze beschreef dit “iets”, zoals 
we dat in Focusing doen, met de woorden “het is klein en hard, als een klomp … het wil dat 
ik hier ben, het is blij dat ik er aandacht aan besteed … het wil dat ik hier ben, maar het wil 
niet tegen me praten … Het voelt aan als een egoïstisch en dominant deel …” Hola! Zag je 
wat er gebeurde? Van een eenvoudige directe beschrijving zoals “klein en hard, zoals een 
klomp” ging de Focuser via empathie met het standpunt van het deel (“Het wil dat ik hier ben 
…”) over op pejoratief taalgebruik. “Egoïstisch” en “dominant” zijn niet gewoon 
beschrijvingen. Het zijn hefbomen – toestellen om een verandering waar weerstand tegen 
bestaat los te wrikken. Ze getuigen van een standpunt – en het is niet het standpunt van het 
deel dat beschreven wordt. 
In dit geval heb ik geantwoord: “Je wordt iets gewaar in je dat het kleine, harde deel 
‘egoïstisch’ en ‘dominant’ noemt. Misschien kun je dat deel ook erkenning geven.” De 
Focuser, die gewoon was aan dit soort verschuiving, terug naar een aanwezig Zelf, slaagde 
erin om dat te doen en meldde: “Ja, dat deel van mij kan niet begrijpen waarom iets mijn 
aanwezigheid wil en toch niet wil praten. Het wil echt dat dit ding praat”. Dat is nogal een 
verschil! We gingen van “het voelt aan als een egoïstisch, dominant deel …” naar “[Iets in 
mij] wil echt dat dit ding praat”. 
En denk hier eens aan: telkens als je iets in het innerlijke proces aantreft, in je eigen focusing 
of van iemand anders, en dat deel wil niet praten, niet naar buiten komen, zichzelf niet 
onthullen, is dat in 99 van de 100 gevallen omdat het zich niet veilig voelt, en het voelt zich 
niet veilig omdat er een ander deel van de Focuser op de loer ligt en direct klaar staat om het 
te bekritiseren. 
Als er bij innerlijke beschrijvingen dus pejoratieve etiketten worden gebruikt, betekent dat 
gewoonlijk dat er een ander deel aanwezig is, verborgen in de geïdentificeerde positie, dat het 
proces onveilig maakt en zichzelf niet gehoord voelt. 
 
 



Aanwezigheid is het tegenovergestelde van kritiek 
Aanwezigheid is de omgeving waarin een innerlijk kritisch proces kan beginnen 
transformeren. “Aanwezigheid” is wat Barbara McGavin en ik de bekwaamheid of 
gemoedstoestand noemen om met een aanwezig Zelf en zonder oordeel bij een innerlijke 
ervaring te zijn. 
Aanwezigheid is op heel wat manieren het tegenovergestelde van het innerlijke kritiekproces. 
Als we aanwezig zijn, kunnen we ons naar wenden naar alles wat we voelen, naar eender wat 
zich binnen in ons afspeelt, en doen we dat op een zachte manier, met vertrouwen in de 
onderliggende, het leven voorwaarts dragende richting. Als we aanwezig zijn proberen we 
niet te veranderen wat we aantreffen, maar alleen om het te horen zodat het zijn eigen 
verandering kan vinden als het daar behoefte aan heeft. (Zie ook de inleiding van “Facilitating 
Presence” in dit boek voor meer.) 
Het innerlijke kritiekproces is geen Aanwezig zijn, maar het heeft Aanwezigheid nodig. Als 
we de criticus bekritiseren, bestendigen we het probleem. Dit is een subtiel en heel belangrijk 
punt en dus herhaal ik het nog even: als we de criticus bekritiseren, bestendigen we het 
probleem. Door dit deel van ons slecht te maken omdat het nu eenmaal zo is, worden we zijn 
criticus – zodat dezelfde dynamiek gewoon naar een ander niveau verschuift. Bijna alle 
benaderingen van de innerlijke criticus doen dit: ze marginaliseren het bekritiserende aspect, 
berispen het in feite omdat het zo kritisch is, en uiteindelijk wordt het verbannen. 
Dit soort aanpak leidt tot twee problemen. Het eerste probleem is dat het niet werkt. Een 
weggeduwde innerlijke criticus komt altijd terug. Als we zijn oorsprong en doel begrijpen, 
zullen we zien waarom hij, sterker dan ooit, terug moet komen als hij wordt weggeduwd. 
Het tweede probleem heeft te maken met de dynamiek van verbanning. Als aspecten van onze 
innerlijke ervaring uit het bewustzijn worden geduwd, verdwijnen ze niet echt. Ze werken 
impliciet, wat betekent dat ze uiterst krachtig zijn zonder in het bewustzijn te zijn, waardoor 
ons leven nog meer onvoorspelbaar en onbeheerst aanvoelt voor het deel van ons dat bewust 
blijft. 
Een voorbeeld: een paar jaar geleden kwam mijn goede vriendin R. helemaal overstuur naar 
mij. Hoe kon ik haar dat aangedaan hebben? Wat?, vroeg ik. Ik had geen idee waar ze het 
over had. Ze herinnerde me eraan dat ik op een congres naar haar had geroepen dat ze een 
oefening die ze leidde anders moest doen. Het had haar gekwetst, ze had kritiek en boosheid 
gehoord in mijn stem. Ik herinnerde me alleen dat ik had geprobeerd om te “helpen.” Maar uit 
respect voor haar standpunt deed ik een beetje Focusing en nodigde ik iets in mij uit dat 
misschien gevoelens over R. had om in mijn bewustzijn te komen. Er was zeker iets in mij 
met kritische gevoelens over haar, van lang geleden in onze geschiedenis. Maar omdat ik er 
mij niet van bewust was geweest, waren ze in het publiek opgekomen, duidelijk voor haar en 
waarschijnlijk voor iedereen, maar niet voor mij! 
Ik wil niet meer de laatste zijn die weet wat ik voel. Daarom doe ik aan Focusing, en daarom 
doe ik aan Focusing met de nadruk op de Innerlijke Relatie – omdat ik de bannelingen vraag 
om terug te komen. 
Je kunt je gevoelens zo maar niet “kwijtraken” ongeacht hoezeer iets in jou dat misschien 
wenst. Je kunt ze alleen naar de kelder sturen. In ballingschap worden delen van ons wilder, 
donkerder, eenzamer en wreder. Als ze terugkeren uit ballingschap zijn ze niet mooi om aan 
te zien. (Zie: “The Dog Story” in voor een metafoor van dit onderwerp.) 
Laten we het innerlijke kritiekproces dus niet in ballingschap sturen! Als je het wegduwt, 
zullen andere mensen het alleen maar gemakkelijker zien en geraakt het buiten de sfeer van 
Aanwezigheid, net de plaats waar de transformatie zou kunnen gebeuren. 
 
 
 



Taalgebruik van Aanwezigheid bij een innerlijke kritiekproces 
De taal van Aanwezigheid begint met de woorden “Ik word gewaar …” en gaat verder met 
“iets in mij dat …” 
Iemand die zegt: “Dit is stom” kan dat veranderen in “Ik word iets in mij gewaar dat zegt dat 
dit stom is.” 
De meeste mensen ervaren een groot verschil tussen die twee zinnetjes. (Neem even de tijd 
om te merken welk verschil jij voelt.) De tweede zin geeft gewoonlijk een gevoel van meer 
ruimte, meer afstand zonder de verbinding te verliezen, een breder perspectief. Ik word eraan 
herinnerd dat ik meer ben dat dit, dat ik uit meer dan dit besta. Het wordt mogelijk om me met 
belangstellende nieuwsgierigheid naar het kritische deel, en welk ander deel dan ook, te 
wenden. Het wordt nu mogelijk om op deze innerlijke aspecten te Focusen. 
De taal van Aanwezigheid herinnert ons eraan om de ruimte te nemen die Aanwezigheid 
biedt, om ons eraan te herinneren dat we meer zijn dan die strijd binnen in ons. Vanuit dat 
“meer” is verandering mogelijk. 
 
Taalgebruik van Aanwezigheid en een kritiekproces – een voorbeeld 
Sam geraakte niet verder. Hij was klaar om door te gaan met zijn business plan maar op de 
een of andere manier lukte het hem niet om de nodige telefoontjes te doen of de brochure af te 
werken. Toen hij samen met mij een Focusingsessie deed, nodigde hij het deel van zichzelf uit 
dat niet door wilde gaan. 
“Het lijkt op een gespannen gevoel in mijn maag … eigenlijk voelt het aan als een klem, iets 
dat heel vasthoudend is …. En er is angst … Ik ben bang om los te laten.” 
Om Sam bij het vinden van Aanwezigheid te steunen, gaf ik zijn woorden terug in de taal van 
Aanwezigheid. 
Ann: “Je wordt iets gewaar in jou dat vastklemt, dat stevig vasthoudt, bang is om los te laten.” 
Sam: “Ja, het is een deel van mij dat bang is om los te laten. De wereld is een angstaanjagende 
plek zegt het. Het voelt aan als mezelf als klein kind, toen ik voor het eerst ontdekte hoe hard 
de wereld kan zijn.” 
Merk op dat Sam de uitnodiging in de taal van Aanwezigheid aannam; nadat ik parafraseerde 
“je wordt iets in je gewaar … bang om los te laten,” zei hij “Ja, het is een deel van mij dat 
bang is om los te laten.” Vanuit dit perspectief kon hij dieper in dat gevoel gaan, om gewaar 
te worden dat het als hijzelf als klein kind aanvoelde. 
Ann: “Je wordt gewaar dat het aanvoelt als jijzelf als klein kind dat voor het eerst gekwetst 
wordt.” 
Sam: “Ik ben soms zo hard voor mezelf.” 
Ik wist niet wat het verband was met wat Sam eerder gezegd had. Maar Focusing is soms 
gewoon zo; het volgende dat opkomt, heeft er alleszins mee te maken, maar het is niet 
noodzakelijk een logisch vervolg. 
Wat ik wel wist is dat dit zinnetje “Ik ben soms zo hard voor mezelf” moest worden uitgepakt 
– hij had contact met beide kanten van een innerlijke strijd, en ik wilde hem met die twee 
kanten uitnodigen in Aanwezigheid. 
Ann: “Je wordt iets in je gewaar dat hard wordt door iets anders in jou.” 
Sam: “Het is alsof ik een stem heb die zegt: ‘Je moet wel. Je hebt geen keuze.’ Maar loslaten 
voelt aan alsof ik boven een diepe afgrond sta.” 
Sam nam mijn uitnodiging weer aan, hij beschrijft deze twee innerlijke strijders nu namelijk 
in twee verschillende zinnen en elke strijder wordt nu als meer afgescheiden van hem ervaren. 
Met mijn volgende uitspraken wil ik die afscheiding (en verbinding) ondersteunen. 
Ann: “Je wordt iets in jezelf gewaar dat loslaten ervaart als boven een diepe afgrond staan. En 
je wordt iets in jezelf gewaar dat zegt, ‘Je moet.’ En ze zijn alle twee hier.” (Zie ook 



“Standing It” in dit boek voor meer informatie over dit soort uitnodiging en de redenen 
ervoor.) 
In de rest van zijn sessie kon Sam met mededogen naar elke kant van zijn proces luisteren. 
Wat zich eerst als een kritisch proces gedroeg (“Ik ben zo hard voor mezelf”) evolueerde naar 
een deel van hem dat hem graag wilde zien slagen. En het deel van hem dat zo bang was, 
moest gezelschap worden gehouden zoals we bij een bang kind zouden doen. Toen dat deel 
zich vanuit Aanwezigheid gehoord, in plaats van gedwongen en bekritiseerd voelde, begon 
het zich te ontspannen. En toen het ongeduldige deel voelde dat zijn zorgen werden gehoord, 
begon het zich ook te ontspannen. 
Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder Aanwezigheid. 
 
Gewaar worden hoe het in het lichaam aanvoelt 
We weten dat Focusing een lichaamsgericht proces is. Maar wat dat in de praktijk betekent, is 
vatbaar voor interpretatie. (Zie ook “Body? What Body?” in dit boek.) In de sessie die ik net 
vermeldde had Sam een spanning, klemmend, vasthoudend in zijn maag, … Duidelijk een 
lichaamsgevoel. Maar dat was niet het bekritiserende deel. Bij hem liet het kritische deel zich 
als een stem zien. (“Het is alsof ik een stem heb die zegt: ‘Je moet. Je hebt geen keuze.”) 
Misschien is dat een van de redenen dat een kritiek leverend deel niet begrepen wordt als iets 
waar je op kunt focussen, of kunt invoelen … omdat het vaak niet op een duidelijke plek in 
het lichaam verschijnt zoals de andere delen die het probeert te beheersen of te veranderen. 
(“Ik heb een koude steen van angst in mijn maag … En ik probeer hem losser te maken … Ik 
zou me niet zo moeten voelen …”) 
Soms wordt het kritische deel in het lichaam ervaren. Als dat zo is, voelt het vaak aan als een 
vernauwing of beperking of iets bindends. 
“Ik zit met heel wat woede, ik kan het voelen als hitte en energie die door mijn schouders en 
armen stroomt. En ik voel ook een band over mijn borst. Hij voelt koud en dicht aan. Hij zegt 
tegen de woede, ga weg. Je kunt niet hier zijn. Het is niet veilig.” 
Als we op een Focusing manier bij de kritische delen zijn, moeten we openstaan voor alle 
modaliteiten die ze gebruiken om hun aanwezigheid kenbaar te maken. Stemmen (hoorbaar) 
en beelden (zichtbaar) zijn evenzeer, en misschien zelfs meer mogelijk dan 
lichaamsgewaarwordingen (voelbaar). Als we deze delen van ons als stemmen of beelden 
ervaren, moeten we ons zoals altijd bewust blijven van het midden van het lichaam zodat deze 
ervaringen in het huidige bewustzijn gegrond blijven. 
 
Een deel dat kritiek levert is echt bang 
Toen ik begon te experimenteren met het uitnodigen van mijn Focusing cliënten om 
mededogen te brengen naar hun innerlijke kritische delen, stootte ik op een interessant soort 
weerstand. Mensen wilden niet medelevend zijn omdat ze vonden dat dit deel van hen 
“gemeen”, “wreed”, of “boos” was. “Het wil me pijn doen”, zeiden ze. “Hoe kan ik daar 
medelijden mee hebben?” Vanuit mijn ervaring met de geweldloze communicatie van 
Marshall Rosenber wist ik dat een mens die zich net zoals de innerlijke delen gedroeg, gezien 
kon worden als iemand die aan legitieme behoeften probeert te voldoen. (Op manieren 
waarvan Marshall zou zeggen dat ze “waarschijnlijk op tragische wijze zouden mislukken.”) 
Ik vroeg me af hoe ik het gedrag van dit innerlijke kritische deel zo kon zien dat het 
medelevend begrip van de Focuser zou opwekken. Hoe konden we begrijpen wat er aan de 
hand was als we het vanuit zijn eigen standpunt bekeken? Het komt altijd weer neer op het 
volgende: de geduchte criticus is bang. Hij valt zo fel aan omdat hij zo bang is dat er iets 
verkeerd zal gaan, dat iets niet in orde zal komen, dat anderen kritiek zullen leveren, enz. 
Ik begon me het volgende af te vragen: wat als alle innerlijke kritische delen echt bang zijn? 



Gewoonlijk zien of voelen of klinken ze niet bang. Ze klinken kwaad, of autoritair, heel erg 
zeker van zichzelf, zeker van het feit dat zij gelijk hebben en jij ongelijk. Maar wat als hoe 
zekerder en autoritairder ze klinken, hoe banger ze ergens diep in zich echt zijn? 
Ik herinnerde me de tijd toen ik als jonge vrouw in Chicago woonde en samen met mijn 
kamergenoot ons appartement schilderde. Er stond een ladder in de hal, en Frostbite, de gekke 
kat van Leone besloot om op het verfbakje te springen. De ladder, de kat en de rest vielen op 
de grond en we hoorden een bovenaards gejank. Toen we aan kwamen rennen vonden we de 
arme Frostbite met zijn staart tussen de ladder. Toen ik dichterbij kwam om hem te helpen, 
viel hij me aan in plaats van me te verwelkomen. Au! Ondankbaar beest! Maar ik heb hem al 
snel vergeven. Natuurlijk viel hij me aan; hij was heel bang, in paniek, zat vast en was 
wanhopig. Het enige wat ik moest doen was de wanhoop zien in plaats van de aanval, en toen 
was het gemakkelijk om medelijden te voelen, ondanks de sporen van zijn klauwen op mijn 
hand. 
Hetzelfde geldt voor het innerlijke kritiekproces. Als we een Focuser willen helpen om 
mededogen te voelen voor een kritisch deel van hem, moet ik de Focuser vragen om te 
overwegen of het kritische deel misschien bang is. Dat werkt altijd. Het werkt zelfs zo goed 
dat ik me na een poosje afvroeg of hier een of andere universele wet aan het werk is. Barbara 
McGavin kon me later aantonen dat een deel van ons dat kritiek levert, een deel is dat 
behoefte heeft aan controle, en dat angst en behoefte aan controle twee kanten van dezelfde 
munt zijn. 
Het kritische deel wil vaak niet toegeven dat het bang is. Als het dat doet, zou het zijn 
kwetsbaarheid tonen en natuurlijk wil het dat niet. Maar er bestaat een hele reeks synoniemen 
voor angst: van paniek en terreur aan de ene kant tot zorgen en bezorgdheid aan de andere. 
Een deel dat controleert/bekritiseert wil vaak wel toegeven dat het ongerust is of zich zorgen 
maakt. En het feit dat het dat zegt is al een heel verschil ten opzichte van een aanvallende 
houding. 
 
Het angstige kritische proces – een voorbeeld 
Hier volgt een uittreksel uit een sessie waarin een chronisch zieke vrouw heel eerlijk met 
zichzelf was over wat haar ziekte wilde zeggen – en dat bracht een kritisch proces naar boven. 
Nadat ze de tijd had genomen om zich te verbinden met het lichaamsgevoel van haar 
symptomen, en met gebruik van de taal van Aanwezigheid (“Ik word gewaar … iets in mij 
…”) om zichzelf eraan te herinneren om meer ‘bij’ dan ‘in’ de gevoelens te zijn, meldde ze 
het volgende: 
“Ik word een deel van mij gewaar dat niet zeker weet of het wel wil dat ik beter word. Het is 
bang dat als ik beter word, ik alles zal vergeten wat ik nu geleerd heb. Een ander deel zegt dat 
ik me niet zo zou moeten voelen, dat is slecht. Mijn symptomen zeggen mij, ‘Als we 
weggaan, ga jij terug onbewust leven.’ Iets hierbinnen denkt dat ik ziek moet zijn om een 
geestelijk gezond leven te leiden. En een deel van mij is bang als het dat hoort.”  
Merk op dat ze in die zes zinnen twee kanten van zichzelf hoort. Enerzijds is er wat het 
kritische deel zegt en voelt: het begint met tegen het andere deel te zeggen dat het zich niet 
zou moeten voelen zoals het zich voelt. Dit is de bekende kritische stem: veroordelend: “zou 
moeten” en “moet”. Maar een paar zinnen verder beseft ze dat dit deel van haar bang is. 
We kunnen empathie met dit bange deel voelen. Het kan natuurlijk angstaanjagend zijn om te 
beseffen dat een deel van jou die pijnlijke symptomen wil. Het is dan ook geen wonder dat dit 
bange deel panikeert en die ervaringen probeert te stoppen op de enige manier dat het kent: 
veroordelen en beschuldigen. 
Hoewel we (vanuit Aanwezigheid) weten dat precies horen wat er is de snelste manier is om 
transformatie op gang te brengen – en er is niets om bang van te zijn door te horen wat zo is, 
omdat het nu al zo is – is er vaak een deel, zoals in dit geval, dat bang is om het te horen, en 



dat niet wil dat het waar is. Een deel van ons dat probeert om een ander deel te onderdrukken, 
gedraagt zich vaak kritisch. Maar het bijhorende gevoel is ongerustheid, angst. En dat is 
belangrijk: om onderscheid te maken tussen de handelingen die een deel van ons onderneemt 
of een ander deel aanspoort om te ondernemen, en de gevoelens achter het gedrag. Als we ons 
vereenzelvigen met het gedrag, de handelingen, zitten we midden in een strijd. Maar als we 
onder de handelingen de gevoelens kunnen gewaarworden die de handelingen aansturen, 
zitten we veel dichter bij het potentieel voor transformatie. 
 
Empathie met de angst 
Zodra we ons mededogend bewust worden van de angst (ongerustheid, bezorgdheid, …) in dit 
deel van ons, kunnen we het empathie geven voor waar het bang van is. Empathie kan vaak 
uitgedrukt worden met zinnetjes als “geen wonder” en “natuurlijk”. Deze manier van praten 
helpt ons begrijpen hoe het vanuit het standpunt van het deel aanvoelt. 
Een man die als leraar meditatie begonnen was, was bezig met Focusing op een moeilijk stuk 
van zijn leven. Opeens meldde hij: “Dit deel van mij zegt, je bent niet gekwalificeerd als 
leraar meditatie omdat je zo in de knoop zit!” We hadden vaak innerlijk werk rond het 
kritische proces gedaan en dus zei ik gewoon: “Wauw, het moet echt wel bang zijn voor iets!” 
Hij voelde het in met de mogelijkheid dat het wel eens bang zou kunnen zijn en meldde: 
“Oh… het gelooft dat als ik les geef ik mezelf moet voordoen als iemand die zelf geen 
problemen heeft”. 
Ik stelde voor dat hij er met empathie het volgende tegen zou zeggen: “Het is geen wonder dat 
jij je bang of ongerust voelt als je gelooft dat ik om les te geven zelf geen problemen mag 
hebben”. 
Ik zag zijn lichaam ontspannen, nog voor hij meldde: “Ik heb een enorm gevoel van 
opluchting in mijn hele maag en buik. Er zat daar een sterk strak gevoel dat net los schoot”. 
Merk op dat het zinnetje dat begon met “het is geen wonder” warm en empathisch is, zonder 
hoe dan ook akkoord te gaan met het beperkende geloof van dat deel. Het erkent de gevoelens 
(“bang of ongerust”) en het verband met het geloof (“als je gelooft …”) zonder het geloof zelf 
te valideren. Dit leidt nogal eens tot losser worden, een bevrijding, van het geloof en wordt als 
een fysiek loslaten ervaren. 
 
Het niet willen 
Er is iets dat dit deel van ons, dat nu bezig is met kritiek leveren, niet wil. Paradoxaal genoeg 
wil het precies dat niet wat het voorspelt. Het zegt: “Je zult mislukken” of “Je bent een 
mislukkeling” en mislukking blijkt dan precies datgene te zijn wat het niet wil voor jou. 
Dit kan op een frustrerende manier onlogisch lijken maar in feite is het een heel natuurlijk 
menselijk proces. Stel je een ouder voor die naar een kind roept dat in de winter naar buiten 
gaat. “Je zult sterven van de koude!” Waarom zou een ouder willen voorspellen dat een kind 
gaat sterven? Uiteraard willen de ouders dat het kind iets doet, warmere kleren aantrekken of 
zoiets. De uitspraak is dus niet echt een voorspelling van de dood. Het is in feite een verzoek 
met een uitdrukking van sterke gevoelens eraan vastgehecht: “Trek alsjeblieft warmere kleren 
aan, ik maak me zo’n zorgen over jou!” Zo bekeken begrijpen we dat “Je zult sterven van de 
koude” eigenlijk een uitdrukking is van het niet-gewenste. 
Is het mogelijk dat telkens als onze innerlijke kritische delen voorspellen dat we ten dode zijn 
opgeschreven, dat we zullen mislukken, ze eigenlijk zeggen wat ze niet willen? Wat een idee! 
Het kan een sterk transformerend proces zijn om een kritisch deel uit te nodigen om te 
vertellen wat het niet wil. Barbara McGavin en ik hebben ontdekt dat het vooral helpt om het 
te vragen om ons te laten weten wat het niet wil dat ons overkomt. Dat klinkt zo: “Ik nodig 
het uit om me te laten weten wat het niet wil dat mij overkomt.” Met deze bewoordingen 



erkent de uitnodiging de beschermende aard van dit deel van ons, en zal het daarom op de 
uitnodiging ingaan. 
Als je eerst verbinding zoekt met de schrik-achtige emotie van het kritische deel (angst, 
ongerustheid, bezorgdheid …) maakt het zelden bezwaar om jou te laten weten wat het niet 
wil dat jou zou overkomen. Zonder die emotionele verbinding kan deze stap moeilijker, en 
soms onmogelijk zijn. De schrik-achtige emotie gewaar worden is een belangrijke stap die 
gevolgd wordt door het gewaarworden van het niet-willen. 
 
Het niet-willen: een voorbeeld 
Thea was bezig met Focusing met een deel van haar dat ze “resistent” noemde. Het had een 
barse toon en toen ze er verbinding mee maakte, hoorde ze “Je zult nooit ergens geraken. 
Geef het op.” Het voelde niet angstig aan, en in het begin kon ze moeilijk geloven dat het 
bang zou kunnen zijn, maar ze besloot om aan te nemen dat een kritisch deel bang moet zijn 
en te zien wat er gebeurde. 
Ze voelde in haar lichaam en zag een donkere figuur die in een hoekje op de loer lag. “Ik 
vraag me af of je misschien bang of bezorgd bent”, bood ze aan. Er was een licht gevoel van 
instemming, niet veel, maar een beetje. Ze voelde empathie voor wat het misschien 
doormaakte en nodigde het uit: “Ik vraag me af wat jij misschien niet wilt dat me zou 
overkomen.” Beelden en woorden begonnen te stromen: misbruikt, gestraft, onteerd, … 
“Gestraft” voelde aan als de crux. Ze liet het weten dat ze het gehoord had. “Ik hoor echt dat 
je niet wil dat ik gestraft word”. 
Er was een licht gevoel van loskomen … en ze besloot om het empathie aan te bieden. “Geen 
wonder dat jij je ongerust voelt”, zei ze ertegen, “als wat jij wilt is dat ik niet gestraft word”. 
Er was een lichter worden in de gewaarwording van deze plek binnenin, ontspanning. Thea 
slaagde erin om er bij te blijven en meer gewaar te worden. 
 
Het Willen 
Vlak onder niet-willen zit Willen, wat dit deel wil dat jij ervaart of voelt. De goede kant van 
kritische delen is dat wat ze willen, gewoonlijk goed toegankelijk is zodra het niet-willen 
gehoord is. (We zullen het in de alinea “Zware innerlijke kritiek” over de uitzondering 
hebben). En tegen de tijd dat een deel bereid is om een Focuser te vertellen wat het wil, voelt 
dat nog zelden als kritiek aan. Het voelt vaak aan als een ongeruste beschermer. Dit is nog een 
reden om de term “Criticus” te laten vallen en dit deel te noemen naar de manier waarop het 
zich gedraagt, en de beschrijving ervan te veranderen als het gedrag ervan verandert. 
We volgen het voorbeeld van Thea naar Willen. Ze bleef in contact met een deel van haar dat 
kritiek uitoefende, en werd gewaar dat het niet wilde dat ze gestraft zou worden. Thea voelt 
een lichter gevoel als ze dat erkent. Ze neemt de tijd en voelt dat dat deel klaar is om toe te 
laten dat het Willen ingevoeld kan worden. Het beeld van gestraft worden is er nog steeds, dat 
is wat niet gewenst is, en nu komt er een ander beeld overheen, een beeld van … “met trots 
omhelsd te worden” zijn de woorden. “Het wil dat ik met trots omhelsd wordt” meldt Thea. 
De Focusing partner van Thea nodigt haar uit om te voelen wat dat deel van haar wil dat ze 
voelt als ze met trots omhelsd wordt. In contact komen met het Gewenste gevoel is/geeft een 
diep niveau van besef dat heel transformerend kan werken. Thea nodigt de lichamelijke 
gewaarwording uit van wat dat deel van haar wil dat ze voelt als ze met trots omhelsd wordt. 
Er is een lichamelijke gewaarwording van warm… beschermd… verbonden… Het geeft veel 
voldoening om dit te voelen en Thea blijft er een hele tijd bij. 
Jawel, dit is hetzelfde deel dat Thea eerst tegen kwam en dat zei: “Je zult nooit ergens 
geraken. Geef het op”! Het lijkt op ouders die zeggen: “Je zult sterven van de koude”, terwijl 
ze echt bedoelen: “Ik maak me zorgen om jou, ik wil dat je veilig bent”, het stuk van ons dat 



ons lijkt aan te vallen is eigenlijk een ondersteunende beschermer. Maar hij moet worden 
meegenomen door een proces dat zijn beschermende kant naar boven haalt. 
 
Terugblik op het proces tot dusver 
(1) Beseffen dat er een innerlijke kritiekproces aan de gang is  
(2) In Aanwezigheid komen met alle aspecten van ervaren, ook het innerlijke kritiekproces 
(3) Opmerken hoe het innerlijke kritiekproces aanvoelt in het lichaam, of hoe het zichzelf laat 
zien: als een gewaarwording, stem, beeld 
(4) Gewaarworden of het misschien bang is of een vorm van angst zoals bezorgdheid of 
ongerustheid heeft 
(5) Het uitnodigen om me te laten weten wat het niet wil dat me overkomt 
(6) Het uitnodigen om me te laten weten wat het wil dat ik ervaar of voel 
 
De criticus en de bekritiseerde 
In de volgende voorbeelden nodig ik je nieuwsgierigheid uit over wie de “Ik” is waarmee de 
spreker zich vereenzelvigt. Is het Aanwezigheid? Is het het kritische deel? En als het geen van 
beide is, wie is het dan wel? 
“Ik voel me rot omdat ik een potje heb gemaakt van mijn leven.” 
“Mijn innerlijke criticus is enorm groot, en ik ben zo klein.” 
“Een kritische stem noemt me ‘stom,’ en dat voelt aan als waar.” 
“Een kritische stem noemt me ‘stom,’ en ik zeg dat ze moet zwijgen en verdwijnen.” 
“Ik voel me beschaamd.” 
In alles wat we over kritische delen vertelden, hebben we een ander belangrijk karakter van 
het drama genegeerd – het bekritiseerde deel van ons. Als ik mezelf identificeer met 
Aanwezigheid, de gemoedstoestand waarin ik bij alles kan zijn dat boven komt, dan is het 
duidelijk dat ik niet degene ben die bekritiseerd word. De figuur van Robert De Niro in de 
film Taxi Driver zegt: “Heb je het tegen mij? Heb je het tegen MIJ?” Tegen wie praat het 
kritische deel? Wie bekritiseert het? Mij? 
Als ik in Aanwezigheid ben, voel ik me niet bekritiseerd. 
Als er dus een ervaring is van bekritiseerd worden door een kritisch deel van mij, dan moet 
dat een ander deel van mij zijn dat ook erkenning nodig heeft, degene die zich bekritiseerd 
voelt en daar gevoelens over heeft: woede, opstandigheid, schuldgevoel, gêne, schaamte. 
We kunnen ons vereenzelvigen met het kritische deel, zoals in “Dit is stom”, of we kunnen 
geïdentificeerd zijn met het bekritiseerde deel, zoals in “Ik voel me onbekwaam.” We kunnen 
geïdentificeerd zijn met het bekritiseerde deel maar toch ergens beseffen wat er aan de hand 
is, zoals in “Een kritisch deel is opgekomen en het zegt me dat ik hiermee nooit ergens zal 
geraken.” Slecht zelden zijn we in Aanwezigheid met dit kritische proces. Als we dat wel 
waren, zou het ongeveer zo kunnen klinken: “Ik word iets in mij gewaar dat kritiek heeft op 
dit andere deel in mij, en ik word ook het deel van mij dat zich bekritiseerd voelt gewaar.” 
In Aanwezigheid komen is de eerste en belangrijkste stap om uit het dilemma tussen criticus 
en bekritiseerde te geraken. Om Aanwezigheid te vinden als “je” wordt aangevallen, herinner 
je je dat je niet het doelwit bent, jij bent niet degene die wordt bekritiseerd. Iets in jou wordt 
bekritiseerd door iets in jou.  
Het deel dat zich bekritiseerd voelt, kan het reagerende deel worden genoemd. Barbara 
McGavin en ik hebben drie stijlen of manieren gevonden die dit reagerende deel af en toe 
aanneemt. 
(1) Bezwijken. Deze houding zegt: “Je hebt gelijk, ik ben zo slecht en ik voel me er zo slecht 
over.” Dit deel is misschien moeilijk op te sporen als we ons ermee vereenzelvigd hebben. 
Het kan aanvoelen als de waarheid, gewoon de waarheid. Het misselijk makende holle gevoel 
in de maag (of een ander onprettig lichaamsgevoel) voelt misschien aan alsof ik krijg wat ik 



verdien. Barbara McGavin en ik noemden dat deel het “slachtoffer van de criticus” voordat 
we besloten dat het woord “slachtoffer” een veel te pejoratief predicaat was. Maar soms voelt 
dit deel zich precies dat, een slachtoffer, zelfs tegenover zichzelf. 
Het gevoel van schaamte is het gebied van dit bezwijkende reagerende deel. Als iets in mij 
zich schaamt, dan is er zeker een ander deel dat me beschimpt. Hetzelfde geldt voor 
schuldgevoelens en gêne. “Ik voel me schuldig” kan in de taal van Aanwezigheid veranderen 
in “Iets in mij voelt zich schuldig en iets in mij zegt dat ik me schuldig zou moeten voelen.” 
Dan kunnen we er in voelen en het niet-willen en willen in elk deel voelen. 
(2) In opstand komen. Dit reagerend deel zegt: “Dat ben ik NIET!” of “Ik doe het niet en jij 
kunt me niet dwingen!” Het lijkt een beetje op een koppige tiener. In feite is de relatie van het 
reagerende deel met het kritische deel die van een tiener met zijn ouders, met alle komedie en 
drama die erbij horen. 
Het kritische deel controleert, dwingt en beheerst (zoals we gezien hebben, heeft het daar 
uiteraard goede redenen voor). Het reagerende deel is iets in ons dat er niet van houdt om 
gecontroleerd, gedwongen of beheerst te worden. (en wie zou er wel mee akkoord gaan?) Als 
beide tegenover elkaar komen te staan, vliegen de vonken er af … en het lichaam is het 
slagveld. 
(3) Ontsnappen. Als het zich aangevallen voelt, kan iets in ons reageren door weg te lopen en 
te ontsnappen. Ervaringsgewijs gebeurt dit door zich niets meer te herinneren, vergeten, 
verward te worden, in slaap te vallen, enz. Gedragsmatig kan dit met ontsnapping reagerende 
deel het deel van ons zijn dat geniet van zogenaamde “ontsnappingen”: TV kijken, 
computerspelletjes spelen, te veel snacken, enz. 
Een aanwijzing dat je je misschien met het reagerende deel hebt vereenzelvigd, is dat je het 
moeilijk vindt om de angst, ongerustheid of bezorgdheid in het kritische deel te voelen. Als je 
je moeilijk kunt voorstellen of voelen dat dit kritische deel in jou allesbehalve boos, bars of 
gemeen is; als het vergeleken met jou echt groot lijkt; als je het überhaupt moeilijk vindt om 
er empathie voor te voelen – is dat een heel betrouwbaar teken dat jij je vereenzelvigd hebt 
met de ontvanger van die kritiek. Je voelt dat het jou bekritiseert. Wat betekent dat je niet in 
Aanwezigheid bent – wat goed nieuws is omdat de dingen heel wat beter zullen aanvoelen 
zodra je weer in Aanwezigheid komt! 
Als de Focuser in Aanwezigheid is, kan hij zowel bij het kritische deel zijn, als bij het deel dat 
op de kritiek reageert. Elke kant heeft een emotionele eigenschap, een niet-willen en een 
willen die in het lichaam gevoeld moeten worden als ze daar aan toe zijn en dan erkend en 
gehoord moeten worden. Dan kan er heling zijn. 
 
Zware innerlijke criticus 
Sommige ervaringen van innerlijke kritiek zijn heel moeilijk te begrijpen met de welwillende 
analogie van ongeruste ouders die voorspellen wat ze niet willen dat er met een geliefd kind 
zal gebeuren. “Het haat me.” “Het wil dat ik dood ga.” “Het is zo kwaadaardig dat het me wil 
verscheuren.” Natuurlijk moeten we disidentificatie met de “mij” in deze uitspraken 
vergemakkelijken. Maar toch, hoe kunnen we de kracht van deze schijnbare innerlijke haat 
begrijpen? 
In ons verzameld werk ‘Treasure Maps to the Soul’ zijn Barbara McGavin en ik beginnen 
inzien dat de aard van het trauma op natuurlijke wijze tot dit soort bars kritisch proces kan 
leiden. Als overweldigende, angstaanjagende of pijnlijke gebeurtenissen gebeuren op een 
moment dat er, innerlijk of uiterlijk, geen middelen voorhanden zijn om er mee om te gaan, 
bevriest het emotionele proces onverwerkt en wordt het opgesloten in een deel dat dan uit het 
bewustzijn wordt gesloten. Verschillende andere delen zorgen er dan voor dat dit zogenaamde 
gevaarlijke emotionele “materiaal” buiten het bewustzijn blijft. 



Er zijn dus twee grote soorten innerlijke kritiekprocessen, of twee uiteinden van een glijdende 
schaal, afhankelijk van de ernst van het trauma, of de hoeveelheid angst in het systeem van 
wat gevoeld of gecontacteerd kan worden. Aan de lichtere, minder ernstige kant van de schaal 
hebben we een innerlijke kritiekproces dat gemakkelijker als beschermend wordt gevoeld, dat 
zonder veel omwegen meedeelt wat het voor ons wil. Aan de meer ernstige kant van de schaal 
hebben we een barser bekritiserend deel dat wordt aangestuurd door een diepe angst voor wat 
kan worden toegelaten om te voelen als het zijn werk niet doet. In dit geval is het niet-willen 
complexer: we hebben het niet-willen van het kritische deel, dat dient om iets niet te voelen, 
en we hebben het niet-gewenste gevoel waarvan het niet wil dat het gevoeld wordt. 
Uiteindelijk moeten beide gecontacteerd worden op een gevoelde lichamelijke manier maar 
het is contraproductief om dit proces te verhaasten; hertraumatisering is mogelijk. Ga traag en 
respecteer alle innerlijke signalen van delen die moeten stoppen en kom nadien terug naar het 
proces. 
 
Een barse innerlijke criticus – een voorbeeld 
George zei dat hij de hele week een barse innerlijke stem had ervaren die tegen hem zei: “Jij 
stommeling! Je kunt geen verschil maken! Weet je niet beter? Je bent machteloos!” 
Hij was vastbesloten geweest om een situatie waarin een reclame voor een product niet 
werkte te keren door een goed ontworpen e-mail te schrijven naar een zorgvuldig 
geselecteerde mailinglijst van belangrijke mensen. Hij was trots op zichzelf dat hij actie had 
ondernomen. Maar toen kwam er geen reactie op de e-mail. Zodra hij dat besefte, begon de 
innerlijke aanval. 
Toen George de innerlijke aanvaller erkende en er bewustzijn naartoe bracht, voelde hij hem 
als een “draak-wezen” met grote vleugels en de emotie was woede. “Hij is razend kwaad op 
mij!” Ik vroeg hem om gewaar te worden waarom hij zo razend was. “Hij is woest omdat ik 
durfde denken dat ik machtig zou kunnen zijn. Hij wil niet dat ik machtig ben.” Het waren 
echter niet de krachtige daden van George die de draak hadden kwaad gemaakt maar het feit 
dat het niet had gewerkt. “Het was geen probleem toen ik de e-mail schreef en verstuurde. Het 
was pas toen het niet werkte dat ik begon te horen wat een stommeling ik was.” 
Het was onverdraaglijk voor een deel van George dat hij krachtige acties ondernam die 
afgewezen werden. “Het is alsof ik die mensen kan horen fluisteren, wie denkt hij wel dat hij 
is, dat hij denkt dat belangrijke mensen zoals wij zouden reageren op zijn onnozel e-mailtje.” 
Terwijl hij bij het invoelen van dit alles in zijn lichaam zat, kwam er een herinnering aan zijn 
dagen op de middelbare school op: hij had in het jaarboek van een heel populair meisje 
geschreven dat hij haar graag mocht. Later was ze naar hem gekomen en had hem in bijzijn 
van haar vrienden wreed beledigd. “Ze hebben haar waarschijnlijk geplaagd met wat ik 
geschreven heb”, zegt hij nu. Toen had het een verwoestend effect. 
George zit nu bij het lichaamsgevoel van de herinnering aan die verwoestende afwijzing. Die 
herinnering wordt aangevuld met andere herinneringen, andere momenten en andere 
afwijzingen. Hij blijft bij het lichaamsgevoel zolang deze herinneringen komen, hij krijgt 
innerlijk een soort toelating om het zoveel te voelen als hij het voelt. “Het voelt aan als een 
stomp in mijn maag”, zegt hij. “Neen … het is zoals na een stomp. Zoals misselijkheid en niet 
genoeg lucht.” Hij blijft bij dat gevoel en erkent het. 
“Dit is wat de draak niet wilde dat ik zou voelen”, zegt George. Hij geeft ze allebei erkenning: 
het gevoel zelf, zoals het nu is, en iets in hem dat niet wilde dat hij dat hoefde te voelen. 
Stilaan groeit er een vredevol gevoel in hem. “Het is niet zo erg”, zegt hij. “Ik was bang dat 
het erger zou zijn.” 
“Ja”, geef ik terug, “iets in jou was bang dat het erger zou zijn.” 
 
 



De manager van Richard Schwartz en de controleur van de schatkaart  
Ons concept van het kritische proces lijkt sterk op het concept van de “manager” in de fijn 
uitgewerkte Internal Family Systems Therapy van Richard Schwartz. Een manager is een 
soort deel dat “geneigd is om heel beschermend te zijn … en de omgeving wil controleren om 
de boel veilig te houden” (Internal Family Systems Therapy, p. 46). Managerdelen kunnen 
perfectionistisch zijn, strebers, bijtend kritische taakbeheerders, piekeraars, schildwachten, … 
“Het punt om te onthouden is dat het belangrijkste doel van alle managers is om de gevreesde 
gevoelens en gedachten ervan te weerhouden om over de innerlijke muren te klimmen zodat 
het systeem veilig blijft en de persoon kan functioneren in het leven” (p. 49). 
In ‘Treasure Maps to the Soul – schatkaarten naar de ziel’ noemen Barbara McGavin en ik het 
kritische soort deel dat in dit artikel beschreven wordt een “Controleur” omdat hij al dan niet 
kritisch kan zijn maar altijd wanhopig behoefte heeft aan innerlijke controle. Er staat veel 
meer in ‘Internal Family Systems Therapy’ en ‘Treasure Maps to the Soul’ dan hier in deze 
korte paper kan worden beschreven, maar de grootste verschillen zitten in de manier waarop 
met de delen gewerkt wordt: Treasure Maps to the Soul’ is een methode op basis van 
Focusing en maakt gebruik van contact met de in het lichaam gevoelde betekenis als een 
centraal deel van het veranderingsproces; bij IFS wordt het lichaamsgevoel gebruikt als een 
anker en vindt de verandering op andere manieren plaats. 
 
Een kijkje op de mogelijkheden 
Vroeger kromp ik meestal ineen als iemand, bijvoorbeeld in een workshop, een klacht uitte of 
ergens ontevreden over was. Als vredelievende negen (op het enneagram) wilde ik te allen 
prijze conflicten vermijden. Woede was de meest angstaanjagende emotie die ik kon 
bedenken. Nu wend ik me met plezier tot boze klachten. Ik kijk uit naar de ontmoeting met de 
echte persoon die de woede voelt, en naar het uitzoeken van de behoeften van die persoon. 
Het is door Focusing met mijn eigen innerlijke kritische delen dat dit veranderd is. 
Het is mogelijk om je een toestand voor te stellen waarin we niet de bekritiseerde kunnen zijn, 
noch van buiten noch van binnen. Ik heb het niet over afgesloten zijn van informatie of 
feedback. We zouden openstaan voor het ontvangen van informatie, het aanvaarden van 
feedback en het aanbrengen van veranderingen. Maar niets van dit alles zou er voor zorgen 
dat we ons slecht zouden voelen over onszelf, onze kern, wie we werkelijk zijn. 
Als jij je een dergelijke toestand niet kunt voorstellen, ben je niet de enige. Veel mensen die 
met een innerlijke criticus worstelen, vinden het moeilijk om zich voor te stellen dat ze er 
helemaal van bevrijd zijn. Erger je niet: deze heerlijke nieuwe wereld kun je niet bijeen 
dromen, hij is het resultaat van een proces. Door Focusing te doen zoals in dit artikel 
beschreven wordt, door je telkens als ze opkomen met mededogen naar je innerlijke kritische 
delen te wenden en als ze er klaar voor zijn een gevoel uit te nodigen van wat ze niet en wel 
willen, treedt er duurzame en diepe verandering op. 
 
 


