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Abstract 
We bespreken de doeleinden van luisteren en vergelijken het doel dat Rogers stelde: 
“gevoelens weer-geven” met Gendlins doel: ‘weergeven in een sessie die Focusing omvat’. Er 
worden drie doelen gegeven voor luisteren, en die stemmen overeen met de drie manieren 
waarop luisteren het Focusingproces faciliteert. Luisteren wordt dan omschreven als een 
uitspraak die terugzegt wat de andere persoon (focuser, cliënt, partner) net gezegd heeft, in 
exact dezelfde bewoordingen of geparafraseerd, zonder de intentie om iets essentieels te 
veranderen of toe te voegen aan de ervaring van de andere persoon. Luisteren, zoals luisteren 
hier gedefinieerd wordt, is geen vragen stellen of suggesties doen. We merken op dat de 
taalkundige vorm van luisterend reageren verandert wanneer het doel verandert. We 
onderzoeken enkele taalkundige vormen die luisteren efficiënt helpen maken en zijn drie 
doelen laten vervullen. We komen tot de conclusie dat er weinig of geen begeleiding nodig is 
als er sensitief en bekwaam geluisterd wordt, vooral tussen Focusingpartners. 
 
Het doel van luisteren  
Waarom zouden we terugzeggen wat iemand zegt? In het gewone leven kan het herhalen van 
iemands woorden je evengoed een boze als een dankbare blik opleveren. Maar in de speciale 
wereld van Focusingtherapie en -counseling, en de zelfs nog kleinere wereld van een 
Focusingpartnerschap vormt herhalend teruggeven de essentie, is het de sine qua non. 
Waarom? 
Carl Rogers was niet de eerste die de woorden van een cliënt terug herhaalde, maar hij maakte 
er een bekende techniek van die in counseling cursussen werd onderwezen en wereldwijd 
werd toegepast. Tijdens zijn leven geraakte de zogenoemde “gevoelens teruggeven” techniek 
zo wijdverspreid en werd hij in veel gevallen zo verkeerd begrepen dat er een terugslag kwam 
waarbij de spot werd gedreven met therapeuten die gewoon de woorden van hun cliënt 
herhaalden. In een reactie op die terugslag verduidelijkte Rogers (die in 1980 schreef dat het 
woord “teruggeven” hem nu deed ineenkrimpen) waarom men iemands woorden herhaalt: 
“Ik ben tot een dubbel inzicht gekomen. Vanuit mijn standpunt als therapeut probeer ik niet 
om “gevoelens terug te geven”. Ik probeer te bepalen of mijn begrip van de innerlijke wereld 
van de cliënt juist is — of ik het zie zoals hij of zij het op dit moment ervaart. Elk van mijn 
reacties bevat de onuitgesproken vraag “Is het zo dat het in jou is? Heb ik de juiste kleur en 
textuur en smaak van de persoonlijke betekenis die jij nu, op dit moment ervaart te pakken? 
Als dat niet zo is, wil ik mijn perceptie afstemmen op die van jou”. 
Anderzijds weet ik dat we de cliënt, vanuit zijn standpunt gezien, een spiegel van zijn huidige 
ervaring voorhouden. De gevoelens en persoonlijke betekenissen lijken scherper afgelijnd als 
we ze door de ogen van iemand anders zien, als ze worden weer-gegeven. (1986b) 



Rogers beschouwde het luisteren van een therapeut dus als verifiëren, als een manier om er 
zeker van te zijn dat het begrip van de therapeut aansloot bij, of samenviel met de “innerlijke 
wereld” van de cliënt. Tegelijk zag hij dat de cliënt iets meer haalde uit het weergeven van 
zijn “gevoelens en persoonlijke betekenissen”, meer dan verwacht kon worden uit een 
gewoon verifiëren van goed begrip. 
Eugene Gendlin, een vroegere student van Rogers, interesseerde zich voor wat hij “de 
cliëntenkant van het therapeutische proces” noemde (1984). Hij wilde weten waarom 
sommige cliënten zo veel meer aan therapie hadden dan anderen. Een belangrijk onderdeel 
van de vraag was waarom sommige cliënten beter in staat waren om voordeel te halen uit het 
weergeven van hun “gevoelens en persoonlijke betekenissen” door de therapeut. 
Wat denken wij dat de cliënt met een luisterende reactie zal doen? 
We hopen, en gaan ervan uit dat cliënten de reactie zullen afwegen, niet tegen wat ze gezegd 
of gedacht hebben, maar tegen een of ander innerlijk wezen, plaats, gegeven … “de gevoelde 
betekenis”; we hebben er geen gewoon woord voor. 
Misschien wordt er dan een effect gevoeld, iets dat mentaal loskomt, een weerklank. Wat er 
leek te zijn, werd uitgedrukt en gehoord. Het hoeft niet nog eens gezegd te worden. Enkele 
ogenblikken lang is er innerlijke zielenrust. (Theoretisch gezien heeft de interpesoonlijke 
reactie die voorwaarts gedragen). Al snel komt er iets meer. Wat er was, blijkt dan meer in 
zich te dragen. 
We hopen dat cliënten niet alleen wat wij, maar ook wat zij zeggen tegen dat innerlijke zullen 
afwegen. (1984, p. 82) 
Gendlin noemde dat iets, waartegen de cliënt dient af te wegen, de “gevoelde betekenis”. Hij 
identificeerde en benoemde als eerste deze belangrijke beweging: de cliënt weegt wat er komt 
af tegen iets innerlijks dat direct gevoeld wordt. Zijn onderzoek toonde aan dat deze afweging 
het verschil tussen een geslaagde en mislukte therapie betekende. (Dat Rogers beïnvloed werd 
door Gendlin, wordt aangetoond door het feit dat hij, toen hij in 1980 over empathie schreef, 
Gendlins werk als de belangrijkste reden voor de efficiëntie van empathie noemde). 
Gendlin veranderde het doel van het luisteren van de therapeut. Voor Rogers diende het opdat 
de therapeut zou kunnen nagaan of hij alles goed begrepen had. Voor Gendlin diende luisteren 
ter ondersteuning van de cliënt als die naar binnen kijkt om dat innerlijke “iets” na te gaan. De 
woorden die Rogers gebruikte om de houding van de therapeut ten opzichte van de cliënt te 
beschrijven, passen nu bij de houding van de cliënt als hij woorden en beelden terug naar de 
“gevoelde betekenis” geeft. 
“Is dit hoe het in jou is? Heb ik de juiste kleur en textuur en smaak van de persoonlijke 
betekenis die jij nu, op dit moment ervaart te pakken? Als dat niet zo is, wil ik mijn perceptie 
afstemmen op die van jou”.  
 
Aanwezigheid 
Er bestaat geen discussie over het belangrijke inzicht dat houding veel belangrijker is dan 
techniek. Rogers was ontzet toen zijn non-directieve aanpak herleid werd tot een techniek om 
gevoelens te reflecteren, en vocht terug door empathie naar voren te brengen als een houding 
of “manier van zijn” in plaats van iets dat iemand “doet”. Edwin McMahon en Peter 
Campbell, geliefde en gezaghebbende Focusing leraren die de nadruk leggen op het zorgende 
en zachte aspect van Focusing, hebben er dit over te zeggen: denk eraan dat het grootste 
cadeau dat we iemand die we in Focusing begeleiden kunnen geven een niet-manipulatieve 
zorgende aanwezigheid is. Techniek kan zeer handig zijn, maar is op de lange termijn van 
weinig belang als deze aanwezigheid ontbreekt (1991, p. 21-22). 
Er bestaat geen twijfel over dat luisteren (weergave) niet als een techniek moet worden 
beoefend, maar als de uitdrukking van een houding van aanwezigheid bij en voor de cliënt. 



Desondanks moeten we erkennen dat luisteren een ongeëvenaarde manier is om een houding 
van niet-oordelende aanwezigheid uit te drukken. 
Een veilige en stabiele menselijke aanwezigheid die bereid is om te blijven bij alles wat er 
opkomt, is een bijzonder krachtig element. Indien we niet proberen om iets te verbeteren of te 
veranderen, als we niets toevoegen, als we, ongeacht hoe erg iets is, alleen zeggen wat we 
precies begrijpen, voegt die reactie iets toe aan je aanwezigheid en helpt ze de cliënt om te 
blijven bij wat hij voelt en verder in te gaan op wat hij precies op dat moment gewaar wordt 
en voelt. Dat is misschien het allerbelangrijkste dat iemand die anderen helpt moet weten. 
(Gendlin, 1996, p. 11) 
De eigen niet-oordelende aanwezigheid uitdrukken is het tweede doel van luisteren. 
 
De innerlijke relatie 
In mijn eigen werk, dat voortbouwt op dat van Gendlin, heb ik nog een doel voor luisteren 
toegevoegd. Naast het ondersteunen van de cliënt bij zijn innerlijke afweging, en het 
uitdrukken van de eigen niet-oordelende aanwezigheid, is het derde doel van luisteren het 
ondersteunen van de cliënt bij het faciliteren en behouden van een positieve innerlijke relatie 
met “iets” dat er voor hem is. 
Hoewel Gendlin niet zegt hoe teruggeven deze innerlijke relatie kan ondersteunen, heeft hij 
de relatie zelf uitgebreid beschreven: 
De cliënt en ik gaan het, daarbinnen, gezelschap houden. Zoals je een bang kind gezelschap 
zou houden. Je zou er geen druk op uitoefenen, ermee in discussie gaan of het optillen, omdat 
het te veel pijn heeft, te bang of te gespannen is. Je zou daar gewoon rustig zitten. … Die 
aanpak hoeft alleen maar tot een soort niet opdringerig contact of gezelschap te leiden. Als je 
ernaartoe gaat met je bewustzijn en daar blijft of er naar terugkeert, heeft het niet meer nodig; 
het zal al de rest voor jou doen. (1990, p. 216) 
Dit “niet opdringerige contact” dat Gendlin beschrijft, is geeneens een afweging; het is 
simpeler dan dat. Het is veel eerder een “zijn” dan een “doen”. Zelfs iets binnenin dat “te 
pijnlijk, te bang of gespannen is” om afgewogen te worden, kan nog altijd gezelschap 
gebruiken. En dat is niet alleen, en niet in de eerste plaats, het gezelschap van de therapeut. 
Het is het “ik” van de cliënt dat het “het” van de cliënt gezelschap houdt (Gendlin, 1990, p. 
222: “Focusing is een zeer opzettelijk iets waarbij ‘ik’ voor een ‘het’ zorgt”). 
We hadden het over de aanwezigheid van de therapeut. De bekwaamheid van de cliënt om te 
zijn bij wat er is, niet versmolten met, maar Aanwezig bij de ervaring, kan de Aanwezigheid 
van de cliënt worden genoemd. (Om de twee te onderscheiden schrijf ik “Aanwezigheid” met 
een hoofdletter als ik verwijs naar de innerlijke Aanwezigheid van de cliënt bij wat er voor 
hem is. Barbara McGavin leerde me om Aanwezigheid op deze manier te gebruiken en leerde 
mij veel over dit mooie concept. Veel van mijn werk met de innerlijke relatie komt ook van 
haar). 
Dit gezelschap houden vanuit Aanwezigheid is het derde doel van luisteren. 
 
De doelen van luisteren: overzicht 
We kunnen zeggen dat luisteren het Focusingproces van de cliënt op drie manieren 
vergemakkelijkt. Ze komen overeen met de drie doelen van luisterend weer-geven. 

 
(1) We luisteren om de cliënt te ondersteunen als hij wat komt afweegt tegen iets 

innerlijks dat direct gevoeld wordt. 
(2) We luisteren om onze niet-oordelende aanwezigheid bij het proces van de cliënt aan te 

bieden. 
(3) We luisteren om de cliënt te ondersteunen als hij vanuit Aanwezigheid iets binnenin 

“gezelschap houdt”. 



 
Definitie: wat is luisteren?  
Het woord “luisteren” heeft veel betekenissen en toepassingen. In deze paper wordt het in zijn 
technische en specifieke betekenis gebruikt, als het doen van een uitspraak die terug zegt wat 
de andere persoon (focuser, cliënt, partner) net gezegd heeft, in exact dezelfde woorden of 
geparafraseerd, zonder de intentie om iets belangrijks te veranderen of toe te voegen of iets in 
de ervaring van de andere persoon te veranderen. 
De luisteraar zegt iets terug tegen de focuser (cliënt) om te “zeggen wat hij/zij juist gezegd 
heeft”. Het heeft de vorm van een uitspraak. Hoewel het gewoonlijk niet alleen de exacte 
woorden zijn die ze gezegd hebben, verschillen ze, zelfs in andere bewoordingen, in essentie 
niet. Er wordt niets van de luisteraar toegevoegd, er wordt geen mening geuit en geen 
verandering beoogd. 
Ik zou er voor willen pleiten om het luisterproces te laten verlopen zonder vragen te stellen, 
zelfs zonder een vragende toon. Ik weet dat niet alle Focusing leraren het daarmee eens zijn 
en ik heb respect voor hun mening en hun werk. Ik weet echter uit ervaring dat een focuser, 
als de luisteraar met een vragende toon reageert, geneigd is om uit het directe contact met zijn 
proces te treden en toenadering tot de luisteraar te zoeken. Het klassieke voorbeeld is dat de 
focuser de ogen sluit tot de luisteraar een vraag stelt; als de focuser de vraag hoort, opent 
hij/zij de ogen en kijkt naar de luisteraar. Als de focuser zijn/haar ogen wil openen en naar de 
luisteraar wil kijken is daar natuurlijk niets mis mee! Maar het is jammer als de focuser uit 
een innerlijk contact getrokken wordt dat eigenlijk goed gaat, omdat de luisteraar zijn 
weergave als een vraag formuleert. Dat gaat in tegen een van onze belangrijkste redenen om 
te luisteren: het de focuser gemakkelijker maken om in de relatie met iets binnenin te blijven. 
Tenzij vragen zorgvuldig geformuleerd worden, kunnen ze bovendien klinken alsof de vraag 
niet over de juistheid van het woord gaat, maar of de focuser het recht heeft om te denken en 
te voelen zoals hij/zij doet.  
Een opvallend voorbeeld uit Everyday Genius van Kevin Flanagan: 
Paula: Nee, ik kan er niet tegen … ik lijk me innerlijk op te vouwen … ik kan er niet meer 
tegen vechten. Misschien ben ik een lafaard. 
Luisteraar: een lafaard? (p. 153) 
 
De linguïstiek van luisteren  
Toen het doel van luisteren evolueerde, evolueerde de vorm mee. Als het voornaamste doel 
van luisteren is dat de therapeut nagaat of hij de cliënt goed begrijpt, zoals dat bij Rogers het 
geval was, dan zijn gevoelige parafraseringen beter dan woordelijke weergaven. 
Jan: En toch zeggen mensen tegen mij: “Jan, je bent in de bloei van je leven. Alles gaat je zo 
voor de wind!” Weten zij veel wat ik binnen in mij voel. 
Carl: Dat is juist. Zo dat je aan de buitenkant en voor een waarnemer in de bloei van je leven 
bent en dat het je voor de wind gaat. Maar dat is niet Jan aan de binnenkant. De binnenkant 
van Jan is heel anders. (1986a, p. 145) 
Maar zodra we ons bewust zijn van Focusing wordt het, op momenten dat we gewaar worden 
dat de cliënt aan het focussen is, belangrijker om de sleutelwoorden van de cliënt te herhalen, 
zodat hij ze innerlijk kan afwegen. Hoe meer de cliënt contact heeft met iets binnenin en hoe 
dieper en nauwer het contact van de cliënt is, hoe meer in feite de exacte woorden nodig zijn 
en hoe meer de ondersteunde cliënt er zelfs op zal aandringen. 
 

C: Ik kan het nauwelijks aanraken. Er zit iets en het zit precies hier op de rand. Ik kan het 
nauwelijks aanraken; het is — ik kan mijn moeder niet willen, ik kan het amper 
zeggen. 

T: Je kunt haar niet willen. (Stilte) 



C: Dat is waar ik het geluid zoals pijltjes voel. (meer stilte.) Het is echt, echt vroeg. 
T: Het voelt als een heel vroege ervaring. (Stilte) 
C: Ik kan niets willen. (Stilte …) Dit moet rusten en het kan niet rusten. Als het zijn 

bescherming laat vallen en rust, zal het sterven. Het moet op zijn hoede blijven. 
T: Er is zo’n grote behoefte en verlangen om te rusten en de bescherming te laten vallen 

en te ontspannen; maar op de een of andere manier kan dit deel van je ook niet rusten. 
Het voelt dat het zal sterven als het niet meer op zijn hoede is. (Stilte …) 

C: Misschien zou het gaan, als ik iets kon vertrouwen. 
T: Het zou kunnen rusten als jij iets kon vertrouwen. 
C: Nee, nee. MISSCHIEN zou het kunnen rusten als ik iets zou kunnen vertrouwen. 
T: Het is belangrijk om ‘misschien’ te zeggen. “Misschien zou het kunnen rusten als ik 

iets zou kunnen vertrouwen”. 
(Gendlin, 1990, p. 219) 

 
Maar natuurlijk staat de cliënt niet altijd in diep en nauw contact met iets binnenin. Wat dan? 
Verder in deze paper zullen we taalkundige vormen onderzoeken die luisteren efficiënter 
maken en het aan zijn drie doelen laat beantwoorden. Als er over taalvormen gepraat wordt, 
gaan we er vanzelfsprekend van uit dat de houding van de luisteraar een van 
onvoorwaardelijke aanwezigheid is, of dat hij minstens de delen van zichzelf erkent die niet 
onvoorwaardelijk aanwezig kunnen zijn. De toon van de stem en/of het ritme/ /timing zijn ook 
belangrijk, maar vallen buiten het bereik van deze paper. 
Sommigen zouden zeggen dat de woorden die de luisteraar gebruikt niet belangrijk zijn zodra 
de onvoorwaardelijke houding van de luisteraar een feit is. Daar ben ik het niet mee eens. 
Hoewel houding en aanwezigheid belangrijker zijn dan woorden, betekent dat niet dat 
woorden onbelangrijk zijn. Sommigen menen dat bewuste aandacht voor de woordkeuze de 
relatie tussen luisteraar en focuser verandert en dat de luisteraar daardoor ietwat minder 
authentiek of manipulatief wordt. Ik ben het daarmee niet eens. Ik begrijp het probleem en in 
sommige gevallen deel ik het: ik heb al heel lang een afkeer van technieken voor het 
opbouwen van contact (zoals in Neuro-Linguistic Programming) waarbij de therapeut 
bijvoorbeeld bewust samen met de cliënt ademt. Ik geloof dat een hulpvaardige toon, het 
ritme en de timing van luisterende reacties in de meeste gevallen op natuurlijke wijze 
voortkomen uit de aanwezigheid van de luisteraar. Maar we kunnen bewust faciliterende 
woorden kiezen en een houding van aanwezigheid bij de cliënt aannemen. De hierna volgende 
suggesties worden in die optiek aangeboden. Het is in geen geval een volledige lijst van alle 
soorten faciliterende luistervormen maar gewoon diegene die ik vanuit taalkundig standpunt 
het interessants vind. 
 
De kracht van “iets”: naar een gevoelde ervaring wijzen  
De focuser moet een plekje in hem invoelen. Als de luisteraar reageert met een correcte 
toepassing van het woordje “iets”, helpt dat in de focuser een plek te maken die kan worden 
ingevoeld. Het woord “iets” is een uitnodiging om je bewust te zijn van een plek die er 
impliciet reeds is; daarom is “een plek maken” niet helemaal juist uitgedrukt. Tot het woord 
“iets” naar de plek wijst, is het op een bepaalde manier nog niet daar. Beide zijn dus juist. 
Hoe kunnen we iemand helpen om dat onduidelijke randje in het grensgebied tussen het 
bewuste en het onbewuste te vinden en er voor te zorgen? Eén manier om dat te doen is te 
reageren door in de richting van een onduidelijk “iets” te wijzen (Gendlin 1996, p. 47) 
 

C3: Ik heb gedroomd … ik was alleen met deze man, ah (stilte)… en het was echt een 
leuke droom, het was echt een leuke relatie. Toen ik er de volgende dag over nadacht, 
dacht ik, waarom heb ik geen echte! Ik denk niet dat hij echt iets verkeerds aan mij 



zou zien. Ik dacht ook aan waarom ik zo veel afwezig was op school. Als het erop 
aankomt heb ik geen paper, ik houd me in. Ik word zenuwachtig en laat het voor wat 
het is. 

T3: Je zegt dat die twee dingen ergens op elkaar lijken. 
C4: Jaaa, ik heb een hoop excuses over waarom ik nooit mijn best doe, euh — 
T4: Je komt helemaal tot het randje en dan is er iets dat je tegenhoudt. (pag. 41-42) 

 
Gendlin zegt dat de therapeut terug had kunnen geven zonder naar “iets” te wijzen. T3 had 
kunnen zijn: “geen papers inleveren is zoals niet met een man kunnen zijn” — wat zeker goed 
weergeeft wat de cliënt zegt. “Naar iets wijzen” is dus een speciale Focusingzet, ingegeven 
door ons besef van hoeveel kracht er zit in het aan een onduidelijk randje staan, een troebel 
nog-niet-volledig-beschreven ervaring die eruit ziet als een deur naar iets dat bekend wordt. 

 
F: Er is niks anders dat ik eraan kan doen. 
L: Er is iets in jou dat voelt dat er niets anders is dat je eraan kunt doen. 
F: Ik wil er niet in de buurt van komen. 
L: Er is iets in jou dat er niet bij in de buurt van wil komen. 

 
Terugzeggen wat er is; niet terugzeggen wat er niet is  
Het is duidelijk dat de focuser alleen kan invoelen in wat er voor hem is; hij kan niet invoelen 
in wat er niet is. Toch praten mensen altijd over ervaringen die ze niet hebben, of niet kunnen 
hebben. 
“Er zit daar ook iets vaags. Ik snap niet wat het is.” 
“Ik weet niet waar dit vandaan komt, maar ik krijg het gevoel dat dit deel van mij 
ondersteuning nodig heeft”. 
“Ik weet niet hoe ik dit gevoel in mijn keel moet beschrijven”. 
Ik zou willen voorstellen om het Focusingproces te ondersteunen door terug te zeggen wat er 
is, maar weg te laten wat er niet is. 
 

F: Er zit daar ook iets vaags. Ik snap niet wat het is. 
L: Je wordt daar iets gewaar dat vaag is. 

F: Ik weet niet waar dit vandaan komt, maar ik krijg het gevoel dat dit deel van mij 
ondersteuning nodig heeft. 

L: Je krijgt het gevoel dat dit deel van jou ondersteuning nodig heeft. 
Als de focuser geen woord gebruikt om te verwijzen naar wat er is, en er toch 
duidelijk iets is, kan de luisteraar met het woord “iets” wijzen naar wat er is. 

F: Ik weet niet hoe ik dit gevoel in mijn keel moet beschrijven. 
L: Je wordt iets gewaar in je keel. 

 
Frisse lucht weergeven  
Alles dat origineel, nieuw is, iets dat zich roert, heeft altijd ondersteuning nodig. De luisteraar 
geeft die ondersteuning gewoon door dat deel terug te zeggen. 
Het volgende gebeurde in een partnerschapssessie tussen twee ervaren focusers: 
 

F: [Iets hier] moet rusten. En heeft privacy nodig. Dat is sterk — wil niet gezien worden, 
of opschieten. 

C: Het wil geen verband houden, of ermee verband gehouden worden. 
F: Het zou zacht kunnen worden aangeraakt, maar het wil niet praten. Het wil niet 

moeten reageren. 



C: Je bent je bewust van iets dat aangeraakt zou kunnen worden, precies zo veel is 
mogelijk. Zacht aangeraakt. 

 
De begeleider, Chris McLean, zei achteraf: “Ik koos dit deel om te spiegelen — het aanraken 
— hoewel de Focuser als laatste zei: ‘Wil niet praten. Wil niet moeten reageren’. 
Waarschijnlijk voelde ik een beweging in het geheel, een voorwaartse beweging. We waren al 
bij het deel dat niet wilde reageren geweest, en hier was dit nieuwe ding, en dus gaf ik alleen 
dat terug”. 
Vaak zit de “frisse lucht” niet zozeer letterlijk in de woorden van de focuser, maar meer in de 
positieve implicaties van een negatieve uitspraak. Dat kan een zin zijn met dezelfde betekenis 
als wat de focuser zei, een parafrasering, maar zonder “niet”erin. (Met “positief” en 
“negatief” verwijs ik alleen naar een taalkundig feit, of er al dan niet een “niet” in de zin zit. 
Ik geef geen oordeel over de uitspraak). 
 

F: Het weet niet hoe het moet kalmeren. 
L: Het wil een manier om te kalmeren vinden. 

Hier volgt nog een voorbeeld uit de Focusing/luistersessie in de bijlage van deze 
paper: 

A: … mijn bewustzijn sprong over naar de vrouw op het slagveld om haar te vragen om 
in te voelen wat zij ook zou willen. En ze zei: “Jaag me niet op. Ik heb nog niet 
gedaan”. 

B: Jaah, ze heeft iets dat ze eerst moet doen. Ze heeft nog niet gedaan met iets. 
Hier herformuleerde de luisteraar: “Jaag me niet op. Ik heb nog niet gedaan” in “Ze 
heeft iets dat ze eerst moet doen”. Dat benadrukt het positieve (het bevat geen “neen” 
of “niet”) in het negatieve. De luisteraar gaf dan de woorden van de focuser preciezer 
weer (“Ze heeft nog niet gedaan met iets”) om er zeker van te zijn dat ze gehoord 
waren. 

 
Disidentificatie 
Ik kan het belang van disidentificatie niet genoeg benadrukken. We hebben het reeds gehad 
over de kracht van de innerlijke relatie en dat de focuser Aanwezig is bij wat er is. 
Disidentificatie is de eerste sleutel tot het grote rijk van innerlijke Aanwezigheid. 
Gendlin zegt: “Focusing is iets heel bewusts waarbij een ‘ik’ voor een ‘het’ zorgt.” Maar 
mensen praten en ervaren zichzelf volledig als “ik”. 
“Ik wil weglopen.” 
“Ik ben bang dat ik nooit over hem zal geraken.” 
“Ik wil gaan en ik wil niet gaan.” 
“Het lijkt alsof ik mezelf niet zo graag zie.” 
Er staat geen “iets” in deze zinnen, en we weten niet of er een onuitgesproken “iets” zit in het 
bewustzijn van de persoon — misschien niet. Zonder een bewust “iets” wordt Focusing vaak 
moeilijker, een luisteraar kan dan Focusing vergemakkelijken door een mogelijk “iets” aan te 
bieden dat de focuser kan overwegen. 
Hier volgt een manier om dat te doen: 
 

F: Ik wil weglopen. 
L: Er is een verlangen om weg te lopen. 

“Ik wil” is “er is een verlangen” geworden en dus meer een “iets” om in te voelen. Ons 
favoriete woord, “iets” biedt een andere mogelijkheid: 

F: Ik ben bang dat ik nooit over hem zal geraken. 
L: Iets in jou is bang dat je nooit over hem zult geraken. 



Als de focuser duidelijk delen ervaart, zullen ze waarschijnlijk graag een weergave met “een 
deel van jou” ontvangen. 
 

F: Ik wil gaan en ik wil niet gaan. 
L: Een deel van jou wil gaan en een deel van jou wil niet gaan. 

Deze duidelijke scheiding van delen kan vooral waardevol zijn als de focuser vastzit in 
een innerlijke strijd. 

F: Het lijkt alsof ik mezelf niet zo graag zie. 
L: Er is iets in jou dat iets in jou niet zo graag ziet. 

 
Fritz Perls en het lege het  
Mensen die gestudeerd hebben bij Perls (bedenker van Gestalt Therapy) of zijn studenten zijn 
soms onthutst over de voorliefde van Focusing voor het woordje “het”. Perls is beroemd 
geworden omdat hij erop aandrong dat zijn studenten zich hun gevoelens zouden toe-eigenen 
door “ik” te zeggen in plaats van “het.” “Het is erg” werd dan “Ik vind het erg”, “het is 
deprimerend” werd “Ik ben gedeprimeerd” enzovoort. 
Mensen zeiden tegen mij: “Ik werk hard om mij mijn gevoelens toe te eigenen en nu lijkt het 
alsof jij wilt dat ik terugga naar ‘het’ zeggen!” Mijn antwoord is dat ik blij ben dat ze geleerd 
hebben om zich hun gevoelens toe te eigenen — en dat ik nu wil dat ze, niet terug, maar zelfs 
nog verder gaan. Het afstand scheppende “het” waar Perls en anderen terecht zo’n hekel aan 
hadden, is niet het “het” van Focusing. 
In het Engels moeten zinnen een onderwerp hebben. Zinnen die processen zonder handelende 
persoon beschrijven, krijgen een ‘leeg’ onderwerp: “Het regent”, “het is donker buiten”. Het 
“het” betekent hier niets en verwijst naar niets. Deze zinnen zouden even veel betekenis 
hebben zonder het lege onderwerp — “Aan het regenen”. “Donker buiten”. Ze zouden alleen 
niet grammaticaal correct zijn. 
We hebben als Engelstaligen dit lege “het” gebruikt om afstand te nemen van onze gevoelens 
en meningen zodat ze even onpersoonlijk worden als het weer. 
“Het is interessant” 
“Het is angstaanjagend” 
“Het is indrukwekkend” 
“Het is overweldigend” 
“Het is deprimerend” 
 
Elk van deze zinnen geeft de illusie dat het niet over de spreker gaat, maar over een toestand 
buiten de spreker. Ik kan zeggen dat het boek interessant, de film eng, de brug 
indrukwekkend, de taak overweldigend en het verlies deprimerend was. Maar feitelijk spreek 
ik in elk geval over mijn eigen gevoelens: het is ik die geïnteresseerd, bang, onder de indruk, 
gedeprimeerd ben. 
Maar dat lege “het” is niet het “het” van Focusing omdat dat “het” verwijst naar iets dat in een 
innerlijke ervaring wordt gevoeld. Het is niet leeg. Het verwijst naar iets. Als ik dus begin te 
zeggen “het is beangstigend”, me vervolgens het gevoel toe-eigen door te zeggen “ik ben 
angstig”, zou ik op een Focusing manier doorgaan om het angstige in mijn lichaam gewaar te 
worden en misschien zeggen: “In mijn maag word ik iets gewaar dat strak is. Het is angstig.” 
“Het is beangstigend” — leeg het — is “Ik ben angstig” — toegeëigend gevoel geworden —
en is dan “Het is angstig” geworden — iets om op een Focusing manier bij te zijn. 
We willen zeker nooit achteruit gaan en het “het” van een Focuser terugdraaien naar een 
geïdentificeerd “jij”. 



F: “Deze plek in mijn maag is kwaad”. 
Niet aanbevolen: L: “Je bent kwaad”. 
Liever: “Die plek in je maag is kwaad”. 
“Iets” leeft. 
 
Hiervoor citeerden we uit een sessie die Eugene Gendlin (1990) noemde als voorbeeld van 
hoe de therapeut de woorden van de cliënt van zeer dichtbij volgt als de focuser in diep 
contact met iets binnenin staat. Maar er was één plaats in dit voorbeeld waar de therapeut de 
woorden van de cliënt lichtjes en significant veranderde. 
 

C: Ik kan niets willen. (Stilte …) Dit moet rusten en het kan niet rusten. Als het niet meer 
op zijn hoede is en rust, zal het sterven. Het moet op zijn hoede blijven. 

T: Er is zo’n grote behoefte aan, en verlangen naar rust en niet meer op je hoede zijn en 
ontspannen; maar op de een of andere manier kan dit deel van jou ook niet rusten. Het 
voelt dat het zal sterven als het niet meer op zijn hoede is. (Stilte …) 

 
Wat de luisteraar deed, heeft het deel op de een of andere manier gestimuleerd. Toen de cliënt 
zei: “het zal sterven …”, antwoordde de luisteraar: “Het voelt dat het zal sterven”. “Het zal 
sterven” had een uiterlijke beschrijving kunnen zijn, een objectieve beoordeling. De luisteraar 
antwoordt van binnenuit een “levend Het”, vanuit diens eigen standpunt. 
Als de Focusingsessie vordert, krijgt het “iets” in het bewustzijn vaak meer en meer 
eigenschappen van levend zijn. Idealiter erkent de luisteraar dat dit gebeurt en reageert hij op 
een manier die de levendigheid ondersteunt. 
 

F: Het is moe. Het wil niet praten. 
L: Het laat je weten dat het moe is en niet wil praten. 

 
Wie zegt ‘het’? 
De linguïstiek vertelt ons dat elke zin in tijd en plaats is gesitueerd en op de spreker en zijn 
toehoorders is gericht. Daarom gebruiken we relationele woorden zoals “ik”, “jij”, “nu”, 
“toen”, “hier” enz. en worden ze begrepen, zelfs als “ik” naar mij verwijst als ik het gebruik 
en naar jou als jij het gebruikt. Als we niet weten wie de zin uitsprak (of waar of wanneer dat 
was), dan weten we niet naar wat of wie deze relationele woorden verwijzen. 
We passen dit op de linguïstiek van luisteren toe als we deze relationele woorden veranderen 
als we de zinnen van de focuser terugzeggen. 
 

F: Iets in me is kwaad. 
L: Iets in jou is kwaad. 
F: Ik word hier iets zwaars gewaar. 
L: Je wordt daar iets zwaars gewaar. 
 

Omdat we tegelijk met de focuser spreken, hoeven we de woorden die naar tijd verwijzen niet 
te veranderen. 
 

F: Nu begint het te veranderen. 
L: Nu word je gewaar dat het begint te veranderen. 

 
Er zijn luistertherapeuten die de woorden van de andere persoon helemaal niet veranderen. 
Voor mij klinkt dat nogal vreemd maar ik kan het begrijpen als ik me voorstel dat de 
luisteraar de woorden van de focuser terugzegt als een citaat. 



F: Iets in me is kwaad. 
L: “Iets in me is kwaad”. 

 
Het klopt dat de focuser soms woorden zegt die zoveel kracht en betekenis uitstralen dat we 
aarzelen om er ook maar iets aan te veranderen. Als dat gebeurt maak ik het citaat liever 
expliciet door zoiets als het volgende te zeggen: “Wat daar komt, is…” of “De woorden die 
komen, zijn …”. 
 

F: Ik hoef dat nooit meer te accepteren! 
L: De woorden die komen zijn: “Ik hoef dat nooit meer te accepteren!” 

 
Als de luisteraar meent dat het raar zou klinken als hij de woorden van de focuser zou 
herhalen, komt dat gewoonlijk omdat het zonder enige inleiding zou klinken alsof de 
luisteraar akkoord gaat met wat de focuser zegt. Dit zijn gewoonlijk niet zozeer meldingen 
van lichamelijke gewaarwordingen of emoties als wel waardeoordelen. Er is slechts zelden 
een “edge” om zo’n uitspraak in te voelen. Het is vaak afkomstig van een deel dat liever een 
deur zou sluiten dan een opendoen. Het helpt dus als de luisteraar naar dat deel kan wijzen, 
het deel dat aan het spreken is, en ons favoriete woord voor het wijzen naar randen gebruikt: 
“iets”. 
 

F: Je kunt niets doen aan zulke mensen. 
L: Iets in jou zegt: “Je kunt niets doen aan zulke mensen”. 

 
Als het duidelijk is dat de woorden afkomstig zijn van een deel, van iets binnenin, niet van het 
“ik” van de focuser, is het erg nuttig om de woorden van de focuser te citeren en vast te 
stellen wie ze zegt. “Iets in jou zegt” is gewoonlijk nuttig als het deel niet geïdentificeerd is. 
Maar soms kan je vrij gemakkelijk raden wie er aan het woord is. 
 

F: Ik voel dit deel van mij dat zo. . . kwaad is, denk ik. Als een klein kind dat iedereen 
haat. 

L: Dat deel van jou voelt aan als een klein kind dat iedereen haat. 
F: Blijf gewoon uit mijn buurt! 
L: Het is alsof dat kind zegt: “Blijf gewoon uit mijn buurt!” 

 
Luisteren in Aanwezigheid  
We hebben gezegd dat het derde doel van luisteren is om de focuser te ondersteunen als hij 
vanuit Aanwezigheid iets binnenin hem “gezelschap houdt. We hadden het over het belang 
van disidentificatie, en hoe de focuser, via luisterend reageren, eraan herinnerd kan worden 
dat hij zijn woede, angst, vastheid, oordeel, niet is, dat hij geen enkele van zijn tijdelijke 
toestanden is. 
Maar wat is de focuser dan wel, als hij niet zijn tijdelijke toestanden is? Barbara McGavin en 
ik noemen dat Aanwezigheid: de toestand waarin iemand in staat is om bij iets te zijn, zonder 
een kant te kiezen, zonder oordeel of agenda. De eigenschappen van Aanwezigheid omvatten: 
compassie, welwillendheid, ruimtelijkheid, openheid, aanvaarding, geduld, zachtheid, … 
Gendlin noemt dit “vriendelijk zijn voor een gevoelde betekenis, en vriendelijk ontvangen van 
alles dat er uit voortkomt (1996, p. 55). McMahon en Campbell noemen het de “zorgende-
voelende-aanwezigheid” (p. 11). Blijkbaar is het iets dat Focusing helpt tot stand komen.  
Hoe kan een luisteraar Aanwezigheid helpen ontstaan? 
De luisteraar kan de aanwezigheid van de focuser weer-geven met wat hij zegt, door ze 
expliciet te maken. Telkens als de focuser iets beschrijft dat hij ervaart, is het duidelijk dat hij 



het ervaart, gewaar wordt. Door die gewaarwording expliciet te maken, bevestigt, ondersteunt 
en verdiept de luisteraar de ervaring van Aanwezigheid van de focuser. We raden aan om dat 
met de volgende woorden te doen: “Je wordt gewaar …” “Je bent je bewust van …” “Je merkt 
dat …” en in sommige gevallen zal “Je beseft dat …” ook werken. 
 

F: Dit plekje in mijn maag zit dichtgeklemd met woede. 
L: Je wordt gewaar dat dat plekje in je maag dichtgeklemd zit met woede. 
F: Ik heb een strakke band rond mijn borst. 
L: Je wordt iets als een strakke band gewaar in je borst. 
F: Oh, ik begrijp het! Dit deel gelooft dat niemand ooit kan helpen. 
L: Je beseft dat dat deel gelooft dat niemand ooit kan helpen. 

 
Als de focuser zich niet medelijdend of geduldig of aanvaardend voelt ten opzichte van een 
deel van zichzelf, is hij niet in Aanwezigheid. Maar Aanwezigheid is altijd daar, beschikbaar, 
achter de tijdelijke identificaties. Als de luisteraar wat de focuser zegt dus weer-geeft alsof hij 
in Aanwezigheid is, werkt dat als een soort subtiele uitnodiging — die, zoals alle 
uitnodigingen afgewezen kan worden — om terug Aanwezigheid te vinden. 
 

F: Ik houd niet van dit zware deel van mij. 
L: Je wordt een deel gewaar dat zwaar aanvoelt, en je wordt een ander deel gewaar dat er 

niet van houdt. 
F: Ik ben kwaad! 
L: Je wordt iets in je gewaar dat kwaad is. 
F: Neen, IK ben kwaad! 
L: Oh, JIJ bent kwaad! 

 
Als je dit “je wordt gewaar” combineert met “iets in jou” noemen Barbara McGavin en ik dat 
“Luisteren in Aanwezigheid”. Het dient vaak om te benadrukken dat er twee delen zijn, en om 
de focuser de kans te geven om één of beide te erkennen en er bij te zijn. 
 

F: Dit deel moet sneller veranderen. 
L: Je wordt iets in je gewaar dat vindt dat dit deel sneller moet veranderen. 
F: Het is beangstigend. 
L: Je wordt iets in je gewaar dat zich angstig voelt, en iets dat het beangstigend vindt. 

 
 
De kracht van luisteren 
Persoonlijk geloof ik dat luisteren te weinig wordt beoefend en te weinig wordt gewaardeerd. 
Ik vind dat als er met gevoel en vaardigheid wordt geluisterd, er weinig of geen begeleiding 
nodig is, vooral tussen Focusing partners (mensen die Focusing al kennen). Als de begeleider 
alleen of hoofdzakelijk luistert, en weinig of niet leidt, wordt het proces van de focuser 
gerespecteerd doordat men er van wegblijft, en het verhoogt het gevoel van empowerment 
van de focuser. Het zorgt er ook voor dat de begeleider zich minder verplicht voelt om de 
verantwoordelijkheid voor de sessie op te nemen. Ondanks alles wat we over het talent van 
bekwaam luisteren hebben gezegd, is en blijft het de sessie van de focuser.  
We kunnen zelfs speculeren dat een behoefte aan leiding erop wijst dat er niet goed geluisterd 
wordt. Of, positiever gesteld, als er goed wordt geluisterd, is er minder behoefte aan leiding. 
Een voorbeeld daarvan gebeurde onlangs tijdens een oefensessie in mijn centrum in Berkeley. 
De sessie leek goed te gaan, behalve toen de focuser vast zat en hulp nodig had van de leraar. 
In het gesprek achteraf gingen we terug naar dat moment en vroegen we ons af of de luisteraar 



op dat moment alleen door te luisteren iets had kunnen doen om te helpen. We ontdekten dat 
hij op het moment dat de focuser vast zat, weinig had kunnen doen. Maar toen we verder 
terug gingen in de sessie, tot wat net voor het vastzitten kwam, zagen we dat de luisteraar een 
momenteel gevoeld lichaamsgevoel was vergeten terug te zeggen en we konden het vastzitten 
direct herleiden tot het ontbreken daarvan. 
 

F: Ik word een soort zwaarte op mijn schouders en bovenarmen gewaar. Heeft misschien 
te maken met iets dragen, een soort van last. 

L: Iets in jou lijkt een soort last te dragen. 
F: Ja, iets in mijn schouders en armen. Daar word ik het gewaar. Ik zeg hallo tegen die 

gewaarwording van het dragen van een last en vraag het om me er meer over te 
vertellen, over wat als een last aanvoelt. (lange pauze) Ik word een ander deel van mij 
gewaar dat dit proces wil verhaasten … (op dit punt bood de leraar aan om te helpen 
en nodigde ze de focuser uit om met belangstellende nieuwsgierigheid te zitten bij wat 
er was en vanuit diens standpunt in te voelen voordat er vragen aan gesteld werden) 

 
Later vond de focuser dat als de zin teruggezegd was geweest, iets in de trant van: “Je wordt 
iets als een zwaarte in je schouders en bovenarmen gewaar …”, dat haar geholpen zou hebben 
om in directer contact te blijven met de gevoelde betekenis, in plaats van dat ze er over zou 
beginnen nadenken. 
In een ouder manuscript van Eugene Gendlins boek over Focusing en psychotherapie staat 
een mooie metafoor over luisteren. Ik heb ze niet in het gepubliceerde boek gevonden en 
citeer dus uit het manuscript: 
[Luisteren] is zoals aan de beweging van een vliegwiel toevoegen. Het wiel beweegt al en je 
wilt er beweging aan toevoegen. Je hoeft het daarvoor niet eerst te stoppen zodat je het kunt 
duwen. Je geeft het korte tikken die kunnen meegaan met de beweging die er al is. (p. 372) 
Luisteren is alsof je een reeds draaiend wiel aanraakt, in de richting waarin het beweegt. Er 
lijkt niet dramatisch te gebeuren. Toch wordt er ruimte gecreëerd voor het grootste menselijke 
mirakel: hoeveel meer gebeurt er als we iets toelaten om zichzelf te ontvouwen, dan als we 
proberen om iets te laten gebeuren. 
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Appendix: A Listening Session 
 
A: OK. So I’m bringing my awareness into my body. And I’m sensing, like there’s a 

person inside me, a part of me. I feel her as a she, who feels — the word is shell 
shocked, and also — there is a sense of her coming back, almost like maybe even from 
a coma or emerging from a long period of illness (mmm) still weak and then coming 
out into a place where, uh, she’s looking around and there’s a sense of something she 
doesn’t even understand. Other things are kind of coming at her dragon-like like why 
didn’t you do this yet? Why didn’t you do this yet? And, uh, a little bit of a sense of 
being overwhelmed and behind and weak and confused — and I m just sensing what 
really feels central in all of that. (long pause) Her — it’s interesting, her emotion isn’t 
fear or guilt or any of those things. She’s really — bemused maybe more than 
confused. Like an innocent. She has an innocence about her (uh huh) 

B: You can sense that there’s an innocence about this girl, female, woman, person. 
A: Yeah, she’s a woman, she’s not a child. She’s walking through a battlefield where the 

battle is over. She’s touching pieces of cannon and bodies and things. Touching them 
with an innocence as if she were touching flowers. Like, just curiosity. 

B: You’re seeing her walking through this battlefield, touching the dead, cannons, 
whatever with a kind of innocence like they are flowers, curiosity. 

A: Makes me remember a poem I wrote when I was sixteen or something. I don’t 
remember it but the first line was: And if we pick our way through a battlefield… 

B: Yeah, that comes there. 
A: And tears are here. 
B: You can sense tears. 
A: (long pause) So many of my cliënts have been working lately with a part that’s 

stunned with pain and another part that’s anxious with moving forward with life. And 
so I’m looking, or beginning to get a sense of a counterpart that’s anxious. 

B: Uh huh, so you’re starting to sense a counterpart right there that’s anxious. 
A: That says “Come on, we can’t take any more time with this, we have to get moving!” 
B: Yeah, you’re hearing it say, “Come on. We don’t have any time for this. Got to get 

moving!” 
A: And that woman in the battlefield, she can’t be hurried. There’s no way. She doesn’t 

even hear, or she vaguely hears those urgings to move but they hardly penetrate. She’s 
much more involved in what she’s doing. 

B: Mm hum, you can sense how she can’t be hurried. Ze is betrokken bij wat ze aan het 
doen is. De andere stem is alleen maar … ze hoort ze, maar slechts een klein beetje. 

A: Mm hum. Dus zeg ik tegen de andere stem, “Ja, ik weet dat je bang bent. Je bent bang 
dat er iets beschadigd wordt of kapot valt als er geen aandacht aan wordt besteed.” 

B: Je laat het echt weten dat je hoort hoe bang het is. 
A: (lange pauze) Dat deel, yeah, het begint me te tonen dat het ook iets wil, ten minste, 

één niveau ervan wil dat. Het is alsof er een yearning is, het voelt aan alsof dat deel 
dat nu draagt. Een verlangen om onze boodschappen uit te drukken in de wereld en ze 
daar te laten horen. Like even, Ik heb, terwijl ik met deze sessie bezig ben, iets in me 
dat zegt, “Je weet dat dit could be animated zou kunnen zijn!” (lacht) Technologie is 
niet meer zo moeilijk en we zouden een hoop van deze typische delen en tegendelen 
kunnen animeren en mensen zouden er echt iets in herkennen. En dat zou echt helpen. 
En het is alsof (uh huh) [diepe zucht] een gevoel van een groot, ten minste dat deel 
voelt, een grote hiaat, een afstand tussen wat ik volgens mij kan doen … 

B: Yeah, je kunt voelen hoe dit deel het verlangen naar al het potentieel draagt … 



A: Yeah, het gat tussen de realiteit en het potentireel voelt echt groot (yeah) op dit 
moment. En dit deel voelt aan alsof een van de problemen de vrouw in het wit is die 
aan het kijken is … 

B: Het is alsof het van dit standpunt deze vrouw het probleem is, of een probleem is (een 
van de problemen, juist ja) tussen het potentieel en waar jij je nu bevindt. 

A: Zo is dat. En ik wil precies het gevoel van het gat erkennen en dat deel laten weten  
want to just acknowledge het gevoel van de hiaat and acknowledge to that part dat het 
zo erg wil veranderen dat het te hard probeert om uit te zoeken wat het probleem is. 

B: Mm hum. Yeah, je laat het echt weten dat je kunt voelen hoezeer het dat gat kleiner 
wil maken. 

A: Yeah. Huh. Door de manier waarop je dat zei wil ik nu vragen hoe een kleiner gat zou 
aanvoelen. 

B: Mmmm. 
A: En ik kon het heel eventjes voelen, en mijn bewustzijn sprong over naar de vrouw op 

het slagveld om haar uit te nodigen om te voelen wat zij eventueel zou willen. En ze 
zei “Jaag me niet op. Ik ben nog niet klaar.” 

B: Yeah, er is iets dat ze eerst moet doen. Er is iets waar ze nog niet klaar mee is. 
A: Yeah. En door het zo te zeggen, en te horen dat jij het op die manier terug geeft, 

verschuift ze een beetje. Ze keek echt dazed en wat was dat woord helemaal in het 
begin ook al weer? Shell-shocked. En nu kijkt ze doelbewuster. (mmm) Er is iets dat 
ze moet doen. Zo is dat. (uh huh) En ze wil het doen en niet rushed worden, omdat het 
niet juist zou zijn om te rush. (uh huh) Het kan niet haastig gebeuren. 

B: Uh huh, wat het ook is dat ze moet doen, het kan niet snel gebeuren en je kunt voelen 
dat ze nu iets doelbewust heeft. (yeah) Dat klinkt alsof er een soort kracht is daar. 

A: Yeah, Ik voel — wel ik voel me echt geraakt en niet alleen daardoor maar ik ging ook 
over naar de andere (uh huh) en dat is ook verschoven (ah) omdat het in aanwezigheid 
van haar doelbewustheid voelt dat het op dit moment alleen maar de intentie moet 
vasthouden en het besef van het potentieel moet vasthouden en het voelt goed en fier 
dat het dat doel heeft. 

B: Yeah… 
A: Het raakt me allemaal nogal. [tranen]  
B: Je kunt voelen dat dat andere deel het potentieel vasthoudt. Alsof het er een container 

of zoiets is. 
A: ja, ja. 
B: en het is trots (yeah) dat het dit doel dient. 
A: Ja, het voelt zich veel beter in staat om geduldig te zijn. 
B: Uh huh. Omdat het haar doelgerichtheid, haar behoefte om iets te doen voelt. 
A: Yeah, en  again as I feel its willingness to be patient, I feel touched. Tears come. 

(yeah) I feel touched by the willingness to carry the purposes of both these parts. 
(yeah) Oh, fabulous. 

B: Yeah, you’re sensing touched by the willingness to carry the purpose of both these 
parts. 

A: Yeah… we’re coming to a good stopping place. 
B: And there’s about two minutes. 
A:  [big sigh] Yeah, I think it’s the whole thing about being heard that this anxious part 

shifted from being anxious (yeah) to being honored. Its job is to remember the 
potential. That’s still true, it was true before. But when it’s heard then it shifts from 
being anxious about remembering the potential (uh huh) to being honored to 
remember the potential. Cool. 

B: And it doesn’t have to be pushy. 



A: Yeah, yeah. And it doesn’t have to — there’s some kind of being part of a larger team 
and it doesn’t have to feel alone (yeah) and the “anxious” comes from feeling like 
nobody is going to hear it. 

 
Dit artikel verschijnt in The Radical Acceptance of Everything, door Ann Weiser Cornell, 
PhD en met Barbara McGavin (Calluna Press; 2005). Meer informatie over dit boek.  
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