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Bijna altijd ervaren we slechts een minuscuul, kortstondig deel van onszelf maar praten we 
alsof we een geheel zijn. 
We zeggen bijvoorbeeld “Ik ben verdrietig” of “Ik ben kwaad” of “Ik maak me zorgen,” maar 
in feite weten we dat we om 8 uur ’s morgen uit het venster kijken en triest zijn omdat de 
regen onze plannen voor een dagje aan het strand in de war heeft gestuurd en dat we om 11 
uur kwaad kunnen zijn omdat iemand waar we mee hadden afgesproken nog niet is komen 
opdagen, en een half uur later gelukkig zijn als hij er is en zich verontschuldigt, en ons om 3 
uur zorgen maken over de vooruitgang van een project. Al deze gemoedstoestanden zijn 
vluchtig, ze duren een minuut, een uur, een week, een maand of in zeldzame gevallen langer, 
maar de omstandigheden veranderen en zij veranderen mee. 
 
Als we zeggen: “Ik ben verdrietig” beschrijven we dus alleen maar een kortstondige 
gemoedstoestand van ons volledige wezen. Het zou juister zijn om te zeggen dat de Ik die om 
8 uur bestaat verdrietig is. Maar zelfs dat zou niet helemaal juist zijn omdat we op datzelfde 
moment misschien naar het nieuws op de radio luisteren, aan een vakantie denken en zin 
hebben in ons ontbijt. 
 
Wie is dan die Ik in ons waar we niet over praten, maar als vanzelfsprekend beschouwen, die 
al die opeenvolgende gemoedtoestanden feitelijk ervaart, maar tegelijk geen van hen is? 
 
Wat als we zeggen dat we een ‘dubbel’ gevoel hebben over iets, bijvoorbeeld die nieuwe 
veeleisende baan met meer verantwoordelijkheid die we aangeboden hebben gekregen. Voelt 
het dan echt niet aan alsof een deel van ons die baan wil en een ander deel niet? En lijkt het 
niet alsof we blijven schipperen tussen twee heel volledige en zeer overtuigende delen van 
onszelf, soms zelfs op één minuut? Wie is het dan precies die deze twee delen voelt, zich eerst 
het ene en dan het andere herinnert, en tussen beide schippert? 
 
Mensen die mediteren zullen wat ik hier schrijf herkennen als het ‘observerende ego’, dat deel 
van ons dat kan observeren en alle gedachten en gevoelens van zich af kan zetten, een deel dat 
groter is dan al die delen en dat ze allemaal kan overstijgen. In deze paper noem ik het het 
“centrale Ik.” In zijn meest eenvoudige betekenis is het niet meer dan het organisatieprincipe 
van de psyche. Iedereen, van de grootste genieën tot de grootste idioten en van heiligen tot 
seriemoordenaars, heeft er een. Toch zijn we er ons minder van bewust dan van onze 
ademhaling of hartslag. Het is zo essentieel voor ons vermogen om het bestaan te ervaren en 
tegelijk zo gewoontjes dat het praktisch onzichtbaar is; we beseffen niet eens dat het er is. 
 
Maar dat “centrale Ik” kan veel meer dan alleen maar ervaringen ordenen of alle 
voorbijgaande gedachten en emoties waarnemen en ze overstijgen als maya (illusie). Het kan 
een speciaal soort barmhartig besef en luisterend oor bieden aan de delen en hen naar de 



heelheid leiden die ze werkelijk proberen te bereiken. Het centrale Ik kan in zekere zin gaan 
zitten en elk innerlijk deel ‘gezelschap houden’, zoals je een verdrietige of kwade of 
ongeruste vriend gezelschap zou houden, en door middel van empathie, mededogen, 
vriendelijkheid, verwelkomende aanvaarding en een ‘luisterend oor’ de verdrietigste, 
kwaadste, eenzaamste en meest verloren en van haat vervulde delen binnen ons genezen en 
onszelf weer heel maken. Dat vermogen, een perfect natuurlijk vermogen dat deel uitmaakt 
van onze gemeenschappelijke biologische erfenis, heeft grote consequenties voor ons begrip 
van de aard van de ziel, goed en kwaad, en God. 
 
De ideeën in deze paper zijn gebaseerd op het werk en de inzichten van twee mensen, de 
psycholoog Eugene Gendlin, Ph.D., en mijn leraar en mentor van de laatste zeven jaar, Ann 
Weiser Cornell, Ph.D., en het psychologische zelfhelende proces dat Focusing wordt 
genoemd, dat door Gendlin is ontdekt en nadien door Cornell is uitgebreid. 
 
Eind jaren 1960 was Gendlin een student van Carl Rogers, Ph.D., de grote pionier van de 
humanistische psychologie, en onderzocht hij waarom sommige mensen veel nut 
ondervonden van therapie en anderen niet. Hij kwam tot een verrassende conclusie. Het 
succes van een therapie had weinig van doen met wat de therapeut deed, of hoeveel de 
persoon voelde, of hoe ziek of gezond de cliënten waren voor ze begonnen, of zelfs niet met 
hoe gemotiveerd ze naar eigen zeggen in het begin waren. Het allerbelangrijkste was een 
bepaald proces dat succesvolle patiënten natuurlijk en spontaan leken te doen en niet 
succesvolle patiënten niet. 
 
Ergens in de eerste twee sessies onderbraken succesvolle patiënten zichzelf, begonnen ze 
trager te spreken, sloegen ze hun ogen neer, keken weg van de therapeut (of sloten zelfs hun 
ogen), en leken tastend te zoeken naar een innerlijk antwoord dat zich net buiten hun 
bewustzijn bevond. Als het antwoord kwam, kon de patiënt de weerklank en juistheid ervan 
voelen. Het bracht ontspanning, liet vrij ademen en veroorzaakte soms zelfs vreugde. 
Dergelijke momenten in enkele, of veel therapiesessies leken tot innerlijke heling te leiden. 
 
Een van de meest fascinerende aspecten van dit introspectieve “aftastings” proces was dat 
succesvolle patiënten het niet van de therapeut leerden. Het kwam gewoon naar boven, alsof 
de wetenschap van hoe men om te genezen efficiënt naar zichzelf luistert hen ingeprent was 
en alleen de juiste omgeving nodig had om naar buiten te treden. Gendlin noemde dit proces 
“Focussen” en begon te denken dat het buiten de therapie kon worden aangeleerd, als een 
therapeutische zelfhulptechniek. 
 
Gendlin vroeg zich ook af waar succesvolle patiënten nu precies naar zochten en wat ze 
vonden. Het was niet gewoon een gedachte-een inzicht dat uit hun ‘hoofd’ kwam – omdat 
“focusers” gewaarwordingen leken te hebben in hun lichaam en omdat veel analytische 
mensen die zichzelf leken te begrijpen en inzicht in hun gedrag hadden, niet beter werden. Het 
was ook geen beleving van gevoelens en emoties in de gewone zin van het woord, zoals “Ik 
ben kwaad op mijn moeder” of “Ik ben bang van mijn baas.” Het was duidelijk dat veel 
mensen in therapie dan wel veel sterke emoties konden uiten, maar toch niet genazen. 
 
Gendlin noemde wat zij ervoeren de “felt sense – gevoelde betekenis” omdat ze het in hun 
lichaam leken te voelen, maar ook omdat het een gewaarwording was; een vagere, meer 
organische gewaarwording dan gewone emoties. Die gevoelde betekenissen leidden later tot 
diepe en vaak verrassende cognitieve inzichten – maar alleen als de persoon er op een 
geduldige, niet oordelende, ‘luisterende’ manier aandacht aan besteedde. Een gevoelde 



betekenis had ook een speciale, lichtjes ‘afstandelijke’ eigenschap – je werd geen gevoelde 
betekenis, je luisterde en besteedde er aandacht aan. Als je volledig ondergedompeld was in 
een emotie – als je helemaal verdrietig of kwaad was – kon je geen gevoelde betekenis 
hebben. Zoals Gendlin zei, “Als je wil weten hoe de soep ruikt, is het beter om je hoofd er 
niet in te steken.” 
 
Het was die speciale, lichtjes afstandelijke eigenschap en die speciale relatie met de gevoelde 
betekenis, die volgens Cornell, een studente van Gendlin, na 20 jaar lesgeven en zelf 
Focussen centraal stond in het helingsproces van Focussen. Haar werk, dat Inner Relationship 
Focusing -  innerlijke relatie focusing werd genoemd om het te onderscheiden van de 
werkwijze van Gendlin, is gericht op het tot stand brengen van een genezende relatie van 
verwelkoming, luisteren en aanvaarding tussen het centrale Ik en onze gevoelens, ervaringen 
en gemoedstoestanden die onvolledig, gekwetst en niet heel aanvoelen. In plaats van te 
zeggen: “Ik voel me verdrietig” wordt de Focuser binnen de 20-60 minuten van een Focusing 
sessie ertoe gebracht om die toestand te ervaren als ‘een deel van mij is verdrietig’ of ‘er is 
daar(binnen) verdriet’. Dan wordt de Focuser gevraagd om de tijd te nemen om dat 
verdrietige gevoel “gezelschap te houden” en er naar te luisteren, zoals je met een verdrietige 
vriend zou doen, maar het niet op te lossen, te redden, op te beuren of ermee te discussiëren, 
maar gewoon zijn zorgende, meedogende gezel te zijn. (Later leren beginnende Focusers hoe 
ze deze Focusing kunnen volhouden, ofwel alleen in Focussessies of met iemand die ook 
Focusing kent.) 
 
Zodra het verdriet op een afstand is geplaatst en gedeïdentificeerd is van het hele Zelf, als het 
behandeld is alsof het zowel apart als verweven en geassocieerd met het geheel is, dan kan het 
centrale Ik vrij gemakkelijk zorgend en mededogend luisteren. Als het dan niet lijkt te 
kunnen, dan wordt begrepen dat er een ander deel is dat “Neen! Ik wil geen mededogen 
hebben met dat verdriet” zegt. Dat wordt opgelost door de aandacht van het Ik te wenden naar 
dat deel dat het verdriet veroordeelt en vriendelijk en verwelkomend naar dat deel te luisteren. 
 
Zodra een beginnende Focuser het onder de knie heeft, is het altijd mogelijk om tot 
meedogende aanvaarding (wat niet hetzelfde is als instemming of berusting) van de eigen 
innerlijke ervaring te komen, ongeacht hoe moeilijk, pijnlijk of ‘onaanvaardbaar’ ze kan 
lijken. Hoewel je zou kunnen zeggen dat Focusers gewoonweg een bijzondere mentale 
attitude of ‘gezichtspunt’ aanleren waarmee ze hun emoties kunnen observeren, zou ik op 
basis van mijn persoonlijke ervaring met deze gemoedstoestand en de ervaring van andere 
Focusers zeggen dat het ‘gezichtspunt’ een fundamenteel en intrinsiek – mogelijk het meest 
fundamentele en intrinsieke – aspect van deze zijnstoestand is. Het centrale Ik is altijd in staat 
tot begrip en mededogen. Dat is zijn ware aard. 
 
Het is een vanzelfsprekendheid in Focusing dat niets innerlijk geneest of verandert als we er 
ruzie mee maken, er tegen preken, het straffen, er doelen voor stellen of een van de andere 
typische dingen doen die we gewoonlijk met ‘onaanvaardbare’ gedachten, gevoelens en 
gedragingen doen. Het enige proces dat kans maakt om ze te helen of te veranderen is ze 
innerlijk te laten zijn, en het centrale Ik hen zijn luisterbereidheid, aanvaarding en empathie te 
laten aanreiken. Maar dit proces wordt niet alleen gebruikt om ‘lieve’ gevoelens zoals verdriet 
en schaamte te beluisteren en te helen maar ook verslavingen en seksueel dwangmatig gedrag, 
moordzuchtige woede – de innerlijke delen van mensen die ervoor zorgen dat ze hun 
volledige innerlijke zelven niet kunnen vertrouwen, dat hen ertoe brengt om te geloven dat er 
echt delen van henzelf zijn die slecht zijn, naar het slechte neigen, ‘van nature’ wreed en 
egoïstisch zijn, niet Goddelijk en onbetrouwbaar. Zodra ze teruggebracht worden in het licht 



van mededogen, in de familie van het Zelf, tonen deze delen zichzelf niet als duivels en 
monsters, maar als beschermers en bewakers van het eigenlijke bestaan en integriteit van het 
Zelf. Deels om die reden beschrijft Cornell haar werk soms als “de radicale aanvaarding van 
alles.” 
 
Zou het waar zijn dat er geen id, geen fundamentele innerlijke Duivel is, geen yetzer hara, of 
kwaadaardige impuls zoals de Talmoed het noemt? En als we zoiets niet in ons hebben, 
betekent dat dan dat niemand het heeft? Of sommige mensen wel, en wie weet dan wie ze 
zijn, wie beslist dat? En als niemand het heeft, is het dan niet het toppunt van New Age 
zachtheid en wolligheid, ontkennen dat de duivel en zonde bestaan, als het gladweg een 
“ziekte” of “onwetendheid” wordt genoemd en er tot in den treure wordt beweerd dat “er voor 
alles een reden is”? Als er geen fundamentele kwade neiging is, wat is dan de aard van het 
Boze? En waar is God dan? 
 
In de schaduw van het “Ik” ligt de wortel van alle lijden.  
Maar we lopen een beetje vooruit op onszelf. Laten we eerst eens kijken of je bereid bent om 
een experimentje uit te voeren. 
Neem een probleem of moeilijkheid in je leven; iets dat ervoor zorgt dat je je kwaad, 
verdrietig, van streek, verward of bang voelt. Word je zodanig bewust van het probleem of 
gevoel dat je het duidelijk kunt voelen. Maar in plaats van te zeggen: “Ik ben kwaad (of 
verdrietig of bang)” zeg je tegen jezelf “Een deel van mij is kwaad (enz.)….” (als het aanvoelt 
als een heel groot en moeilijk probleem zou je tegen jezelf kunnen zeggen: “Een groot deel 
van mij is kwaad, ...”) 
Beeld je dan in dat je bij dit problematische deel van jezelf gaat zitten en er innerlijk tegen 
zegt, “Hallo. Ik hoor dat jij je kwaad voelt” of wat het gevoel over die problematische situatie 
ook mag zijn. Probeer, als je kunt, te zien of het reageert met iets terug te zeggen. 
 
Als je deze oefening probeert, voel je misschien eerst een raar gevoel. We worden namelijk 
zelden aangemoedigd om zo rechtuit tegen onszelf te praten! 
 
Maar als je jezelf over die gedachten van ‘raar’ of ‘schizofreen’ enz. heen kunt zetten, heb je 
misschien gemerkt dat er innerlijk plots een gevoel van afstand ontstaan is tussen jou en de 
problematische gevoelens en tussen jou en het probleem dat ze veroorzaakt. Je hebt misschien 
een kleine versoepeling, een gevoel van opluchting of zelfs van vrijheid ervaren. Misschien 
heb je zelfs meer gehoord van dat problematische deel van jou. Misschien heeft het 
teruggezegd: “Ik ben niet gekwetst, ik ben boos” of “Ik ben niet bang, ik ben doodsbang” of 
misschien is het al begonnen met het bieden van nieuwe perspectieven, misschien zelfs 
mogelijke oplossingen. 
 
Waarom trad er een verbetering op? Omdat jij je voor deze oefening met je probleem 
“identificeerde”. Terwijl je eraan dacht, was “het” “jij”- helemaal jij. Zolang je er niet aan 
dacht verdween het uit je bewustzijn, een toestand die we “gedissocieerd” noemen, maar toen 
je eraan dacht, nam het over. Maar door het simpelweg een “deel” van jou te noemen en door 
je voor te stellen dat je naar dat problematische deel luisterde, zette je het probleem op zijn 
plaats en gaf jij je Centrale Ik, je grotere Zelf, de ruimte om zijn grotere wijsheid en begrip 
toe te passen op de situatie. Je besefte, niet met je “hoofd” maar vanuit je hele zelf, dat “jij” 
groter was dan “het.” 
 



Maar misschien heb je het experiment niet gedaan. Of misschien wel maar reageerde je heel 
hevig tegen het proberen. Misschien dacht je bij jezelf, “Waar heb je het in godsnaam over, 
zeggen dat een deel van mij gek is. Ik ben gewoon gek, dat is alles! Wat is daar mis mee?” 
Er zijn twee redenen waarom je misschien zo reageerde. Zoals ik eerder zei is de eerste 
gewoon het feit dat de oefening raar overkomt in onze cultuur. Het is iets wat mensen normaal 
gezien niet doen. 
 
De tweede reden is echter dat het deel van jou dat gek aanvoelt, weigert om zijn centrale 
plaats in de psyche op te geven. Het is bang om de controle op te geven. Het weet niet (omdat 
je er geen ervaring mee hebt) dat als een deel gezien worden, waarbij het centrale Ik de regie 
voert, tot meer heelheid zou leiden. Daarom wil het niet als een deel gezien worden. Het wil 
gezien worden als het geheel. 
 
Voor we hier dieper op ingaan, zetten we een stapje achteruit. De relatie tussen het Centrale 
Ik en zijn delen telt eigenlijk slechts drie fundamentele “zijnstoestanden” die we als mens 
kunnen ervaren. 
 
We brengen de meeste tijd door in de eerste toestand. Denk even terug aan vanmorgen (laten 
we zeggen dat het vrijdag is). Als je zoals zo veel mensen bent, ben je een uur bezig geweest 
met rondrennen om je klaar te maken voor het werk, de kinderen klaar te maken voor school, 
misschien heb je gedacht dat je blij bent dat het vrijdag is, misschien heb je je zorgen gemaakt 
over rekeningen of een vergadering die vandaag plaatsvindt . 
 
Dat is de normale zijnstoestand - een toestand waarin verschillende delen allemaal samen 
bezig zijn en min of meer bestuurd worden door het centrale Ik. Geërgerd, blij, ongerust en 
gelukkig, het kan allemaal bijna tegelijk ervaren worden, en het lichaam kan met een ding 
bezig zijn en de geest tegelijk met wat anders en toch voelen we ons dan over het algemeen 
“normaal” en oké. 
 
In de tweede toestand, als we vreugde, extase of wat Mihaly Csikszentmihalyi “flow” noemt 
ervaren, is er geen afscheiding. Het centrale Ik is de totale ervaring, en er bestaat geen 
opdeling in onbewuste of halfbewuste delen. Omwille van redenen die ik later zal 
uiteenzetten, kunnen we daar echter niet blijven. Dergelijke ervaringen laten ons zien tot wat 
we in staat zijn, maar zij alleen kunnen er niet voor zorgen dat we ons potentieel bereiken. 
 
In de derde toestand heeft een deel, of verschillende delen de leiding en heeft het centrale Ik 
zijn bekwaamheid tot luisteren, helen en leiden verloren of afgestaan. In deze toestand is er 
lijden, tenzij de delen die de baas zijn op dat moment precies krijgen wat ze willen. 
 
Het is de sluimering van het Ik dat aan de basis van alle lijden ligt. 
 
Het centrale Ik heeft drie functies. De eerste en de voornaamste is simpelweg die van 
organisator, begeleider en “bindweefsel” tussen alle delen. (Bij mensen met Multiple 
Personality Disorder, die afzonderlijke gescheiden persoonlijkheden hebben en die zich niet 
kunnen herinneren wat er gebeurt als ze van de ene naar de andere overschakelen, vervult het 
Centrale Ik deze functie om de een of andere reden niet meer goed.) 
 
De tweede is naar binnen en naar buiten kijken. Deze functie dient om zowel innerlijke als 
externe realiteiten te ervaren en te verwerken en tussen beide te bemiddelen. 
 



De derde is er een die we het maar zelden laten uitoefenen en toch is dat degene die ons de 
grootste kans op heling biedt. Vermits het Centrale Ik een leven lang constant alleen binnen 
ons bestaat, bezit het in zichzelf de volledige kennis van wie we waren, wie we zijn, wie we 
aan het worden zijn en wie we kunnen zijn. Daarom kan het voor ons doen wat goede 
liefdevolle ouders van een kind doen. 
 
Denk aan twee echt goede, liefdevolle ouders van, bijvoorbeeld, een meisje van zes. Ten 
eerste waarderen en accepteren ze haar precies zoals ze is, wetende wat ze allemaal in staat is 
om te doen en omdat ze zes jaar is, begrijpen ze wat ze nog niet kan of aankan. Ten tweede 
herinneren ze zich het kind dat ze was bij haar geboorte en toen ze twee en vier en vijf jaar 
was, en helpt dat hen om haar in haar totaliteit te begrijpen en te zien hoe ze groeit. Ten derde 
beginnen ze zich een beeld te vormen, een ideaal beeld van haar potentieel, van wat ze op 
haar 18e of 20e kan zijn, wat hen helpt en de weg wijst als ze beslissingen moeten nemen voor 
haar (zoals muziekles of haar naar een speciale school sturen). Tot slot merken ze ook op op 
welke manier ze reeds van dat ideaal afwijkt – wat hen zegt hoe ze haar op de best mogelijke 
manier kunnen helpen groeien, niet op een ruwe bestraffende manier maar op een manier die 
overeenstemt met hun liefde voor haar en haar liefde voor zichzelf. 
 
Kort gezegd houden ze van haar en aanvaarden ze haar omwille van wie ze was, wie ze is, 
wie ze aan het worden is en wie ze kan zijn, zonder een van die dingen te vergeten of te 
negeren. Dat zijn heel wat ballen om in de lucht te houden! En toch is dat precies wat het 
centrale Ik in ons binnenste kan doen. 
 
De valstrik van identificatie 
Maar vaak doet het dat niet. Evenmin krijgt het de kans om zijn andere taken zo goed 
mogelijk uit te voeren. We laten het niet toe - omdat we mensen zijn, begaan we in onze 
voortdurende inspanning en verlangen naar eenheid en heelheid vaak de vergissing dat we een 
onechte eenheid creëren door een deel van onszelf te nemen en te beweren dat dat alles is, of 
zo belangrijk dat het centraal staat. Als we dat doen – doen alsof slechts één aspect, in plaats 
van het centrale Ik, ons centrum is, identificeren we ons met dat deel. 
Er bestaan duizenden manieren om geïdentificeerd te zijn. Zo lijkt het tegenwoordig alsof 
minstens 90 procent van de mensen zich volledig met de externe realiteit identificeren, in 
plaats van zowel naar innerlijke als uiterlijke realiteiten te luisteren. Voor hen is het leven één 
doolhof van de juiste dingen (proberen) te doen - naar school gaan en de juiste punten krijgen 
om naar de juiste universiteit te gaan om de juiste baan te krijgen en de juiste echtgenoot te 
vinden en de juiste auto te kopen en het juiste huis en dat op de juiste manier in te richten. (bij 
mensen die zich afgesneden voelen, of door de maatschappij afgesneden zijn van het doen van 
de ‘juiste’ dingen, kan dat zich uiten door het doen van de verkeerde dingen om om alle juiste 
dingen te krijgen.) 
 
Dat is uiteraard de overheersende boodschap van onze cultuur - dat het antwoord op al onze 
problemen iets uiterlijk is - ofwel door iets te doen of door iets te kopen. En dat is zeker niet 
allemaal slecht! Er zijn ongelooflijke dingen bereikt doordat de laatste 50 jaar in de VS en 
andere Westerse landen de nadruk op het externe werd gelegd. Persoonlijk ben ik eeuwig 
dankbaar voor alle extern georiënteerde ingenieurs in de wereld, omdat ik noch de kennis 
noch het talent heb om een functionele stoel te maken, laat staan een auto of een vliegtuig of 
de computer waar dit artikel op wordt geschreven. 
 
Er zijn echter grenzen aan het identificeren met de uiterlijke werkelijkheid, en het uitsluiten 
van de innerlijke realiteit. Zo zullen mensen die zich op de externe realiteit concentreren 



zichzelf en anderen kwetsen door hun eigen innerlijke leven en dat van anderen te ontkennen 
en door vol te houden dat innerlijke gevoelens niet geldig zijn tenzij ze “bewezen” worden 
door een objectieve realiteit. Ze zeggen bijvoorbeeld “Hoe kun je verdrietig zijn? Ik geef je 
alles wat je vraagt. Stop met huilen of ik geef je een goede reden om te huilen!” 
 
Zoals we allemaal weten is “Zie de realiteit onder ogen!” een van de meest voorkomende en 
allesomvattende bevelen die mensen voor zichzelf en anderen gebruiken om de realiteit te 
eenvoudig voor te stellen en verandering te verwerpen. Uiteindelijk is het de overdreven 
identificatie met de uiterlijke realiteit - hun wonderbaarlijk intense focus op uiterlijke 
realiteiten, in combinatie met hun onvermogen om er afstand van te doen, of om naar hun 
innerlijke wereld te luisteren - dat de soms choquerende blinde vlekken in veel van onze beste 
hedendaagse politici veroorzaakt. 
 
Het andere uiterste, dat veel minder voorkomt in deze cultuur, zijn degenen die zich zozeer 
met hun innerlijke realiteit identificeren dat ze de uiterlijke zo goed als uitsluiten. Misschien 
leiden ze een rijk innerlijk leven maar ze kunnen last hebben met relaties of moeite hebben 
met de dingen die ze moeten doen om hun fysieke leven te ondersteunen en in stand te 
houden. Mogelijk kwetsen ze zichzelf en anderen doordat ze er niet in slagen om hun 
gevoelens als gevoelens te herkennen, en ze geloven dat het volledig juiste voorstellingen van 
de objectieve werkelijkheid zijn. Ze doen de gevoelens en ervaringen van andere mensen af 
als vals als ze niet precies met die van henzelf overeenstemmen. 
 
We kennen allemaal mensen die geïdentificeerd zijn met hun lichaam. Ze kunnen heel sterk 
en heel knap of mooi zijn. Misschien kunnen ze erg goed dansen, een gevoel voor humor en 
levenslust hebben waar anderen hen om benijden, en hun sensualiteit en seksualiteit lijken 
beter te stromen, aangenamer en intenser te zijn dan die van andere mensen. Het grote gevaar 
bestaat er hier natuurlijk in dat de kracht van het fysieke lichaam en uiterlijke schoonheid 
vervagen. 
 
We kunnen ons met zowat alles identificeren - met rijk of arm zijn, met iemand zijn die zich 
wijdt aan het helpen van armen, met “goed” of “slecht” zijn, slachtoffer of beul, een pietje 
precies of een hopeloos geval, een PDG of een conciërge. We kunnen geïdentificeerd worden 
met het zijn van een verantwoordelijke huisvader, een fantastische moeder, een zorgzame en 
gevoelige persoon, een “denker” of een “voeler.” We zijn geïdentificeerd als het aanvoelt 
alsof we iets zijn, als we het niet buiten ons kunnen plaatsen en zeggen dat het een deel van 
ons is. 
 
Uiteraard kunnen we ons identificeren met uiterst goede en nobele eigenschappen en rollen en 
doen we dat ook. In deze zin is identificatie alleen maar een heel sterke soort focus die ons 
helpt om onze doelen te bereiken. We kunnen er bijna niets aan doen maar spenderen heel wat 
tijd met geïdentificeerd zijn. (Onze sterkste identificaties zijn namelijk diegene die we niet 
eens opmerken – ze zijn zozeer een deel van ons dat ze een deel worden van de lens waardoor 
we de wereld bekijken en daardoor onzichtbaar worden voor ons bewustzijn.) 
 
Het is echter om drie redenen noodzakelijk om af en toe uit onze identificatie te stappen. De 
eerste is dat onze delen niet de gelijkmoedigheid van ons centrale ik bezitten. In zekere zin 
zijn ze altijd op zoek naar bevestiging buiten zichzelf en ontbreekt het hen daardoor aan 
stabiliteit en perspectief. Zo kan iemand die zich overdreven identificeert met een “zorgzame 
gevoelige persoon zijn” proberen om kost wat kost conflicten te vermijden. Hij zou ernstig 
depressief kunnen worden na een confrontatie die al veel eerder had moeten plaatsvinden, 



zelfs als de ruzie tot absoluut noodzakelijke veranderingen leidt en de lucht opklaart. De ruzie 
“bewijst” namelijk dat hij niet zo zorgzaam en gevoelig is als hij gedacht had  - en wat is hij 
dan wel? Een lager inkomen, werkloosheid, de middelmatige punten van een zoon of een 
dochter die naar de universiteit gaat; alles kan lijden veroorzaken dat, afhankelijk van onze 
identificaties, veel erger is dan echte fysieke pijn of een levensgrote bedreiging van onszelf of 
onze geliefden. 
 
De tweede reden houdt verband met de eerste: als we geïdentificeerd zijn met één deel, zijn 
we gedissocieerd van een of meer andere delen. Dat is niet hetzelfde als de-identificatie. Dat 
gebeurt, zoals u zich zult herinneren, als het Ik en het deel als gescheiden en toch verbonden 
worden ervaren - als het Ik het deel gezelschap kan houden en met een mededogend, 
luisterend bewustzijn kan behandelen. Gedissocieerd betekent echter dat een deel van onszelf 
wordt ontkend, verworpen of zelfs verbannen, volledig buiten het bewustzijn wordt gesloten, 
als niet-mij wordt ervaren. De zorgzame gevoelige persoon kan uiterst gedissocieerd zijn van 
zijn eigen gevoelens van boosheid. Hoe intenser we ons met een deel van ons identificeren, 
hoe meer we van andere delen gedissocieerd zijn, en van hoe meer delen we gedissocieerd 
zijn. 
 
Ten slotte zijn de delen hoofdzakelijk statisch, het ontbreekt hen namelijk aan het verenigende 
tijdgevoel van het centrale Ik. Ze zitten vastgeklonken aan een toekomst die niets anders dan 
een verlengstuk van het verleden is. Het centrale Ik zit echter niet opgesloten in het verleden. 
Het bestaat in het “wijde nu” waar reeds talrijke mogelijkheden latent aanwezig zijn als 
potentialiteiten. Vanuit identificatie proberen we voortdurend wijzigingen aan te brengen die 
soms wel, maar meestal niet lukken. Alleen door de-identificatie kunnen echt nieuwe 
syntheses naar boven komen. 
 
Soms voelen we ons gedwongen om ons met een deel van ons te identificeren, bijvoorbeeld 
als een werkje al onze aandacht en concentratie zodanig opeist dat we ons bijna geen ander 
aspect van ons leven kunnen herinneren. Op zulke momenten zouden we nog altijd zeggen dat 
het werkje slechts een deel van ons is, maar dan wel een heel groot deel. Soms is het werk 
echter zo veeleisend dat veel andere delen van het zelf onderdrukt worden. Als we dan 
toegeven dat het werk-zelf niet centraal stond, kan het aanvoelen alsof daardoor alle andere, 
buitengesloten en onderdrukte delen plots aan de oppervlakte komen, en we zouden ons diep 
wanhopig beginnen voelen. 
 
De Kapitein en de bemanning 
Door innerlijke relatie Focusing kan iemand uit een identificatie breken en kan het meest 
helende aspect van het Centrale Ik naar buiten treden. 
Als er met innerlijke relatie Focusing niet aan een specifiek probleem moet worden gewerkt, 
beginnen we vaak met ons bewustzijn uit te nodigen naar het centrale punt van ons lichaam, 
vooral naar de keel, borst, maag en buik. Dat is belangrijk omdat de informatie die 
noodzakelijk is om onze belangrijkste Waarheden te bereiken niet in ons hoofd te vinden is, 
en evenmin in ons hart. Ze is eerder belichaamd – wat betekent dat ze op een manier die we 
nog niet begrijpen, gecodeerd is in de cellen en structuren van ons fysieke wezen. De keel, 
borst, maag en buik lijken om de een of andere reden, de beste plaatsen om eerst te gaan 
zoeken. Belangrijke boodschappen kunnen soms eerst als een gedachte, of een emotie, of een 
visueel beeld verschijnen, maar tot ze ook duidelijk in het lichaam gevoeld worden, zijn ze op 
zijn minst verdacht. 
 



Als het bewustzijn op het centrale deel van ons lichaam gericht is, merken we alles op dat 
“onze aandacht vraagt.” In zekere zin sturen we een rustige uitnodiging uit naar iets, we weten 
niet wat, om naar voren te komen. In het begin kan het alleen maar een lichamelijke 
gewaarwording zijn - een strak gevoel in de borst, pijn rond het hart - en als het aandacht 
krijgt, begint het zich te “openen”, krijgt het betekenis, een emotie en misschien zelfs een 
verhaal erachter - bijvoorbeeld het verhaal van hoe we ons op het werk voelen, of hoe het met 
de relatie met onze echtgenoot gesteld is. Als dat gebeurt, nodigen we onszelf vriendelijk uit 
om ernaar te luisteren en zeggen we in onszelf “Ik hoor dat dat je treurig maakte”, of “Ik kan 
begrijpen waarom dat jou kwaad maakte.” Dan kunnen andere delen gaan spreken - andere 
delen die niet akkoord gaan, of die een stuk van het verhaal bijdragen. Omdat het uiteindelijk 
het doel van elk deel is om het geheel tot vervulling te brengen, wordt elk deel verwelkomd 
en gehoord, tot er innerlijk een besluit wordt genomen. 
 
Het lijkt op de kapitein van een schip en zijn bemanning. Stel je voor dat de kapitein zijn 
bemanning heel eerlijk en oprecht vraagt om hem te vertellen wat er echt aan de hand is. Als 
de kapitein nog nooit zoiets heeft aangeboden, kan het in het begin lang duren voordat de 
bemanning hem ook maar iets vertelt. Maar op een dag (misschien als er een crisis broeit) zal 
een laaggeplaatst lid van de bemanning – de stagiair of het hulpje van de stoker – de kapitein 
laten weten dat hij iets te zeggen heeft. 
 
In het begin is hij bang - hij mompelt wat, stottert, gaat een minuut of twee weg en komt terug 
– maar als hij ziet dat de kapitein geduldig is en hem niet heeft buiten gegooid, begint hij te 
praten. Hoewel hij zowel bang als aangemoedigd is door deze wending kan het zijn dat hij 
eerst over het eten en zijn verschrikkelijke arbeidsomstandigheden begint te klagen. Maar 
uiteindelijk zal het hele verhaal er uit komen. En hoewel hij het misschien niet hardop zegt, is 
de achterliggende boodschap dat hij wil dat de kapitein begrijpt dat zelfs hij, het hulpje van de 
stoker, dat nooit naar school is geweest en niet heeft leren lezen, heel wat weet over het schip 
en wat het nodig heeft! 
 
Terwijl het hulpje praat, komen andere leden van de bemanning die van het probleem weten 
erbij en vertellen wat zij weten. Sommigen zijn banger of bozer dan anderen. En het kan zijn 
dat ze totaal niet overeenkomen. De scheepsingenieur en de eerste luitenant hebben altijd 
tegengestelde meningen en hebben het al jaren aan de stok met elkaar. Alle kwaadheid, 
angsten en interne ruzies moeten aanhoord worden en in het proces (minstens tijdelijk) 
worden gladgestreken zodat de belangrijke boodschappen kunnen doorkomen. 
 
Het interessante is dat in aanwezigheid van een begripsvolle kapitein geen van de 
bemanningsleden uiteindelijk zijn zin wil krijgen. Wat ze willen, is gehoord, gerespecteerd en 
begrepen en erkend worden voor het feit dat ze het beste voorhebben met het geheel. Als 
tenslotte iedereen gesproken heeft en gehoord is, komt de kapitein tot een besluit, een dat veel 
beter is dan dat van een bemanningslid of -comité. 
 
Het vreemde is dat de kapitein gewoonlijk de beslissing niet zelf aankondigt. Zoals de meest 
wijze en ervaren directeurs laat hij het uitschijnen alsof de bemanning zelf tot een beslissing is 
gekomen. Dikwijls arrangeert hij het zo dat de oplossing afkomstig lijkt te zijn van het 
bemanningslid dat het minst gehoord is en het minste respect kreeg. Toch is het duidelijk dat 
de oplossing niet gevonden had kunnen worden als de kapitein niet duidelijk en met 
mededogen naar alle bemanningsleden had geluisterd, vooral naar de kneusjes. 
 



Soms verloopt dit proces gemakkelijk - je hoeft de kapitein en zijn bemanning alleen maar 
samen te krijgen in de juiste relatie. Soms is het veel moeilijker. Maar er zijn momenten dat 
het veel moeilijker is dan dat. 
Dat is bijvoorbeeld het geval met een ernstige verslaving of dwangmatig gedrag. 
 
Het verhaal van de gevangene  
Bij veel mensen zit er een gevangene opgesloten in de boeg van het schip. Ooit was hij een 
hoger lid van de bemanning maar hij is lang geleden, op oneigenlijke beschuldigingen 
gearresteerd toen hij dienst had en hij zit al langer opgesloten dan iemand zich kan 
herinneren. Hij is zo wanhopig, zo vertwijfeld over zijn situatie dat hij gelooft dat de enige 
manier waarop hij ooit vrij kan zijn is door het schip over te nemen – door de kapitein op te 
sluiten, hem in een kast te steken, zijn handen te boeien en zijn mond dicht te plakken. Als hij 
daarin slaagt, heeft hij even een geweldig gevoel van vrijheid en macht. 
Daarom hebben mensen met verslavingen en ernstig dwangmatig gedrag een geweldig gevoel 
van euforie of helderheid of missie - dat niet begint op het moment dat ze beginnen te drinken 
(ze voelen zich op dat moment goed of niet goed), maar op het “moment dat ze “over de rand 
gaan” en weten dat ze dat gaan doen – dat kan het moment zijn dat ze bij de slijter staan. Het 
is alsof ze “gekaapt” zijn. Ze zijn zich misschien nog vaag bewust van een stemmetje dat zegt 
dat hun gedrag kwetsend en destructief is voor henzelf en anderen, maar op dat moment 
worden ze overspoeld door krachtige stemmen en gevoelens die hen verzekeren dat hun 
gedrag gerechtvaardigd is. 
 
Dat is ook de reden dat een verslaving, of nog duidelijker waarom dwangmatig gedrag op een 
bizarre manier irrationeel kan zijn en ervoor kan zorgen dat de mensen die dicht bij de 
dwangmatige persoon staan zich zo gebruikt en verraden voelen. Neem het voorbeeld van een 
geliefde dorpspastoor die jarenlang geld van de kerk verduisterd blijkt te hebben. Iedereen 
gelooft dat hij dat de hele tijd beraamd moet hebben, dat zijn goedheid maar schijn was. Maar 
hij zal zeggen dat hij telkens als hij het deed niet bij zijn verstand was, wat volledig juist is. 
Wat hij niet zal zeggen, omdat niemand het zou begrijpen en het de meesten zou choqueren, is 
dat telkens als hij het geld uit het bakje nam en in zijn zak stak, iets in hem zei dat hij goed 
bezig was en dat hij het wilde doen. Achteraf zou hij onmogelijk kunnen begrijpen wat hem 
aanzette om het te doen, of zijn daad ongedaan kunnen maken. Rond zijn daden zou een 
steeds hogere muur van schaamte en heimelijkheid verrijzen, omdat dat deel van hem zo snel 
en volledig mogelijk, zelfs voor hemzelf verborgen zou zijn, tot hij uiteindelijk gevat wordt. 
 
De gevangene deed ooit belangrijk werk voor het schip en niemand kan hem volledig 
vervangen waardoor het niet meer perfect kan functioneren. Daarom ontsnapt hij meestal als 
er sprake is van stress of als er veel behoefte is aan het werk dat hij ooit deed. Zodra hij 
ontsnapt is, de kapitein is opgesloten en het schip is overgenomen, kan hij zich echter amper 
herinneren wat zijn vroegere taak was. Het staat wel vast dat hij het schip onmogelijk kan 
besturen – niet zonder de kapitein. In feite is hij vrij zwak. Het enige dat hij kan doen is 
tijdelijk de baas spelen en de andere bemanningsleden proberen te vertellen wat er echt 
gebeurd is op de dag dat hij gearresteerd en opgesloten is. 
 
Er lopen echter te veel bemanningsleden rond die bang zijn dat het hele schip vernietigd 
wordt als de waarheid van het verhaal van de gevangene uitkomt, en dus praat de gevangene 
alleen in codetaal – vaak via de keuze van de drug of dwanggedrag en het ritueel errond. 
Tenslotte verzwakt de gevangene en de andere bemanningsleden kunnen hem dan weer 
opsluiten. In andere gevallen wordt de gevangene stilaan het dominante bemanningslid en 
wordt de kaping bijna een permanente toestand. Maar de gevangene, die alleen is zonder de 



kapitein en de andere bemanningsleden onder de duim houdt met een schrikbewind, leeft nog 
steeds in een psychische gevangenis. 
 
Dat is de verschrikkelijke paradox van verslavingen of dwangmatig gedrag: dat ze, hoe 
destructief of zelfs grievend ze ook zijn, in de kern sterk leven gevend en dienend zijn. Het is 
meer dan een ontsnapping aan psychische pijn en het loslaten van spanning, hoewel het ook 
dat is. Het is een poging tot heelheid en een misplaatst initiatief om de psychologische 
integriteit en zelfs het leven van het individu te redden. 
 
Hoewel de drang het leven dient, betekent toegeven aan de verslaving of de dwang dat de 
mogelijkheid tot heling wordt afgestopt omdat het centrale Ik niet de baas is, en alleen dat 
centrale Ik de macht heeft om te helen. De gevangene moet worden uitgenodigd, eerst om te 
praten over de levendienende gegrondheid van zijn daden (natuurlijk zonder hem ermee door 
te laten gaan), en dan beetje bij beetje om zijn naam te zeggen en zijn verhaal te vertellen. 
 
Het is een moeilijke reis omdat de gevangene eerst het enige dat hij bezit moet opgeven, zijn 
“integriteit” (zoals Milton’s Satan zou hij “liever leiden in de hel dan volgen in de hemel”) en 
zijn denkbeeldig gevoel van controle en macht, wat hem angst aanjaagt en machteloos maakt. 
De gevangene is tot de conclusie gekomen dat liefde niet bestaat. Om de zachtheid van het Ik 
te aanvaarden en te vertrouwen moet hij zich eerst openstellen voor de mogelijkheid en dan 
voor de zekerheid dat het wrede universum dat hij ervaren heeft niet de ultieme werkelijkheid 
is – en dat besef, dat nieuwe perspectief is altijd pijnlijk. Om de controle op te geven en tegen 
vroegere ervaringen in te geloven dat iemand bemind en niet vernietigd zal worden, is 
misschien de moeilijkste en meest angstaanjagende taak die iemand ooit op zich kan nemen. 
 
Wat de gevangene met zijn extreme gedrag doet om van het Zelf af te zonderen, doen we 
echter allemaal en dikwijls. Het maakt deel uit van de dans van het universum, de tweezijdige 
natuur van God. 
 
Het geschenk van de keuze van de rebel  
Die tweezijdige natuur is geen gevecht tussen Licht en Duisternis, of Goed en Kwaad zoals 
gewoonlijk gedacht wordt. In feite is het helemaal geen gevecht, maar een voortdurend 
veranderende dynamische interactie, zonder dewelke het bestaan– de schepping zelf – niet 
mogelijk zouden zijn. Het is de wisselwerking tussen expansie en versmelting. 
Andere benamingen zijn: afscheiding en eenheid, of zelfs gedachte en verlangen, Psyche en 
Eros, Shiva en Shakti. Beide zijn nodig. Een universum dat alleen maar uitdijt, zou alleen 
maar oneindige energie zijn die voor altijd uitstraalt, met niets een wisselwerking aangaat, op 
niets een impact heeft, en die niets creëert. Maar een universum dat alleen maar versmelting 
kent, zou precies voldoen aan de beschrijving van een zwart gat – een kleine stip oneindig 
dichte, oneindig zware materie waaruit niets, zelfs geen licht, kan ontsnappen. 
 
Vermits ze beide te allen tijde aanwezig moeten zijn in een dynamische interactie opdat de 
dingen zouden kunnen bestaan, zelfs op subatomair niveau, kunnen we niet “vervallen” in de 
aanbidding van het ene, en het andere uitsluiten. Het lijkt “spiritueler” om eenheid te 
aanbidden, omdat het wereldlijke er zo prima in slaagt om afscheiding te aanbidden. Maar wat 
betekent eenheid zonder afscheiding? Als alles simpelweg was samengesmolten, zou er niets 
zijn om te verbinden – en niets nieuws. 
 
Om Zichzelf te kennen en te ervaren en te ontwikkelen moest God in stukken breken die 
afgescheiden zijn van, en toch verband houden met elkaar en Hem. Hetzelfde geldt voor ons. 



We kunnen niet groeien en ons niet ontwikkelen als we in een toestand van totale innerlijke 
een-heid blijven. Een “ouder” deel van ons moet buiten, en afgezonderd van onze ervaring 
staan, het moet observeren, nadenken, gewaarworden en aanpassingen doen, terwijl 
“nieuwere” delen voorzichtig nieuwe dingen uitproberen. Hoe moeilijker de uitdaging, hoe 
meer we echt uit onze comfortzone stappen, hoe meer nieuwe delen van onszelf uit de grote 
creativiteit van het centrale Ik ontstaan. 
 
We zien dit proces aan het werk in het spel van jonge kinderen. In het spel externaliseren 
kinderen hun delen, en externaliseren en manipuleren ze hun model van de wereld; ze leren 
zichzelf het proces van denken over dingen, spelen de mogelijkheden uit, de “als - dan” die 
onze innerlijke realiteiten vormgeven. Bij het opgroeien kunnen ze dat proces steeds beter 
symboliseren, zonder speelgoed, en zullen ze de scenario’s in hun eigen geest afspelen tot ze 
het geraffineerde en complexe niveau van volwassenen bereiken. Voor kleine kinderen voelt 
hun spel heel echt aan. Voor volwassenen is de realiteit van het leven onze “speelplaats” – 
hoewel we ze gewoonlijk niet zo zien! 
 
Een van de grote paradoxen is dat mensen die, ondanks de zachtheid en het mededogen van 
het centrale Ik (of misschien net daarom) volledig naar het Ik luisteren en zich eraan 
overgeven voor altijd veranderd zijn, zelfs als ze dat maar een week doen. Ze kunnen nooit 
meer helemaal vergeten wat het betekent om voor zichzelf authentiek te zijn. Misschien 
zullen ze geen jaren aan een stuk volledig authentieke levens leiden, als ze dat al ooit doen, 
maar nu weten ze wat ze doen en ze kunnen nooit meer volledig teruggaan naar de onbewuste 
toestand. 
 
Misschien zijn er daarom zo weinig mensen bereid om deze stap te zetten. Voor de meesten 
klinkt het kennen en luisteren en volgen van je eigen innerlijke waarheid geweldig in theorie, 
maar lijkt het even realistisch – en even onverantwoord als ontslag nemen, de kinderen bij de 
dichtstbijzijnde Mac Donald afzetten en een jaar met de rugzak door Nepal reizen. Een van de 
redenen is dat de meesten van ons zo goed geleerd hebben om onszelf te wantrouwen en 
alleen te geloven dat we “goed” zijn voor zover we het “slechte” in ons onder controle 
hebben, dat we angst hebben om naar ons innerlijk te luisteren. Alles wat we kennen en 
vertrouwen is de bekende maar beperkte homeostase die tot stand kwam tussen de eindeloze 
innerlijke aanvallen en vermaningen, en de rebellerende innerlijke delen die zo graag willen 
dat we “vrij” zijn. 
 
Maar misschien zit daarachter nog een andere reden die verhindert dat we luisteren of 
authentieker worden tegenover onszelf. Als een deel van de natuur van God expansie of 
afscheiding is, zou het dan kunnen dat een of ander deel van ons niets te maken wil hebben 
met dat “centrale Ik” gedoe - en dat dat ook de bedoeling is? 
 
Hoe veel mensen weten dat ze een zooitje gemaakt hebben van hun leven - de verkeerde baan, 
de verkeerde carrière, het verkeerde huwelijk of een verslaving? En hoe veel van ons voelen 
dat we, zelfs lang geleden, toen we voor het eerst deze richting kozen, ergens diep in ons 
wisten dat we niet goed bezig waren? 
 
Kan het zijn dat onze keuze bedoeld was om meer te weten, meer te leren en meer te worden, 
maar – en hier zit het addertje onder het gras – dat we de schat van onze reis door de wildernis 
alleen verdienen als we de uitdaging aannemen en de enorme strijd om onze weg terug te 
vinden aanvaarden? 
 



Net zoals het kind van ook de beste ouders ter wereld, dat om te kunnen groeien ervaringen 
moet opdoen waar de ouders niets van afweten, moeten wij op verschillende tijdstippen in ons 
leven ervaringen opdoen waar ons centrale Ik niets van “afweet” om meer te weten en meer te 
worden. Goede ouders weten dat hun kinderen die ervaringen moeten opdoen. Maar ze weten 
ook dat hun kinderen niet te lang buiten kunnen blijven zonder verloren te geraken; als het 
kind op een bepaald moment niet terug is, zullen ze het gaan halen en mee naar huis brengen. 
 
Volwassenen en het centrale Ik spelen een veel riskanter spel en er staat veel meer op het spel, 
omdat een volwassene heel erg verloren kan lopen en er niets voor voelt om in zijn leven nog 
ooit de weg terug naar huis te vinden. Maar de weg naar huis is altijd beschikbaar (hoewel het 
soms erg moeilijk is), en het centrale Ik heeft heel veel geduld. Het staat altijd klaar om te 
luisteren naar het lichaam en alle innerlijke, vergeten en verworpen delen, en de eerste 
mogelijke stap aan te bieden. Hoe verder weg de reis is, hoe meer verzamelde schatten er op 
de terugweg en bij thuiskomst klaar liggen (hoewel er onderweg ook veel pijn kan zijn). 
 
Het is dus niet alleen zo dat de verloren zoon altijd welkom is thuis. Onze verloren zonen (in 
ons binnenste) moeten vertrekken, zowel voor hun als voor ons goed, zodat ze, als ze ooit de 
weg naar huis terugvinden, wijzer en rijker zijn dan als ze nooit vertrokken zouden zijn. En 
dat geldt natuurlijk ook voor ons. 
 
In het jodendom wordt dat idee belichaamd in het concept van t’shuvah, het bekennen van je 
zonden aan God, dat het meest gebeurt op de heilige hoogdagen, Rosh HaShanah en Yom 
Kippoer. T’shuvah betekent letterlijk “terugkeer.” Volgens Adin Steinsaltz  
gaat de betekenis veel verder dan de enge betekenis van berouw of spijt over fouten. Het 
wordt als fundamenteel voor het bestaan van de wereld beschouwd ….T’shuvah is een 
universeel, primordiaal fenomeen … dat in de wortelstructuur van de wereld vervat zit. 
 
T’shuvah is een uiting van het goddelijke in ons. Door middel van t’shuvah kunnen we onszelf 
bevrijden van het bindende web van ons leven, van de keten van oorzaak en gevolg die ons 
anders zou dwingen om een onomkeerbare weg te volgen. 
Zoals de grote geleerde rabbijn Abraham Isaac Kook uitlegt in zijn boek ‘Lights of 
T’shuvah’: “De pijn die gevoeld wordt in de initiële inspiratie van t’shuvah is te wijten aan de 
afscheiding van de slechte /[gekwetste] lagen van het zelf, die niet hersteld kunnen worden 
zolang ze verbonden zijn met de persoon en een deel van hem blijven en een achteruitgang 
van de hele geest veroorzaken. Door middel van t’shuvah worden ze gescheiden van de 
basisessentie van het zelf. Elke afscheiding, zoals een operatie, doet een beetje pijn. Dit is 
echter de meest innerlijke soort pijn, die een persoon ontslaat van zijn dienstbaarheid aan de 
slechtste gewoonten en laagste neigingen en hun bittere aftereffecten. 
T’shuvah komt uit de diepten van het wezen, vanuit zulke grote diepten dat daar het 
individuele staat, niet als een afzonderlijke entiteit, maar eerder als een voortzetting van de 
uitgebreidheid van het universele bestaan. 
 
Dat wat hoort  
Het centrale Ik - het bewustzijn dat al onze gedachten, herinneringen en gevoelens omvat, dat 
mededogend kan zijn voor alles dat we ervaren en meer is dan wat we ervaren, is daarom dat 
wat in dit fysieke bestaan het meest op een ziel lijkt. Onze ziel is hier, letterlijk op elk 
moment bij ons. We hebben er simpelweg niet op vertrouwd om ons leiding te geven. 
Evenmin hebben we geleerd hoe het zich tot de rest van ons verhoudt, of wat het kan doen. 
Dit is duidelijk wat Jezus bedoelde met, “Het koninkrijk van de Heer is binnen [in] u” omdat 



we bijna elk ogenblik in staat zijn om een stap achteruit te zetten, naar binnen te luisteren, al 
onze delen als delen te ervaren en te weten dat we in de kern vrij zijn en niet lijden. 
Toch is dat afhankelijk van de-identificatie. Ik ben ervan overtuigd dat de Boeddha eigenlijk 
dit bedoelde toen hij niet gehecht zijn onderwees – niet de eliminatie of ontkenning van 
verlangen, maar de bekwaamheid tot de-identificatie, om empathisch om te gaan met de delen 
van ons die naar persoonlijke dingen hunkeren en verlangen. Dat is wat Jezus, voor zijn 
woorden verdraaid werden, bedoelde toen hij zei: “indien uw rechterhand u ergert, houwt ze 
af.” 
 
Jezus zei ook “Waar twee of drie mensen in mijn naam verenigd zijn, daar ben ik in hun 
midden.” De “twee of drie” zijn de delen en het Ik, en de naam (of namen) zijn in dit geval 
mededogen, empathie, verwelkoming, aanvaarding, openheid - genade. 
 
Van hieruit kunnen we God beginnen zien als Dat Wat (of misschien nauwkeurig Dat Wie) 
Kan Luisteren naar, en Gezelschap zijn voor Alle Delen, overal. En omdat God in zichzelf 
alles omvat dat was, is en kan zijn, is God ook wat verandering, wat ‘worden’ mogelijk 
maakt. 
 
Als we bidden, is het best mogelijk dat we het deel zijn dat “Gods aandacht vraagt”, net zoals 
we eerder, in de beschrijving van innerlijke relatie Focusing, praatten over het lokaliseren van 
een deel in ons dat onze aandacht vraagt. Tijdens de Focusing ervaring beseffen we dat de 
delen echt hun eigen zin niet willen doen zodra ze in aanwezigheid van het centrale Ik zijn. Ze 
willen evenmin worden gerepareerd, gered, verzacht of geminimaliseerd omdat daardoor hun 
groei en integriteit zou worden ontkend en ze als minder behandeld worden dan zij zijn. Het 
komt erop neer dat ze zonder oordeel beluisterd, gehoord, geëerd, aanvaard, verwelkomd 
willen worden en bovenal empathie wensen. Ze willen niet dat het centrale Ik neutraal en 
onaangedaan is. Ze willen dat het hun gevoelens “in zich opneemt”, zonder in te storten. Ze 
willen gewaarworden dat ze begrepen zijn en dat wat ze zeiden ertoe deed, ongeacht de 
uiteindelijke uitkomst. 
 
Ondanks alle verschrikkingen en lijden in onze eeuw en ondanks het feit dat wreedheid en 
pijn in de geschiedenis veel meer zijn voorgekomen dan liefde en medelijden, zou de groei 
van de menselijke geest, zowel die van individuen als van de mensheid in haar geheel, er niet 
mee gediend zijn als God zou proberen om ons te repareren, veranderen of redden. Evenmin 
is dat Gods functie en doel. Gods functie kan zijn om ons te horen en ons zachtjes in de 
richting van meer eenheid met het geheel te leiden, en naar meer empathie en medelijden. Als 
we echt bidden, zoeken we bovenal het gevoel dat God ons hoort en alles verwelkomt dat we 
ervaren – zelfs als we vervuld zijn van woede, of angst of zelfs ongeloof in God. 
 
Misschien is geloof in wezen het geloof en dan de gevoelde betekenis dat iets mededogend, 
welwillend en allesomvattend ons hoort en geraakt wordt door onze gebeden en terug 
fluistert: “Dus zo is dat voor jou. Ja, nu begrijp ik het.” Als we het gevoel hebben dat onze 
gebeden verhoord worden, voelen we ons geheeld, hoewel er nog geen enkele verandering is 
opgetreden in de omstandigheden. 
 
Als we zeggen dat onze gebeden “verhoord” zijn, is dat misschien omdat we op dat moment 
het deel waren wiens behoefte en verzoek de oplossing waren die het geheel het hardste nodig 
had – ofwel het geheel van ons, ofwel het grotere Geheel. Als onze gebeden niet verhoord 
zijn, komt dat misschien omdat het geheel een andere handeling of uitkomst nodig heeft. 
 



Als expansie en afscheiding een deel van de integrale natuur van God en de schepping zijn, en 
als we het wonder van geloof als een objectieve (en niet alleen de psychologische) 
werkelijkheid kunnen aanvaarden, een werkelijkheid die mensen toelaat om zelfs in de meest 
duistere omstandigheden Gods aanwezigheid te voelen, dan is het mogelijk om je een 
liefdevolle en meedogende God voor te stellen zonder het bestaan van het tragische of het 
kwade te ontkennen of te minimaliseren (noch ze te veel te benadrukken) en zonder het kwade 
te veranderen in iets dat de Mensheid tegen de wensen van God in heeft geschapen. Maar we 
kunnen dit alleen maar doen als we bereid zijn om te proberen om alles te aanvaarden met 
mededogen en wat de Boeddhisten goedertierenheid (loving kindness – chesed) noemen. 
 
In het helende werk van wat rond ons is afgescheiden, gebroken, ongeheeld en dat lijdt, is het 
belangrijk om niet te vergeten dat we het geheel moeten verwelkomen en aanvaarden, zelfs 
(vooral!) de delen waarvan we denken dat we het niet kunnen. De waarheid is namelijk dat we 
iets niet kunnen helen als we geloven dat het onherroepelijk afgescheiden is of in het duister 
verkeert. We kunnen alleen maar proberen om het te overmannen en te onderdrukken. Dat 
kan een tijdje goed gaan, en misschien is het op sommige momenten ook wel nodig. Maar als 
we dat doen, verliezen we niet alleen we de schat die in het verloren deel zit, de 
onderdrukking zal zelf de eigenschappen aannemen van de duisternis die ze verondersteld 
wordt te beëindigen. 
 
De meest welsprekende woorden en beste aansporingen naar het licht zullen geen jota 
veranderen aan ook maar één duister gebied. Alleen door aanvaarding van wat er is, kan de 
realiteit stilaan veranderen. Alleen door naar het duister te luisteren, door zijn hele verhaal 
zonder oordelen te horen, door uit te vinden waar het bang van is, en door tenslotte te weten te 
komen wat het voor het geheel wenst – welk geschenk of schat het bevat, weze het in een erg 
verdraaide en zelfs ontaarde vorm - kan een omgeving ontstaan waar verandering mogelijk is. 
Om geconcentreerd en zo efficiënt mogelijk te blijven moeten we vreemd genoeg bereid zijn 
om tussen twee tegenstrijdige gevoelens te gaan staan – volledige aanvaarding van wat is, en 
onwankelbaar geloof in en betrokkenheid bij wat zou moeten zijn. 
 
Zij die voor rechtvaardigheid en verandering werken en de nederlagen en bezuinigingen 
ondergaan die zo alomtegenwoordig zijn, kunnen zichzelf helpen door enorme hoeveelheden 
vriendelijkheid en empathie te geven aan hun gefrustreerde en gekwetste delen. Zodra die 
voldoende gehoord en getroost zijn, zouden ze (vriendelijk) kunnen vragen of er iets is waar 
ze niet naar luisteren. Is er iets dat ze van zichzelf niet mogen horen? Zijn ze bezig met 
demoniseren, verdelen ze de wereld in “goed” en “slecht”, sluiten ze te veel uit en includeren 
ze te weinig van het geheel? Is er een deel – een of andere waarheid – dat, misschien in 
verwrongen vorm, uitgedrukt wordt door hun weerstand? Indien ja, is er een manier om het te 
erkennen, te horen en te veranderen zodat het voor het grotere geheel werkt? En misschien 
(als al de rest niet lijkt te werken) is het een goed idee of je af te vragen welk doel er op dit 
eigenste moment gediend wordt door de afscheiding van heelheid, van God? 
 
Als al deze delen beluisterd zijn en deze vragen gesteld zijn en deze tegenstrijdigheden 
opgelost, en het nog steeds aanvoelt alsof de ondernomen gedragslijn goed aanvoelt voor het 
centrale Ik, dan kan de activist veilig vertrouwen op zijn of haar pad, in de wetenschap dat hij 
of zij zielenwerk doet, het werk van God op aarde. 
 
Uiteindelijk leidt dit allemaal naar een veelgebruikte maar zelden omschreven term: genade. 
Genade is het mirakel dat aanvaarding, vriendelijkheid, empathie en een diep zorgzaam, maar 
onthecht mededogen de diepste wonden kunnen omvormen tot de grootste schatten. Het is 



genade als de beschamende verslaving van een vrouw in een bron van innerlijk licht en kracht 
verandert. Het was genade toen een hatelijk stemmetje in mezelf, een dat veel van mijn beste 
inspanningen veroordeelde, veranderde in de stem van wat ik echt tracht te worden. 
 
En het was genade toen ik een paar jaar geleden, nadat ik een hele dag lang gedacht had dat 
het enige rationele antwoord op mijn mislukkingen het slikken van een doos pillen was, 
geheeld werd door een telefoontje van mijn beste vriend, die me niet een keer tegensprak of 
probeerde om me beter te laten voelen, maar die eenvoudigweg bereid was om te luisteren 
toen ik hem vertelde hoe slecht ik me echt voelde. In zijn meedogende aanwezigheid “nam hij 
op” wat ik zei, zonder raad te geven en door tot op het einde maar weinig te zeggen, maar 
toen ik de telefoon neerlegde, kon ik me nog amper voorstellen dat ik een uur tevoren had 
geprobeerd om mezelf om te brengen, en dat hoewel er niets in mijn leven veranderd was. 
 
Het laatste voorbeeld is belangrijk, niet alleen omwille van deze genade, maar alle genades 
hierboven kwamen in mindere of meerdere mate met de hulp en raad van anderen tot stand. 
Dit is de laatste paradox: hoewel niemand iemand anders kan helen, en niemand iemand 
anders ‘volledig’ kan maken, en we in ons iets hebben dat ons kan helen, hebben we toch 
vaak anderen nodig die ons kunnen helpen om onszelf te helen; om ons de weg te wijzen en 
ons onder meer te tonen waarmee we ons identificeren en welke delen van onszelf we niet 
zien, en ons een zo veilig gevoel te geven dat we onze ergste wonden en angsten onder ogen 
kunnen zien. Het maakt deel uit van Gods grootste geschenk en genade aan ons dat Hij ons in 
zijn oneindige en vreugdevolle queeste om zichzelf vollediger te kennen en te ervaren gebiedt 
om een andere uit te zoeken, ervaren, te aanhoren en te kennen. 
 
 


