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De laatste veertien jaar hebben we een praktisch en theoretisch geheel op punt gesteld dat we 
‘Schatkaarten naar de ziel’ hebben genoemd. In die tijdsspanne zijn de theorie en praktijk die 
ons werk ondersteunden verfijnder, beter uitgewerkt en naar ons idee ook efficiënter geworden. 
De belangrijkste toepassingsdomeinen zijn verslaving, depressie, ernstige zelfkritiek, onvervuld 
verlangen (‘obsessie’) en in feite alle levensdomeinen die in iemands ervaring blijven vast zitten 
en niet veranderen. We hebben onze theorie en concepten ontwikkeld op basis van de 
wisselwerking tussen ervaring en conceptvorming. We hebben hier niet genoeg plaats om uit te 
leggen hoe dat inzicht tot stand kwam maar in de volgende alinea geven we een kort overzicht 
van de oorsprong en geschiedenis van het werk. 
In dit artikel geven we een korte schets van de huidige staat van ons theoretisch begrip en de 
toepassingen ervan. Het begeleidende artikel, “Inner Relationship Focusing – innerlijke relatie 
focusing” beschrijft de methodologieën en geeft voorbeelden. 
We gebruiken momenteel de term innerlijke relatie Focusing voor het werk in het algemeen; 
‘Treasure Maps to the Soul – schatkaarten naar de ziel’ blijft momenteel behouden als de naam 
van onze 6-daagse workshop. 
 
Oorsprong en geschiedenis 
Toen het incident plaatsvond dat tot het werk leidde dat we in dit artikel beschrijven, hadden we 
beiden jarenlang les gegeven in Focusing. Ann had met enig succes toepassingen ontworpen om 
Focusing te gebruiken bij chronisch uitstelgedrag. Barbara had een ingrijpende Focusing sessie 
gehad die haar suïcidale depressie had getransformeerd (door haar beschreven in McGavin 
1994). En beiden hadden we meegewerkt aan de ontwikkeling van innerlijke relatie Focusing, 
dat onder meer onze benadering van innerlijke kritiek had veranderd. Toch ondervonden we na 
meer dan dertig jaar gezamenlijke ervaring met Focusing nog altijd problemen met moeilijke, 
vastzittende levensvragen waaronder uitstelgedrag, alcoholverslaving, emotionele eetverslaving 
en obsessieve verlangens. 
Op 15 september 1994 besefte Ann dat ze verslaafd was aan alcohol en dat ze moest stoppen 
met drinken. Het toeval wilde dat we net op het punt stonden om samen een reeks van drie 
workshops te leiden in het VK en Ierland. In de aanloop naar de workshops, en op elk vrij 
moment, namen we elke gelegenheid te baat om samen te focusen en we begonnen bepaalde 
dingen op te merken over ons proces. 
Het werd duidelijker dan ooit dat we niet gewoon konden focusen zoals we dat geleerd hadden; 
i.e., Focusing met wat we al in ons lichaam konden vinden. We beseften dat Ann, door alcohol 
te drinken, had gehandeld vanuit een deel van haar dat ze niet kon voelen maar dat uiterst 
machtig was. We moesten een manier vinden om ervoor te zorgen dat Focusing efficiënter 
werkte bij dit ingewikkelde soort proces als we wilden dat deze problemen ooit zouden 
veranderen – voor ons. 



Het werk dat Ann eerder met haar writer’s block had gedaan, hielp ons inzicht krijgen in de 
dynamiek tussen conflicterende delen en hoe cruciaal de relatie met zulke delen is om ze te 
veranderen. 
Barbara’s eerdere ervaringen met haar innerlijke critici waren ook een grote hulp. Ze had al 
gemerkt dat het mogelijk was om je naar bepaalde aspecten van jezelf te keren die niet in het 
lichaam gevoeld kunnen worden maar die impliciet aanwezig zijn door het effect dat ze hebben. 
Van het gevoel van willen terugtrekken of het gevoel van misselijk te zijn van schaamte of het 
gevoel van waardeloosheid kwam het besef dat er iets in haar bezig was met dat beschimpen, 
hoewel dat niet rechtstreeks gevoeld kon worden. Dit ‘omgeleide’ deel kon vervolgens in het 
bewustzijn worden uitgenodigd. 
In die weken van intensief Focusing ervoeren we iets opmerkelijks: als we erin slaagden om aan 
Focusing te doen met die aspecten van ons die niet in ons bewustzijn waren en die toch 
‘ongewenst’ gedrag, gedachten of emoties veroorzaakten, kregen we enorme, 
levensveranderende verschuivingen die veel meer dan het probleemgebied behelsden. 
Niet alleen was onze bekwaamheid om vrij te handelen in die eerder, verschrikkelijk moeilijke 
situaties grondig veranderd, maar dat gold ook voor onze bekwaamheid tot interactie met de 
wereld in het algemeen. We voelden ons alsof we hele stukken van onszelf loslieten. We 
kwamen tot de conclusie dat de moeilijkste levensdomeinen in feite “schatkaarten naar de ziel” 
waren. 
De deelnemers aan onze workshop waren zo enthousiast over de hints die we over onze 
ontdekkingen gaven dat we onze gedachten en inzichten deelden zodra we er de woorden voor 
konden vinden. Het jaar daarop begonnen we met zesdaagse workshops die ‘Treasure Maps to 
the Soul’ heetten. Sinds 1995 hebben we ze gemiddeld drie keer per jaar over de hele wereld 
gegeven. 
 
Gendlins terminologie 
Toen we dit model ontwikkelden, hebben we de afgelopen jaren ook Gendlins werk intensief 
bestudeerd, vooral A Process Model (1997), en onze theoretische conceptvorming is diepgaand 
beïnvloed door zijn denken. Veel termen die we gebruiken komen rechtstreeks uit zijn werk. 
Hier volgen enkele belangrijke definities die gebaseerd zijn op Gendlins concepten in ‘A 
Process Model’: 
• Een situatie is een interactionele context met implicaties voor zijn volgende fasen. 
• Het lichaam is veel meer dan het fysieke materiaal dat begrensd wordt door onze huid. Het is 
lichaam als lichamelijk gewaar geworden, wat de gewaarwording van het hier en nu en daar en 
toen en toekomst omvat. Het is lichaam als interactie met zijn omgeving. Het is lichaam als 
gewaar geworden vanuit de binnenkant. 
• Omgeving is het veld waar de interactie met het lichaam plaatsvindt en waar het lichaam in 
leeft. Het is meer dan wat onmiddellijk aanwezig en buiten het fysieke lichaam ligt. Het omvat 
onze symboliseringen van situaties die momenteel niet aanwezig zijn. 
• Felt sense - Gevoelde betekenis: “Een gevoelde betekenis is de ‘helistische’, impliciete, 
lichamelijke gewaarwording van een complexe situatie” (Gendlin, 1996, p. 58). 
• Carrying forward – voorwaarts dragen is het transformeren van de interactionele context (de 
situatie) in zijn geheel, brengt meer nieuwe levensfasen, en creëert een nieuw impliceren. De 
precieze aard van die volgende fase kan niet op voorhand bepaald worden maar hij is de 
‘vervulling’ van wat de situatie impliceert. Het verandert ze op een manier die tot meer orde en 
mogelijkheden, een meer complexe interactie, flexibiliteit en creativiteit leidt. 
• Impliceren wordt ervaren als impliciete kennis van wat een situatie verder zal dragen. 
“Het geïmpliceerde is geen expliciete structuur (zelfs niet wat gewoonlijk gebeurt en heel wat 
keren voorwaarts gedragen heeft) maar iets dat voorwaarts zal dragen” (1997, p. 252). 



• Impliciet: wat bewust ervaren is maar nog niet gesymboliseerd is, nog niet expliciet gevormd. 
Niet onbewust, evenmin ‘begraven’, geen reeds gevormde inhouden die we ‘ontdekken’ of 
‘toegankelijk maken’. 
• Er is stagnatie als de mogelijkheden voor interactie in een situatie beperkt worden. Het 
geïmpliceerde vindt niet plaats, waardoor het geïmpliceerde van die situatie onveranderd blijft. 
Er gebeuren veel andere dingen maar geen daarvan draagt de situatie in zijn geheel voorwaarts. 
Ongemak is de lichamelijke ervaring van stagnatie. Ongelukkig zijn, frustratie, woede, verdriet, 
… zijn de emotionele ervaringen van stagnatie. 
“Het organisme blijft in het veld van de stagnatie. Het blijft op de plek en in de omstandigheden 
van de stagnatie. Het zou maar een ogenblik daar gebleven zijn, als het proces niet gestagneerd 
was. Nu kunnen er zich nieuwe gebeurtenissen vormen met de omgeving die voor de stagnatie 
niet gevormd zouden zijn” (1997, p. 77). 
• Gemis: bij een stagnatie is er iets dat ontbreekt. Wat ontbreekt, is wat het (organisme, situatie, 
lichaam, …) zou voorwaarts dragen. Wat ontbreekt is geïmpliceerd. Vanuit de gevoelde 
betekenis van wat ontbreekt, komt de kennis van wat is geïmpliceerd. Wat geïmpliceerd is, is 
wat ‘moet’ gebeuren. Dit is geen specifieke, unieke gebeurtenis. En dus is het niet zo dat wat 
oorspronkelijk ontbrak nog letterlijk moet gebeuren, maar alles dat nu voorwaarts dragen brengt, 
is wat ‘ontbrak’. We ervaren dit als een gemis of verlangen. 
 
Self-in-Presence – het aanwezige Zelf 
Hierna zullen we onze eigen concepten beschrijven en bespreken zoals ze zich ontwikkeld 
hebben in ons begrip van wat het voorwaarts dragen mogelijk maakt bij mensen die de gevolgen 
van een ernstige en langdurige stagnatie ondervinden. Het eerste en belangrijkste concept is 
Self-in-Presence. 
Self – Zelf is onze vermogen tot interactie, onze bekwaamheid om aan de uitdagingen van de 
wereld te voldoen (of ze te beheersen). Ons vermogen tot interactie is altijd in beweging en 
wordt bepaald door veel factoren. Iemand kan Zelf ervaren als vol zelfvertrouwen, duidelijk, 
met een breed perspectief, vloeiend, krachtig, vredig, kalm. In dit geval is het vermogen tot 
interactie (hoog, open, breed, ongehinderd, vrij, …). Of iemand kan Zelf ervaren als op het 
randje van overweldiging of verlamming, overgeleverd aan de genade van anderen of externe 
omstandigheden, klein, kwetsbaar, fragiel, gekwetst; het vermogen tot interactie is (laag, 
beperkt, nauw, begrensd, …). 
Presence - aanwezigheid is een zijnstoestand. Het is de toestand die optreedt als het vermogen 
tot interactie niet gehinderd wordt. Als ons Zelf in een toestand van Aanwezighed is, kunnen we 
handelen met flow, de hele situatie gewaarworden (binnen de grenzen van wat we kunnen 
gewaarworden), ons verbinden met hier-en-nu ervaring, en een vrije interactie met onze 
omgeving aangaan. We noemen dit Self-in-Presence – het aanwezige Zelf. 
Het aanwezige Zelf is geen voorwerp in ons dat we moeten zoeken. Als we uit onze ogen kijken, 
als we handelen in de wereld, belichaamd, kalm, passend vriendelijk, assertief en nieuwsgierig 
zijn, zouden we kunnen zeggen dat het Zelf aanwezig is. Als we onszelf van binnenuit ervaren, 
als we de gewaarworden hoe complex onze situatie is, als we een veilige innerlijke omgeving 
creëren voor de aspecten van ons wezen die behoefte hebben aan herstel, zouden we zeggen dat 
het Zelf aanwezig is. 
 
Het Zelf meer Aanwezig laten zijn: 
Het is van cruciaal belang om het Zelf meer Aanwezig te laten zijn om innerlijk werk met diep 
vastzittende gebieden te doen, en weten hoe je anderen kunt leren om hun Zelf meer aanwezig te 
laten zijn, is van cruciaal belang om dit proces te ondersteunen en te vergemakkelijken. Hier 
volgen een paar manieren die we mensen aanleren om dat te doen: 
 



Hier-en-nu gronden in het lichaam: 
Opmerken wat nu, op dit moment in je lichaam open, levend, vloeiend, warm (…) aanvoelt – 
zelfs als dat maar klein of gedeeltelijk is. Verwelkomen wat levend aanvoelt en erkenning geven 
aan wat op dit moment niet zo aanvoelt 
Je bewust zijn van het gevoel van steun onder je lichaam, gewaarworden hoe je op de stoel rust, 
je voeten op de vloer, enz. 
Je vaste fundamenten, je basis gewaarworden. De steun van je heupen, bekken en onderlichaam 
voelen 
Je ogen openen en naar iets kijken 
Gezelschap houden bij: 
De taal van het aanwezige Zelf gebruiken: “Ik word gewaar …” “Ik ben me bewust van …” “Ik 
merk …” 
De-identificatie van gedeeltelijke-zelven: zeggen dat “iets in me voelt of het lijkt alsof …” 
Zachtjes een hand leggen op de plek van je lichaam waar je iets fysiek gewaar wordt of waar een 
emotie huist: 
Je herinneren dat je een Focusing Companion, zorgzame vriend of therapeut bent en de andere 
persoon zonder bijbedoelingen aanvaarding, openheid en empathie bieden  
De eigenschappen gewaarworden van iemand die je bewondert (je therapeut, je Focusing 
partner, een fictiefiguur, een spiritueel wezen (Boeddha, Kwan Yin, Jezus) 
Een metafoor voor het Aanwezige Zelf bedenken, zoals een grote kom, een schoot waar veel 
kinderen op kunnen zitten 
Je een mooie en veilige plaats inbeelden – dat in je lichaam gewaarworden 
Direct gewaarworden: 
Pauzeren en opmerken hoe jij je voelt. Je aandacht naar je innerlijke ervaring leiden en daar 
houden. Dat rechtstreeks ‘ervaren’. Dat alles zo wijd mogelijk gewaarworden. 
Elk van de hierboven opgesomde manieren om het Zelf meer aanwezig te laten zijn, kan worden 
omgezet in suggesties die helers aan hun cliënten kunnen geven. Enkele voorbeelden: 
“Neem even de tijd om je voeten, je bips, de steun van de stoel onder je te voelen.” 
“Je wordt gewaar …” “Je bent je bewust van …” “Je merkt …” 
“Iets in jou voelt of het lijkt alsof …” 
“Misschien kun je je hand zachtjes leggen op de plek van je lichaam waar je dat voelt.” 
Dit is verder uitgewerkt in Cornell (2005a). 
 
Partial-Self Process – gedeeltelijk zelfproces 
Alle levenskwesties die continu moeilijk zijn, kunnen gezien worden als een situatie met één 
implicatie met veel concurrerende pogingen om uit te vinden wat die implicatie zal doen 
plaatsvinden en de situatie voorwaarts zal dragen. Geen enkele van deze concurrerende 
pogingen kan leveren wat er voor het voorwaarts dragen nodig is. Het Zelf is opvallend afwezig. 
In ons dagelijkse leven, als we situaties tegenkomen die eeuwig vastzitten, proberen we de ene 
oplossing na de andere uit. Elk van deze pogingen is slechts gedeeltelijk succesvol in het 
omgaan met de logistieke en experientiële uitdagingen van de situatie, en leidt op zijn best tot 
een beperkt gevoel van opluchting. Sommige van deze oplossingen zijn succesvol genoeg in het 
opheffen van pijn en ongemak om gewone, herhaaldelijke sequenties van emotie en gedrag te 
worden. Geen enkele leidt tot het voorwaarts dragen van de hele situatie. 
Repetitieve en gewoontesequenties van reacties kunnen individueel vaststelbaar worden als ze 
op termijn aanhouden. Ze hebben allemaal voorspelbare emotionele reacties, gedachtepatronen, 
overtuigingen en gedragingen. Vaak krijgen ze etiketten, hetzij van onszelf, hetzij van anderen: 
‘mijn probleem met woede’, ‘jouw behoeftigheid’, ‘borderline persoonlijkheid.’ 
We noemen deze repetitieve reactiereeksen Partial Selves – gedeeltelijke zelven. We noemen ze 
Partial – gedeeltelijk, om te verwijzen naar hun onvolledige aard en om te erkennen dat ze als 



half-autonome of autonome delen functioneren. De term Selves – zelven, verwijst naar hun 
positieve eigenschappen van living-forward – voorwaarts leven. 
Elke chronisch geblokkeerde situatie omvat een complexe conflictrelatie tussen gedeeltelijke 
zelven. De persoon ervaart vereenzelviging (fusie) en dissociatie (verbanning) met gedeeltelijke 
zelven. Dit kan van seriële aard zijn, door zich om beurten te vereenzelvigen met verschillende 
gedeeltelijke zelven– soms binnen enkele seconden. Soms geraken mensen duurzaam 
vereenzelvigd met het standpunt van een gedeeltelijk zelf en verwerpen ze andere gedeeltelijk 
zelf processen als die actief worden (met verschillende mate van succes), of proberen ze die te 
controleren. 
Gedeeltelijke zelven zijn aspecten van een situationeel proces en ze ontstaan binnen de situatie: 
ofwel hier-en-nu of als onderdeel van een innerlijk tot stand gekomen symbolische sequentie 
van daar-en-toen. 
 
Wat er gebeurt bij vereenzelviging met Gedeeltelijke zelven 
Als we proberen te focusen en het Zelf niet aanwezig is, krijgen we geen gevoelde betekenissen. 
We worden daarentegen in beslag genomen door repetitieve reactietoestanden, waaronder 
emoties, gedachten, overtuigingen, gedragingen. Het is uiteraard mogelijk om te Focusen met 
deze reactietoestanden – maar alleen als we eerst in een toestand van een aanwezig Zelf kunnen 
geraken. Als we niet in een toestand van aanwezig Zelf zijn, zijn we geïdentificeerd met een 
gedeeltelijk zelf. 
Gedeeltelijke zelven verschijnen bij een stagnatie. In de termen van een ‘Process Model’ zijn ze 
een versioning of leafing. Ze zijn pogingen van het organisme om langs de stagnatie heen te 
leven; d.w.z. voorwaarts dragen. Gendlin zegt (1997, p. 236) dat een persoon voorbij de 
stagnatie leeft als de gevoelde betekenis ontstaat. Maar gevoelde betekenissen kunnen zich niet 
ontstaan als de persoon vereenzelvigd is met een gedeeltelijk zelf. 
We kunnen een gevoelde betekenis krijgen van een gedeeltelijk zelf, maar alleen vanuit een 
toestand van aanwezigheid van het Zelf. Gedeeltelijke zelven herkennen en ze naar een 
aanwezig Zelf toe bewegen is dus een voorwaarde voor Focusing. Het moet eerst gebeuren. 
Gedeeltelijke zelven hebben dan mogelijk een soort herstellingsproces nodig, dat omvat onder 
meer dat ze erkenning, respect, compassie, en een soort diep luisteren krijgen voor wat ze aan de 
persoon hebben proberen bij te dragen. Hoewel een Focusing gids of therapeut kan bijdragen 
aan dat herstellingproces, moet het in essentie door de persoon zelf, in een toestand van een 
aanwezig Zelf worden gedaan. De primaire bedoeling van de helper is dus om de persoon te 
faciliteren en te ondersteunen om in een toestand van aanwezig Zelf te zijn. 
Soms kan het herstellingsproces met de gedeeltelijke zelven maanden en jaren duren voordat er 
een gevoelde betekenis van de hele situatie kan optreden, waardoor de stagnatie echt verandert. 
Dit is allemaal belangrijk en essentieel voor het herstelproces. 
 
Drie soorten gedeeltelijke zelven 
We hebben drie aparte soorten interne processen gedifferentieerd die we controlerende 
gedeeltelijke zelven, defensieve gedeeltelijke zelven en gecompromitteerde gedeeltelijke zelven 
noemen. 
Een controlerend gedeeltelijk zelf is bijna voortdurend angstig en gespannen. Er kan vanalles 
verkeerd gaan! Het micro-managet alles en iedereen. Het creëert visioenen van hemel en hel om 
de persoon te verleiden of zo bang te maken dat hij/zij datgene doet wat het voor juist houdt. Het 
is zich vaak super bewust van wat anderen zouden kunnen denken of zeggen. Het manipuleert, 
argumenteert, redt, stelt gerust, bekritiseert, redeneert, plant en probeert over het algemeen om 
de controle over te nemen. 
Een defensief gedeeltelijk zelf is uiterst reactief. Het reageert automatisch, impulsief, 
dwangmatig, met weinig of geen oog voor de gevolgen van het gedrag. Een persoon die in de 



greep van een verdedigend gedeeltelijk zelf is, kan het gevoel hebben dat hij/zij is overgenomen 
door een dwingende kracht die niet beheerst kan worden. 
Een gecompromitteerd gedeeltelijk zelf wordt vaak ervaren als gekwetst, lijdend, klein, 
hulpeloos, treurend, woedend, het gelooft dat het niet kan zijn zoals het is zonder afwijzing of 
mislukking. Een persoon die ermee is samengesmolten, voelt zich misschien heel jong, 
gemakkelijk gekwetst, kwetsbaar, waardeloos, nutteloos, walgelijk, verachtelijk, staat op het 
punt om in te storten en wordt gemakkelijk overweldigd door emoties of herinneringen. Vaak 
wordt het ervaren als een woordeloze gewaarwording van leed, angst en/of lichamelijk 
ongemak. 
Gecompromitteerde gedeeltelijke zelven zijn wanhopig op zoek naar het herstel van het living 
forward – voorwaarts leven. Een van de meest gebruikelijke manieren waarop dit tevoorschijn 
komt, is in handelingen die aangestuurd worden door een overweldigend verlangen naar wat in 
de oorspronkelijke situatie ontbrak. 
Wie bekend is met het werk van Richard Schwartz (1995) herkent misschien iets van zijn drie 
soorten delen: de manager, de brandweerman en de banneling. Ze komen echter niet precies 
overeen en er zijn belangrijke verschillen, vooral in de manier waarop wij het belang van 
vertegenwoordiging en het verbanningsproces zien. We geloven evenmin dat delen permanent 
zijn. En tot slot verschilt ons proces van werken met gedeeltelijke zelven van het proces van 
Internal Family Systems. 
We bespreken nu de drie soorten gedeeltelijke zelven meer gedetailleerd. 
 
Controlerende gedeeltelijke zelven 
 
Mensen die geïdentificeerd zijn met een controlerend gedeeltelijk zelf zijn kritisch voor zichzelf 
en anderen, emotioneel koud, logisch, controlerend, boos, afkerig van hun emoties, gedachten of 
daden, schuldig, onbekwaam of gefrustreerd door hun onmacht om zichzelf of anderen te 
controleren. 
Een controlerend gedeeltelijk zelf neemt de verantwoordelijkheden van een volwassene op zich, 
probeert de wereld te doorzien en om oplossingen en strategieën te vinden voor onze problemen. 
Als we er tijd mee doorbrengen ontdekken we vaak dat het eigenlijk meer lijkt op een kind dat 
ouder moest zijn dan zijn leeftijd. Misschien ontdekken we dat het uitgeput is door al de jaren 
dat het probeerde om ons leven op koers te houden. 
Het probeert om alles te controleren: het leven van de persoon, andere mensen in de wereld van 
de persoon, en de innerlijke ervaring van de persoon. Vanuit zijn standpunt gelooft het dat het 
niet alles onder controle heeft, dat alles het risico loopt om in te storten. 
Controlerende gedeeltelijke zelven zijn super waakzaam in situaties die ze als potentieel 
gevaarlijk zien. Ze vrezen situaties die onvoorspelbaar zijn en kunnen overweldigd worden door 
angst voor de toekomst. Ze denken vaak dat als ze maar in staat zouden zijn om alles te weten en 
te begrijpen ze de toekomst kunnen voorspellen en die zo te beheersen. Ze plannen en intrigeren 
en bedenken strategieën. Ze geven een sterk (maar niet noodzakelijk samenhangend logisch) 
argument dat moet aantonen waarom hun manier de juiste manier is. 
Ze zijn de meest logische van de drie soorten gedeeltelijke zelven. Ze kunnen sterk analytisch en 
zeer opmerkzaam zijn. Ze stellen grenzen in en bewaken ze. Ze richten zich op het bepalen van 
juist en fout, beslissen wat realiteit is, oordelen over goed en kwaad. Ze zijn voortdurend aan het 
evalueren – gedragingen, gedachten, emoties… en kunnen zeer kritisch zijn voor zichzelf en 
anderen. 
Een controlerend gedeeltelijk zelf kan oppervlakkig gezien redelijk lijken maar daaronder kan je 
angst, spanning, urgentie en rigiditeit gewaarworden. Een controlerend gedeeltelijk zelf kan 
zelfs kwetsbaar zijn en instorten in een situatie waar het geen middelen voor, en controle over 
heeft. Het kan dan zeer kritisch en wanhopig worden. 



Het belangrijkste dat je over controlerende Gedeeltelijke zelven moet weten, is dat ze bang zijn. 
Ze proberen het gedrag, de gedachten en emoties van de persoon te controleren omdat ze bang 
zijn, vaak heel erg, dodelijk bang zijn. En gedeeltelijke zelven die bang zijn, hebben medelijden 
nodig en een aanwezig Zelf om stappen te kunnen ondernemen voor een voorwaartse 
verandering van het leven. 
 
Weten dat er een controlerend gedeeltelijk zelf is  
Een controlerend gedeeltelijk zelf kan werkzaam zijn zonder dat de persoon daar direct weet van 
heeft. Dit zijn enkele tekens van zijn aanwezigheid: 
Beschaamd, gegeneerd, schuldig gevoel 
Jezelf horen zeggen: “Ik ben zo stom!” “Wat is er mis met mij?” 
Jezelf een etiket opplakken: “Ik ben gewoon lui.” “Ik ben zielig.” 
Jezelf een diagnose geven: “Ik doe te hard mijn best.” “Ik doe niet genoeg mijn best.” 
Snelle oplossingen verzinnen: “Ik moet gewoon vroeger opstaan.” “Als ik dit even verander, is 
mijn leven in orde.” 
Vriendelijke feedback als kritiek ervaren 
Zou moeten, nooit, altijd … zijn woorden die controlerende gedeeltelijke zelven gebruiken. 
Mensen ervaren hun controlerende gedeeltelijke zelven allemaal op verschillende manieren. 
Sommige mensen horen ze. Sommigen voelen zich rot als ze in de buurt zijn. Sommigen zien in 
gedachten de grimmige gevolgen van “slechte” daden of gedachten. 
 
Actiebekwaamheid 
Een onderscheidend kenmerk van controlerende gedeeltelijke zelven is dat ze niet rechtstreeks 
in de wereld kunnen handelen. Om actie te ondernemen moeten ze een gedeeltelijk zelf dat tot 
actie in staat is overhalen om de actie te ondernemen. Daarom ervaren mensen een controlerend 
gedeeltelijk zelf vaak als een stem in hun hoofd die zegt: “Je zou moeten …” of “Waarom doe je 
niet …?” De methode omvat kritiek (“Je bent zo lui!”), dreigementen (“Als je dit niet doet 
…!!”), vleierij (“Het zal zo goed zijn als je …”), omkoperij (“Als je … dan kun je …”), en 
aanmoedigingen (“Je verdient het!”). 
Een controlerend gedeeltelijk zelf kan dan niet rechtstreeks in de wereld handelen, het kan 
evenmin verhinderen dat actie wordt ondernomen, tenzij door een beperkende invloed uit te 
oefenen op een gedeeltelijk zelf dat de actie uitvoert. Een manier waarop het dit doet is via het 
lichaam: het beperken van de ademhaling, benauwdheid in de keel, hoofdpijnen, maagpijn, 
verstoord zicht enz.. Het genereert ook catastrofale gedachten, dreigingen van hellevuur en 
verdoemenis enzovoort. Het creëert visioenen van de heerlijkheden die de persoon wachten als 
hij/zij maar meer zijn/haar best doet om gedrag te beperken: bijvoorbeeld in een maatje 36 
passen, de perfecte partner vinden, beroemd en rijk worden, en dergelijke. 
Het hoeft niet altijd bars te zijn, het kan ook subtiel en manipulatief zijn; bijv. “Zou je misschien 
een beetje harder je best kunnen doen?” Het biedt snelle oplossingen voor problemen: “Als jij nu 
eens een beetje meer … zou zijn” of “Wat jij moet doen, is…” Het kan de persoon rechtstreekse 
bevelen geven: “Gewoon je bed uit en het doen.” Wat al deze strategieën gemeenschappelijk 
hebben, is dat ze allemaal inspanningen zijn om invloed uit te oefenen op een ander gedeeltelijk 
zelf omdat het fundamenteel niet in staat is om zelf actie te ondernemen. 
 
Zijn 
Controlerende gedeeltelijke zelven bemoeien zich ook met wie we zijn en wat we doen. Ze 
koesteren idealen over het soort mens dat we zouden moeten zijn en beschimpen ons als we niet 
voldoen aan dat ideaal. Ze vertellen de persoon dat ze weten wat er scheelt en waarom het zo erg 
met hen gesteld is. Ze kunnen bars en aanvallend zijn: hatelijk, sarcastisch, snerend, eigengereid, 
ongeduldig en vooral kleinerend. Ze kunnen iemands eigen wezen ondermijnen: “Je zult nooit 



goed genoeg zijn.” Ze kunnen zelfs hulpvaardig klinken, suggesties geven voor verbetering: 
“Gewoon positief denken.” Ze maken veralgemeende oordelen op over wie de persoon is: “Je 
bent een mislukking.” 
 
Dynamieken met andere gedeeltelijke zelven 
Controlerende gedeeltelijke zelven vinden de daden van een defensief gedeeltelijk zelf 
zorgwekkend en zelfs beangstigend. Ze vrezen het controleverlies dat defensieve gedeeltelijke 
zelven kunnen teweegbrengen. Ze voelen een overweldigende behoefte om defensieve 
gedeeltelijke zelven onder druk te blijven zetten zodat ze bij hun taak blijven (dieet en sporten 
zijn twee wijdverbreide onderwerpen). 
Controlerende gedeeltelijke zelven zijn ook bang dat ze overweldigd zullen worden door de 
emoties en herinneringen van een gecompromitteerd gedeeltelijk zelf. Ze zijn heel bang voor de 
chaos die kan optreden als een gecompromitteerd gedeeltelijk zelf ‘ontsnapt’ en de positie van 
Zelf overneemt. Ze proberen er voor te zorgen dat gecompromitteerde gedeeltelijke zelven niet 
in ons bewustzijn komen en doen erg hun best om ze in hun ballingsoord te houden. Het valt ze 
fel aan als ze ontsnappen uit hun gevangenschap door ze te overladen met afschuw en afkeer. 
Het is heel erg bang van wat er zou gebeuren als ze Zelf overnemen. 
 
Hoe een controlerend gedeeltelijk zelf behandeld moet worden door een aanwezig Zelf 
Controlerende gedeeltelijke zelven willen vaak gewaardeerd worden voor al het harde werk dat 
ze jarenlang gedaan hebben en zijn gewoonlijk bereid om hun zorgen en hoop mede te delen. 
Hun zorgen moeten op een respectvolle manier erkend worden (zonder in beslag genomen te 
worden door de gedachte of ze al dan niet terecht zijn). Door empathie te betonen voor de angst 
onder hun controle, kunnen we dit gedeeltelijk zelf helpen om zich te ontspannen. 
Ze staan vaak open voor nieuwe informatie en kunnen goed reageren op een logische aanpak. 
Het is echter contraproductief om te proberen ermee te onderhandelen of argumenten tegen hun 
standpunt te vinden. Door een verbinding te maken met wat ze iemand proberen te laten ervaren 
(wat ze voor de persoon wensen) wordt het mogelijk om opnieuw aan te knopen met het aspect 
van het impliceren dat ze ‘vasthouden.’ 
 
Een controlerend gedeeltelijk zelf keert terug naar Zelf 
Als ze erop kunnen vertrouwen dat de persoon in een toestand van aanwezig Zelf is, 
transformeren controlerende gedeeltelijke zelven. Ze hoeven geen controle meer uit te oefenen 
over andere gedeeltelijke zelven of andere mensen. Het is alsof ze wegsmelten en al hun talenten 
voor planning, logisch denken, al hun kennis over de wereld en bekwaamheid om een visie vast 
te houden in Zelf worden opgenomen, en beschikbaar zijn als een situatie dat zou vereisen. 
 
Defensieve gedeeltelijke zelven 
Het eerste en belangrijkste dat je over een defensief gedeeltelijk zelf moet weten, is dat het 
probeert om het leven van de persoon te redden en tegelijk om zijn integriteit te bewaren. Het 
andere essentiële punt dat je over hen moet weten is dat ze kunnen handelen. Het zijn niet de 
enige aspecten van de persoon die in staat zijn tot actie, maar ze zijn verantwoordelijk voor veel 
daden die ondernomen worden bij onopgeloste, moeilijke levenskwesties. 
 
Vereenzelviging met een defensief gedeeltelijk zelf 
Mensen die geïdentificeerd zijn met een defensief gedeeltelijk zelf voelen zich overweldigd, 
emotioneel, opstandig, ‘fake,’ tienerachtig, afgesloten, gedeprimeerd, gegeneerd, beschaamd, 
twijfelen aan zichzelf, en zijn niet in staat om te doen wat ze willen doen, en kunnen niet 
ophouden met het doen van dingen die ze niet willen doen, ze zijn lethargisch, weerbarstig, doen 
dwangmatig aan people-pleasing, zijn dwangmatig vijandig, escapistisch, uitgeput … het is een 



hele waslijst. Ze zijn waarschijnlijk ook zeer competent, energiek, ambitieus, altijd in de weer, 
altijd “fantastisch!” Iemand kan sommige, of al van die toestanden – en meer – ervaren op 
verschillende tijdstippen. 
 
Weten dat er een defensief gedeeltelijk zelf is  
Net zoals een controlerend gedeeltelijk zelf kan een defensief gedeeltelijk zelf tewerk gaan 
zonder dat de persoon zich daar direct bewust van is. Hier volgen enkele tekenen dat er een 
defensief gedeeltelijk zelf aanwezig is: 
Als iemand impulsief of dwangmatig handelt 
Als iemand zonder eerdere gedachte of zorgvuldig overleg handelt  
Als iemand zich voelt alsof hij door emoties wordt overmand, overweldigd en van zijn sokken 
geblazen wordt 
Als iemand zich defensief, reactief en beschaamd voelt 
Als iemand zich gedeprimeerd voelt 
 
Van de drie soorten gedeeltelijke zelven is het defensieve gedeeltelijke Zelf gewoonlijk initieel 
het gemakkelijkst gewaar te worden in het lichaam en is het dus vaak het deel dat iemand eerst 
ontmoet in een Focusing of therapeutisch proces. Als de persoon zich bewust is van emoties – 
woede, verdriet, verwarring, verlangen – zijn dat waarschijnlijk de emoties van wat we het 
defensieve gedeeltelijke zelf kunnen noemen. Of de persoon is zich misschien bewust van een 
algemeen onprettig gevoel: iets dat zwaar op de borst drukt, een pijn in de hartstreek, buikpijn. 
Als de persoon het beter leert kennen, is het defensieve gedeeltelijke zelf waarschijnlijk jong, 
vaak een tiener, maar gewoonlijk niet zo jong als de gecompromitteerde gedeeltelijke zelven. 
 
De taak van een defensief gedeeltelijk zelf 
Defensieve gedeeltelijke zelven zitten vast in een paradoxale en onmogelijke situatie. 
Defensieve gedeeltelijke zelven hebben een aantal doelen die ze allemaal tegelijk proberen te 
bereiken. Sommige van die doelen zijn tegenstrijdig van aard. 
Ze proberen om zowel de veiligheid als de integriteit van het Zelf in stand te houden. 
Ze moeten de emoties en neigingen van een gecompromitteerd gedeeltelijk zelf binnen de 
perken houden en kalmeren. 
Misschien concurreren ze ook met angstige controlerende gedeeltelijke zelven die ofwel met hen 
strijden voor de heerschappij, of hen aanvallen (of beide). 
Misschien hebben ze te maken met andere defensieve gedeeltelijke zelven die denken dat ze een 
betere oplossing hebben voor het actuele probleem en die ook proberen om het over te nemen. 
En last but not least dragen ze een tweevoudige last: ze moeten de oorspronkelijke situatie 
oplossen (helen, voorwaarts dragen …) (die vaak niet meer in het bewustzijn is) en ze moeten 
ook de problemen oplossen die zijn ontstaan omdat de initiële situatie niet kon worden 
voorwaarts gedragen. 
Het spreekt voor zich dat geen enkel gedeeltelijk zelf daarin zal slagen. 
 
 
 
Hoe ze te werk gaan 
Een defensief gedeeltelijk zelf reageert hevig en automatisch zodra het voelt dat het Zelf 
bedreigd wordt. Vanuit zijn standpunt verdedigt het gecompromitteerd gedeeltelijke zelf- het 
Zelf en het wordt tot actie aangezet als dat gedeeltelijke zelf actief wordt. Het defensieve 
gedeeltelijke zelf is de volgende fase van de situationele sequentie geworden. 
Als het probeert te verhinderen dat gevoelens van pijn van een gecompromitteerd gedeeltelijk 
zelf binnenkomen en het bewustzijn overweldigen, reageert een defensief gedeeltelijk zelf zo 



snel dat de persoon zelfs niet weet dat hij/zij ermee vereenzelvigd is tot het gereageerd heeft. De 
oproep voor actie kan, als iemand het beseft, als een overweldigende dwangmatige aandrang 
voelen. We noemen dit “kaping.” 
Een defensief gedeeltelijk zelf gebruikt vier basisstrategieën: ‘braaf zijn’, ‘stout zijn’, weglopen 
en instorten. 
 
Braaf zijn 
Een mens heeft een natuurlijke behoefte aan verbinding, en samenwerking is een waardevolle 
menselijke capaciteit. Als iemands behoefte aan verbinding echter verbonden is met een 
beperking van vitale mogelijkheden voor interactie is het resultaat een activiteit die ‘mensen 
behagen’ wordt genoemd. 
Iemand gelooft misschien dat hij/zij extra hard moet werken, extra veel succes moet hebben, of 
naar perfectie moet streven om aanvaard te worden, om ‘goed genoeg’ te zijn. Iemand wordt 
misschien obsessief doelgericht om in werk of school succes te oogsten, een perfect lichaam te 
krijgen of rijk en beroemd te worden. Als een persoon vereenzelvigd is met een defensief 
gedeeltelijk zelf dat deze overtuigingen koestert, doet hij er alles aan om de nagestreefde doelen 
te bereiken. 
Deze twee stijlen van ‘braaf zijn’, anderen dwangmatig behagen en meedogenloos doelen als 
hard werken en succes nastreven, kunnen vaak op goedkeuring van de maatschappij rekenen, 
voor vrouwen vooral de eerste, en voor mannen de tweede. 
 
Stout zijn 
Als de menselijke behoefte om je autonomie en integriteit in stand te houden belangrijker 
aanvoelt dan aanvaard worden, en er een beperking staat op de totale leven-voorwaarts energie, 
is het resultaat vechten, in opstand komen, ‘stout’ zijn. Als iemand voelt dat hij/zij er nooit in zal 
slagen om aanvaard te worden of mee te tellen, kan men ervoor kiezen om ‘stout’ te zijn. Als 
iemand voelt dat hij/zij degenen in een gezagspositie niet kan respecteren of vertrouwen, kan hij 
ervoor kiezen om ‘stout’ te zijn. 
Een vechtend gedeeltelijk zelf zegt dingen als “Ik ben niet stom!” of “Het kan me niet schelen! 
Ik doe het toch en de consequenties kunnen me niet deren.” Dit soort deel zal reageren tegen 
alles wat het als beperkend of onecht of zinloos of willekeurig ervaart. Veel mensen 
identificeren zich met hun opstandige gedeeltelijke zelven. De versmelting met een opstandig 
deel voelt over het algemeen veel beter aan dan een versmelting met een van de andere soorten 
defensieve gedeeltelijke zelven. Er is gewoonlijk heel wat energie beschikbaar als men met een 
rebel samensmelt. Een rebel heeft vaak iets weg van een koppige tiener of een eigengereide 
vrijheidsstrijder. Bij uitstelgedrag is het deel dat de actie niet doet vaak een rebel. Bij 
verslavingen is het deel dat het gedrag vertoont vaak een rebel. Bij depressies is het deel wat 
weigert om opgemonterd te worden vaak een rebel. In geval van onvervuld verlangen is het deel 
dat zich aan het verlangen vastklemt, vaak een rebel. In de tegencultuur bestaat er heel wat 
ondersteuning voor dit soort gedrag – van James Dean tot gangsta rap. 
 
 
 
Weglopen 
Een defensief gedeeltelijk zelf dat wegloopt, gaat met ongemak en leed om door zich terug te 
trekken. Het creëert vaak een blanco gevoel, verwarring, gevoelloosheid, vergeetachtigheid of in 
slaap vallen. Eender wat om “me hier uit te halen – en wel meteen!” Vaak gebruikt het 
verslavende stoffen en gedrag om ons bewustzijn terug te trekken uit onze onmiddellijke 
ervaring. 
 



Instorten 
De vierde reactie is die van de laatste toevlucht – instorten. Iemand is samengesmolten met een 
instortend defensief gedeeltelijk zelf als hij/zij zich overweldigd en verslagen voelt en niet in 
staat is om na te denken of iets te doen. Men voelt zich gegeneerd, beschaamd of schuldig. Men 
kan zich ook rot, gedeprimeerd, moedeloos voelen, aan zichzelf twijfelen, hopeloos, zielig, 
nutteloos, zwak enz. lijken. Een instortend defensief gedeeltelijk zelf is het eens met een 
controlerend gedeeltelijk zelf en zegt: “je hebt gelijk, ik ben zo slecht en ik voel me daar zo rot 
over.” Het voelt aan als de waarheid. Er bestaat heel wat sociale afwijzing voor instorten, wat 
uiteraard iemands gevoel dat hij/zij instort nog doet toenemen. 
 
De interactie tussen defensieve gedeeltelijke zelven en andere gedeeltelijke zelven 
Defensieve gedeeltelijke zelven zitten tussen controlerende gedeeltelijke zelven en 
gecompromitteerde gedeeltelijke zelven. Het is een complexe positie. Enerzijds reageren ze op 
pogingen tot controle door controlerende gedeeltelijke zelven en krijgen ze anderzijds te maken 
met de emoties en het gedrag van gecompromitteerde gedeeltelijke zelven. En dan zijn er nog 
hun eigen emoties, angsten en wensen waar ze op de een of andere manier ook moeten mee om 
zien te gaan. 
 
Defensieve gedeeltelijke zelven en controlerende gedeeltelijke zelven 
Defensieve gedeeltelijke zelven zien controlerende gedeeltelijke zelven mogelijk als de vijand. 
In dat geval is de reactie ofwel vechten (‘stout’) of vluchten (‘weglopen’). 
In het tegengestelde geval, als ze niet weten wat te doen, kunnen ze naar controlerende 
gedeeltelijke zelven kijken voor leiding. Sommige controlerende gedeeltelijke zelven kunnen 
voor defensieve gedeeltelijke zelven aanvoelen als volwassenen, en ze zullen graag hun 
medewerking verlenen. Er worden coalities gevormd tussen controlerende gedeeltelijke zelven 
en defensieve gedeeltelijke zelven als ze hetzelfde ideaalbeeld hebben over hoe men moet zijn, 
en dan samenwerken om dat tot stand te brengen. Ze zijn het eens over het probleem en over de 
oplossing. 
Hoe efficiënter een coalitie tussen een controlerend gedeeltelijk zelf en een defensief 
gedeeltelijk zelf erin slaagt om iemand succesvol te laten functioneren, hoe meer deze persoon 
ertoe geneigd zal zijn om zich ermee te identificeren. Maar er is altijd een randje angst en 
urgentie over zulke samenwerkingen, zelfs als ze optimaal verlopen. 
Niets dat een defensief gedeeltelijk zelf doet, is ooit genoeg om de angsten van een controlerend 
gedeeltelijk zelf te bezweren. Een defensief gedeeltelijk zelf kan in een oogwenk van ‘braaf’ 
overschakelen naar ‘opstandig’. Of het kan weglopen van, of instorten door eisen waaraan het 
niet kan voldoen. 
 
Defensieve gedeeltelijke zelven en gecompromitteerde gedeeltelijke zelven 
Een defensief gedeeltelijk zelf reageert fel en automatisch als het aanvoelt dat Zelf bedreigd 
wordt. Vanuit zijn standpunt is het gecompromitteerde gedeeltelijke zelf dat het beschermt Zelf, 
en is het zijn taak om er voor te zorgen. 
Als het probeert te verhinderen dat pijnlijke gevoelens van een gecompromitteerd gedeeltelijk 
zelf het bewustzijn overweldigen, reageert een defensief gedeeltelijk zelf zo snel dat de persoon 
zelfs niet weet dat hij/zij ‘gekidnapt’ is tot het gebeurd is. Als hij wordt opgemerkt, voelt de 
oproep tot actie aan als een overweldigende dwangmatige aandrang. 
Een defensief gedeeltelijk zelf leert veel manieren om een noodlijdend gecompromitteerd 
gedeeltelijk zelf te kalmeren/verdoven/binnen de perken te houden/af te leiden. Een paar van de 
meest extreme voorbeelden: 
Verslaving – drug, alcohol, seks, computerspelletjes, fitnessen, winkelen, werk, … 



Dwangmatig gedrag – winkeldiefstal, winkelen, zelfverwonding, eten (overeten, anorexia, 
boulimia), stalking, … 
Onverantwoord gedrag – rekeningen niet op tijd betalen of roekeloos rijgedrag 
Aanhoudend uitstelgedrag 
Overspel 
Gewelddadig gedrag 
Liegen en onderhandelen 
Depressie 
Ontwenning  
Suïcidale gedachten /pogingen tot zelfmoord 
 
Soms verenigen defensieve gedeeltelijke zelven en gecompromitteerde gedeeltelijke zelven zich 
en gaan ze lelijk te keer in iemands leven. Er is gewoonlijks een opstandig, koppig, boos kantje 
aan hun daden (zelfs als de actie erin bestaat dat men met de dekens over het hoofd in bed blijft 
liggen). Als iemand door hen wordt overgenomen, voelt dat soms aan alsof men geen controle 
meer heeft, gek, manisch is en niet helder kan denken. 
Een persoon die overgenomen is door een defensief gedeeltelijk zelf kan zich impulsief 
gedragen zonder acht te slaan op het eigen welzijn of de veiligheid van anderen. Ze maken vaak 
misbruik van alcohol, drugs, mensen, voedsel, geld, hun lichaam, enz. Een goed voorbeeld van 
wat kan gebeuren als dit soort coalitie de bovenhand krijgt, is de hoofdfiguur in de film “All 
That Jazz” die, hoewel hij een ernstige hartkwaal had, bleef fuiven en champagne drinken en in 
zijn kamer in het ziekenhuis drugs gebruikte. In het verhaal sterft deze figuur. 
 
Hoe defensieve gedeeltelijke zelven uiteenvallen 
De coalitie tussen ‘brave’ defensieve gedeeltelijke zelven en controlerende gedeeltelijke zelven 
kan heel gemakkelijk uiteenvallen. Hoewel het een vrij stabiele en productieve relatie kan zijn 
die jaren kan standhouden, kan ze erg uit balans geraken als ze onder druk komt te staan: de hard 
werkende bediende die een ‘workaholic’ wordt, de persoon die regelmatig naar de fitness gaat 
en eraan verslaafd geraakt, de goede student die obsessief bezig is met punten en altijd tienen 
moet halen. ‘Goede’ defensieve gedeeltelijke zelven kunnen uitgeput geraken door de niet 
aflatende inspanningen om te voldoen aan de eisen van het controlerende gedeeltelijke zelf 
waarmee ze verbonden zijn. Als de behoefte aan authenticiteit en autonomie begint op te komen, 
wordt de Zelf positie mogelijk overgenomen door een ‘stout’ of ‘weglopend’ defensief 
gedeeltelijk zelf: de ‘goede’ student begint hele nachten op te blijven, drinkt, heeft onveilige 
seks en gebruikt drugs; de ‘harde werker’ kan niet stoppen met computerspelletjes te spelen; 
iemand die zijn streefgewicht heeft bereikt, komt nu tot de conclusie dat zijn eetgedrag 
onbeheersbaar is. 
‘Stoute’ en “weglopende’ defensieve gedeeltelijke zelven kunnen instorten onder de kritiek van 
een controlerend gedeeltelijk zelf dat zegt hoe stout of zwak of lui ze wel zijn. 
En instortende defensieve gedeeltelijke zelven liggen sowieso al onder vuur door controlerende 
gedeeltelijke zelven die hen bekritiseren, en hen vertellen dat ze lui, zielig en nietsnutten zijn, 
waardoor hun toestand van instorting verergert en ze mogelijk over het randje naar een suïcidale 
depressie worden geduwd. 
 
Hoe een defensief gedeeltelijk zelf behandeld moet worden door een aanwezig Zelf 
Defensieve gedeeltelijke zelven moeten gevoeliger zijn voor de kwaliteit van de relatie dan 
controlerende gedeeltelijke zelven. Ze zijn gewoonlijk bijzonder gevoelig voor de mate van 
respect waarmee ze behandeld worden en kunnen ofwel reactief en boos worden of zich volledig 
terugtrekken als ze bekritiseerd of onder druk gezet worden (zelfs indirect). Ze waarderen het 



ook als hun zorgen (voorgevoelens, angsten, ongerustheid, verschrikkingen, …) en hoop 
(verlangens, dromen, wensen, …) voor de persoon op empathische wijze erkend worden. 
 
Een defensief gedeeltelijk zelf keert terug naar Zelf 
Als ze er op kunnen vertrouwen dat ze begeleid worden door iemand met een aanwezig Zelf 
transformeren defensieve gedeeltelijke zelven. Ze hoeven niet meer te reageren op andere 
gedeeltelijke zelven, andere mensen of situaties. Als ze bevrijd worden uit hun rol van 
verdediger, worden hun energie, competentie, integriteit en handelsbekwaamheid opgenomen in 
Zelf, en zijn ze beschikbaar als een situatie dat vereist. 
 
Gecompromitteerde gedeeltelijke zelven 
Voor een stagnatie is er vrije interactie. Dan komen we een situatie tegen die niet voorwaarts 
draagt. Die gebeurtenis zorgt er niet alleen voor dat het geïmpliceerde niet voorwaarts wordt 
gedragen, maar blokkeert ze nog meer waardoor het nog minder gemakkelijk voorwaarts kan 
worden gedragen. Onze inspanningen mislukken. 
Er is onmiddellijk een lichamelijke reactie op deze stagnatie – ongemak of zelfs pijn. 
Lichamelijke gewaarwordingen en emoties die we op het moment zelf niet volledig konden 
ervaren– te intens, te beangstigend, te moeilijk om bij te blijven – stagneren. Het impliceren van 
de situatie dat veranderd zou zijn, blijft hetzelfde – bevroren in de tijd. Hoe dit in ons lichaam, 
ons wezen, onze psyche leeft, is als een wonde die nooit echt geneest. 
De schatkaartenterm voor dit soort proces is gecompromitteerd gedeeltelijk zelf. 
 
Identificatie met een gecompromitteerd gedeeltelijk Zelf 
Iemand die geïdentificeerd is met een gecompromitteerd Zelf kan verlangen en vrees, liefde en 
haat voelen. Ze kunnen zich voelen alsof ze een steek in hun hart hebben, alsof hun levensbloed 
is weggevloeid of dat ze verloren zijn en ver van huis rondzwerven. Ze voelen zich ‘huidloos’, 
‘botloos’, misselijk, bang, onteerd, uiterst geïsoleerd. Ze kunnen zich even kwetsbaar voelen als 
een ei, zo jong als een pasgeborene, weerloos, open, hulpeloos, hopeloos, krachteloos. 
Misschien komt hun maag in opstand, doet hun hart pijn, kunnen er tranen onder de oppervlakte 
zitten of langs hun wangen lopen. Misschien branden ze van boosheid. Misschien zijn ze koud 
van razernij. Misschien voelen ze zich rauw omdat zij, en hun daden volledig beheerst worden 
door emoties. 
 
Weten dat er een gecompromitteerd gedeeltelijk zelf is  
Hier volgen enkele tekens die erop wijzen dat iemand geïdentificeerd is met een 
gecompromitteerd gedeeltelijk zelf: 
De persoon barst “zonder reden” in tranen uit 
De persoon voelt dat hij het niet waard is om te leven 
De persoon voelt zich een duim groot en wenst dat de grond zou openen en hem zou verzwelgen 
De persoon valt voor het geringste woedend uit  
De persoon vindt dat iedereen het op hem voorzien heeft 
De persoon voelt zich overweldigd en kwetsbaar 
Iemand die geïdentificeerd is met een gecompromitteerd gedeeltelijk zelf zal waarschijnlijk al 
iets in het lichaam voelen. Vaak zijn ze zich bewust van emoties: schaamte, verlangen, 
wanhoop, … Of ze zijn zich bewust van iets dat pijnlijk aanvoelt of iets waar ze geen woorden 
voor kunnen vinden. Als de persoon het beter leert kennen, lijkt het gecompromitteerd 
gedeeltelijk zelf zeer jong, vaak preverbaal. 
In een Focusing en/of therapieproces kan iemand zich bewust worden van monsters, putten, 
stenen, dingen die verborgen zijn in grotten, achter deuren of onder dekens. Het kunnen allemaal 
vormen zijn die een gecompromitteerd gedeeltelijk zelf kan aannemen als het voor het eerst in 



het bewustzijn komt. Het kan een onbezield voorwerp lijken of iets dat lelijk, walgelijk of 
angstaanjagend lijkt. Dat is hoe het lijkt vanuit het standpunt van een ander deel dat er bang voor 
is (vaak een controlerend gedeeltelijk zelf) 
 
De taak van een gecompromitteerd gedeeltelijk zelf 
Als een gecompromitteerd gedeeltelijk zelf ontstaat, zijn er minstens twee situaties die moeten 
worden opgelost: 
Vrijgave van wat gecompromitteerd is (authentiek leven, zichzelf zijn, vrije interacties aangaan, 
…) en het voorwaarts dragen van de algehele situatie. 
De innerlijke druk die wordt uitgeoefend door deze onopgeloste situaties is enorm. Een 
significant deel van de energie van de persoon kan gaan naar pogingen om situaties voorwaarts 
te dragen die niet meer in het bewustzijn aanwezig zijn. 
Gecompromitteerde gedeeltelijke zelven zijn altijd op zoek naar de hervatting van voorwaarts 
leven; ze proberen uit te vinden wat er in de situatie ontbrak/ontbreekt of een vervanging ervan. 
Deze drang is zo sterk dat het niet ongewoon is dat een gecompromitteerd Zelf in de emoties, 
gedachten en daden van mensen doorlekt. Zijn pogingen om voorwaarts dragen te vinden zullen 
nu daden motiveren die slechts oppervlakkig op de originele situatie lijken. Niets dat gevonden 
wordt, zal deze kloof, blokkade helen of het ‘ontbrekende’ aanvullen. En dat voegt nog een extra 
laag pijn toe aan de eerste, tweede, derde, … 
In dit overweldigend verlangen, in de wensen en daden die gestimuleerd worden door 
obsessieve fantasieën ligt het kompas dat de weg terug wijst naar wat achter gebleven was en 
voorwaarts naar waar we thuishoren. Het is de taak van een gecompromitteerd gedeeltelijk zelf 
om een kompas te zijn. 
 
Hoe gecompromitteerde gedeeltelijke zelven tewerk gaan 
Als iemand samengesmolten is met een kwetsbaar gecompromitteerd gedeeltelijk zelf zal die 
persoon ongeveer alles doen om dit gekwetste ‘gemis’ te kunnen helen, onder meer door relaties 
en situaties te zoeken en aan te houden die vanuit het standpunt van andere gedeeltelijke zelven 
en een toestand van aanwezig Zelf destructief zijn. Zelfs als iemand ‘succesvol’ is in de huidige 
situatie, en ontvangt wat er oorspronkelijk ontbrak, zal het zeurende gevoel van mislukking of 
gemis toch vaak aanhouden. 
Sommige mensen leven vaak en zelfs hoofdzakelijk heel dicht bij deze toestand. In sommige 
therapieën wordt men aangemoedigd om zich te identificeren met deze emotionele toestand – 
om het intenser te voelen en directer te uiten. In deze toestand vallen kan hertraumatiseren en we 
raden het niet aan. Het alternatief, vanuit een toestand van aanwezig Zelf bij een 
gecompromitteerd gedeeltelijk zelf zijn kan daarentegen genezend werken.  
 
De interacties tussen gecompromitteerde gedeeltelijke zelven en andere gedeeltelijke zelven 
Gecompromitteerde gedeeltelijke zelven en controlerende gedeeltelijke zelven 
Vanuit het standpunt van een gecompromitteerd gedeeltelijk zelf zijn controlerende gedeeltelijke 
zelven God, moeder, vader, de duivel, de vijand, de redder, … Ze ervaren controlerende 
gedeeltelijke zelven als bestraffend, evaluerend, pushy, kleinerend, ondermijnend, 
voorwaardelijk zorgzaam, bemoedigend. 
Ze proberen zich vaak voor hen te verbergen. 
Ze kunnen instorten onder de bijtende kritiek van controlerende gedeeltelijke zelven. 
Ze voelen zich mogelijk ter plekke bevroren door hen, niet in staat om te denken, voelen of 
bewegen. 
 
Gecompromitteerde gedeeltelijke zelven en defensieve gedeeltelijke zelven 



Vanuit het standpunt van een gecompromitteerd gedeeltelijk zelf zijn defensieve gedeeltelijke 
zelven broer, zus, redder, vriend, beschermer, kameraad, speelmaatje. Defensieve gedeeltelijke 
zelven kunnen zich echter tegen een gecompromitteerd gedeeltelijk zelf keren als het 
overweldigd wordt door de angstige gevoelens van het gecompromitteerde gedeeltelijk zelf, 
zoals een oudere broer of zus die het beu is om voor een kleiner kind te zorgen. 
 
Hoe een gecompromitteerd gedeeltelijk zelf behandeld moet worden door een aanwezig Zelf  
Gecompromitteerde gedeeltelijke zelven zijn het gevoeligst voor de manier waarop ze benaderd 
worden en hoe er met hen wordt omgegaan. Vaak zijn gecompromitteerde gedeeltelijke zelven 
verbannen. Het verbanningsproces is een identificatieproces met iets in de persoon dat het 
verbannen deel afwijst, veracht en vreest. Van de drie soorten gedeeltelijk zelf is een 
gecompromitteerd gedeeltelijk zelf vaak het meest verlegen. Het heeft vaak weinig of geen 
vertrouwen dat het welkom is en heeft tijd nodig om er zeker van te zijn dat je in een toestand 
van aanwezig Zelf bent en het gezelschap kunt houden met vriendelijk medelijden en geduld. 
Gecompromitteerde gedeeltelijke zelven voelen zich heel gemakkelijk onveilig en verdwijnen 
uit het bewustzijn. Ze hebben mogelijke lange perioden van een aanwezig Zelf nodig waarin ze 
alleen maar stilletjes gezelschap worden gehouden, er empathie voor hun gevoelens is, en hun 
manier van voelen direct kan worden waargenomen in het lichaam, en de symbolen worden 
opgemerkt die opkomen en die passen bij hoe ze zijn. De suggestie van ofwel kritiek of dwang 
om hen anders te laten zijn dan hoe ze zijn, leidt ertoe dat ze hetzelfde blijven of uit het 
bewustzijn verdwijnen. Voortdurend gewaarworden hoe volledig iemand in een toestand van 
aanwezig Zelf is, is geweldig faciliterend om het soort veilige omgeving tot stand te brengen 
waarin een gecompromitteerd gedeeltelijk zelf kan transformeren. 
 
Een gecompromitteerd gedeeltelijk zelf keert terug naar Zelf 
Als iemand in staat is om dit soort gedeeltelijk zelf gezelschap te houden, voelt dat bijna altijd 
aan alsof men dichterbij de kern komt van waar “dit alles” echt om draait. Er is een stevige 
portie aanwezig Zelf nodig opdat een gecompromitteerd gedeeltelijk zelf zijn onderbroken 
sequentie kan herbeginnen en afronden zonder erdoor te worden overgenomen. Dit omvat 
misschien de uiting van emotie of herkenning en erkenning van overtuigingen die naar boven 
zijn gekomen. 
Natuurlijk is de gewaarwording en symbolisering van de gehele situatie, nu dit gedeeltelijk zelf 
in het bewustzijn is gekomen, ook een essentieel aspect van het genezingsproces. 
Er bestaat een sterke en buitengewone paradox die we telkens weer tegenkwamen. Als iemand 
in staat is bij het ‘gecompromitteerde’ aspect van Zelf, (datgene in ons dat zo verschrikkelijk 
gekwetst leek, klonk en aanvoelde) te zijn en het direct gewaar te worden, is dat oké. Vanuit zijn 
eigen standpunt is het echt oké. Soms nog veel meer dan dat – fantastisch. Zulke transformaties 
moeten worden gevoeld om ze te geloven maar het is iets dat we beiden meerdere keren hebben 
ervaren. Er is altijd een soort van verwondering als het gebeurt, en we hebben er steeds meer 
vertrouwen in dat dit niet alleen mogelijk is maar bijna verwacht kan worden. 
 
‘De krachten’ 
We hebben vier processen onderscheiden die de moeilijkheden aanpakken die ervaren worden 
als men met deze problemen probeert te focussen. Ze helpen alle vier bij het versterken van het 
aanwezige Zelf en gevoelde betekenis (Focusing). Om er gemakkelijk naar te verwijzen hebben 
we ze ‘De krachten’ genoemd. 
De Kracht van aanwezig Zelf is gericht op het versterken van iemands identificatie met wat in 
staat is om vrijuit interacties aan te gaan, naar iemands innerlijke ervaring te keren en die in het 
bewustzijn te houden. Het maakt de-identificatie met gedeeltelijke zelven mogelijk en ook de 
totstandkoming van een herstellende relatie met hen. 



De Kracht En stelt mensen in staat om meer dan één gedeeltelijk zelf in het bewustzijn te hebben 
zonder met een ervan geïdentificeerd te zijn. Het biedt eveneens de mogelijkheid om meerdere 
aspecten van een situatie tegelijk gewaar te worden. Dat is heel waardevol bij het ontstaan van 
een gevoelde betekenis (directe referent) van de situatie in zijn geheel. 
De Kracht Niet-Willen en Willen biedt een protocol dat helpt bij het gewaarworden van het 
geïmpliceerde waar een gedeeltelijk zelf tot dan toe naar heeft gestreefd. Het biedt ook de diepte 
van meedogende aandacht waar naar verlangd werd en die niet beschikbaar was op het ogenblik 
van de oorspronkelijke stagnatie en dus is de Focuser zelf in staat om de manier van relateren te 
bieden die toentertijd ontbrak. Dat draagt ook bij aan de versterking van het aanwezige Zelf. 
De Kracht Alles Bijeenhouden ondersteunt het gelijktijdige gewaarworden van de situatie en 
alle gedeeltelijke zelven (al dan niet reeds bekend) vanuit het aanwezige Zelf. Dat 
vergemakkelijkt de totstandkoming van een gevoelde betekenis (directe referent), symbolisering 
en resonantie (Focusing). 
 
Besluit 
We hebben een paar belangrijke concepten besproken van het werk dat ‘Schatkaarten naar de 
ziel’, of ‘innerlijke relatie Focusing’ wordt genoemd. We hadden niet de ruimte om meer delen 
van het werk, waaronder voorbeelden, toepassingen voor specifieke probleemgebieden en een 
verdere bespreking van de fusie- en verbanningsprocessen toe te voegen. Ze zijn op enkele 
andere plaatsen te vinden: vooral in McGavin and Cornell (2002) en Cornell (2005b). 
Zie ook “Innerlijke Relatie Focusing” in dit boek. 
We zijn Gene Gendlin dankbaar voor bronnen van twee niveaus: voor zijn efficiënte concepten 
van het menselijke process en verandering, en voor zijn steun en aanmoediging tijdens de creatie 
van de theorie. Het is een fundamenteel onderdeel van zijn theorie dat de opbouw van theorie 
niet bij hem ophoudt. Onze hartelijke waardering en dank. 
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