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Voorwoord |

Toen ik 18 was – in 1974 – had ik een discussie met mijn ouders die mij nog
helder voor de geest staat. Het was vlak nadat ik was geslaagd voor het
eindexamen van de middelbare school. Zes jaar lang had ik door weer en
wind met tegenzin naar school geﬁetst. Het grootste deel van de lessen
vond ik saai en nutteloos en het systeem van cijfers beviel mij totaal niet.
Ik vertelde mijn ouders dat ik in mijn leven voortaan alleen nog dingen
ging doen waar ik zin in had. Mijn moeder vond het een naïeve gedachte.
‘Het leven is niet alleen rozengeur en maneschijn. Je moet vaak hard
werken en door de zure appel heen bijten. Ook moet je je vaak opofferen
voor je medemensen…enz, enz.’ Ik vertelde haar dat ik heel blij was met de
opvoeding die ze mij had gegeven, maar dat ik het met deze calvinistische
levensopvatting absoluut niet eens was. Hoewel mijn moeder zich in haar
jeugd ﬂink had afgezet tegen het calvinisme, waren er toch nog enkele
restanten van deze curieuze leer blijven hangen.
Het is mij tot nu toe gelukt alleen dingen te doen waar ik zin in had. Ik heb
af en toe door zure appels heen moeten bijten, maar ik heb altijd van mijn
leven genoten. De onaangename dingen des levens hebben nooit meer
dan 2 tot 5% van mijn tijd gekost. Daarnaast heb ik mij ook geregeld voor
andere mensen opgeofferd, maar alleen voor mensen van wie ik hield, en
dat gaf mij grote voldoening.
Mijn vader zei tijdens dat gesprek na mijn eindexamen niet veel. Diep in
zijn hart leek hij het met mij eens te zijn. Enige jaren later ging hij met
vervroegd pensioen om alleen nog te doen waar hij zin in had. Bij het uit7
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komen van dit boek leeft hij nog steeds. Hij is gelukkig en verkeert in uitstekende gezondheid. Ook mijn moeder geniet nog volop van haar leven.
Het klinkt misschien heel oppervlakkig om in je leven alleen te doen waar
je zin in hebt. Ik bedoel er dan ook niet mee dat we op een impulsieve
manier zomaar van alles ondernemen of kopen omdat we daar zin in
hebben. Het woord ‘zin’ heeft namelijk ook de betekenis van ‘zinvol’ en het
heeft ook te maken met de woorden ‘zinderen’ en ‘zintuigen’. Zo komen
we bij een hele belangrijke conclusie die in mijn leven al meer dan 30 jaar
overeind staat:
Het gaat erom dat we in ons leven zinvolle dingen doen waar we heel
veel zin in hebben en waar onze zintuigen van zinderen.
Doen waar je zin in hebt, heeft alles te maken met het volgen van je wensen. Ik heb in mijn leven allerlei wensen in vervulling zien gaan. Zo heb
ik rond 1980 besloten dat ik alleen nog in gezelschap wilde verkeren van
inspirerende mensen. Het resultaat was overweldigend. Overal waar ik in
de wereld kom, ontmoet ik de meest fantastische mensen. Soms verslapt
dit fenomeen, maar dan hoef ik maar even mijn aandacht te richten op
deze wens en ik kom, ze weer tegen, meestal dezelfde dag al.
Er kwamen allerlei wensen in mij op die in vervulling gingen. Ik verlangde
ernaar een goede LifeCoach te worden. Ik merk dat mijn cliënten steeds
meer baat hebben bij mijn consulten. Ik verlangde ernaar goed te kunnen componeren en pianospelen. Deze vaardigheden groeien met de dag.
Ik verlangde naar innerlijke rust en evenwichtigheid. Die voel ik met de
dag groeien. Ik verlangde ernaar meer te kunnen schrijven. Ik heb nu een
heleboel organisatorische taken kunnen delegeren, zodat ik elke ochtend
kan schrijven. Ik verlangde ernaar tijdens de lange Nederlandse winters in
warme landen te kunnen werken aan mijn boeken. Nu schrijf ik een deel
van de winter in Spanje, Mexico of India. En tot slot verlangde ik ernaar
coaching, therapie en spiritualiteit met elkaar te verenigen. Dat ontvouwt
zich steeds meer in de vorm van LifeCoaching, een coachingsmethode
die mensen ondersteunt bij het ontdekken van hun zielverlangens en het
ontwerpen van hun eigen leven. Simpel gezegd help ik mensen hun eigen
LifeDesign te maken.
8
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Hiermee zijn we gekomen bij de essentie van dit boek: hoe ontwerp je je
eigen leven zodat je alleen dingen doet die je écht graag wilt, waar je écht
goed in bent en wat écht zinvol is.

9
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LifeDesigning |

Geluk
De laatste jaren is er een nieuwe stroming in de wetenschap ontstaan, gebaseerd op hele oude wijsheid: positieve
psychologie, de wetenschap van het geluk. LifeDesigning
is daarvan een praktische toepassing en richt zich op het
ontdekken van je diepste talenten en verlangens en het
bereiken van je hoogste levensdoelen. Iemand die gelukkig
is ervaart het leven voortdurend als een uitdaging: voor
hem is het leven opwindend, avontuurlijk en inspirerend.
Toch is het lang niet eenvoudig om gelukkig te zijn. In de
eerste plaats vereist het veel zelfkennis en innerlijke vrijheid. Bovendien kan het geluk verstoord worden doordat
iemand het verkeerde werk doet, ongezond leeft, met verkeerde mensen omgaat, te weinig voor zichzelf opkomt of
onverwerkte ellende uit zijn verleden met zich meedraagt.
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Het verlangen naar geluk
Zonder uitzondering verlangt iedereen naar geluk. Ik heb nog nooit
iemand ontmoet die ernaar verlangt ongelukkig te worden. Zelfs de grootste
masochist denkt uiteindelijk gelukkig te worden door zichzelf pijn te doen.
Er zijn ook mensen die menen dat we alleen gelukkig kunnen worden als
we helemaal geen verlangens meer hebben (en verlicht zijn). Maar ook die
mensen hebben nog minstens één verlangen over: het verlangen om geen
verlangens meer te hebben. Ik heb overigens nog geen mensen ontmoet die
volledig zonder verlangens waren. Volgens mij bestaan die nergens in de
wereld. Het is namelijk heel natuurlijk dat we verlangens hebben. Iedereen
die leeft heeft verlangens. Alleen levenloze dingen zoals stenen en zand
hebben ze niet. Omdat we allemaal naar geluk verlangen is het erg belangrijk dat we goed begrijpen welke verlangens naar geluk leiden en welke niet.
In dit boek leer je hoe je geluksverstorende factoren uit de weg ruimt
en hoe je je leven zodanig ontwerpt of ‘restyled’ om optimaal geluk
voor jezelf te creëren.

LifeDesigning: zelf je geluk en succes creëren
Als we kijken naar mensen die gelukkig zijn en veel succes hebben
in hun leven, zien we dat zij allemaal heel creatief zijn. Ze scheppen hun eigen producten of diensten, creëren een succesvolle onderneming of zorgen
dat een organisatie steeds beter functioneert. Ook op privégebied geldt dit
principe. Mensen met een succesvol huwelijk werken daar constructief
aan en verzinnen steeds weer nieuwe activiteiten om samen van te genieten. Kortom, dit soort creatieve mensen maken hun eigen ‘LifeDesign’.
Als je je eigen leven wilt creëren, dan is het niet genoeg om stilletjes af te
wachten tot je wensen vanzelf worden vervuld door een soort kosmische
weldoener. We moeten er ook zelf actief wat voor doen. Het is namelijk
nodig dat we ons leven op een dusdanige manier organiseren of restylen
dat onze wensen ook echt de kans krijgen in vervulling te gaan.
Met andere woorden, we moeten ons leven op een creatieve manier zelf
gaan vormgeven. En dat kan, want de mens is van nature een grandioze
ontwerper, de grootste op aarde.
12
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De mens is van nature een ontwerper
Een van de meest opvallende verschillen tussen mens en dier is dat
de mens veel geavanceerder kan ontwerpen dan dieren. Dieren komen
in het ontwerpen meestal niet verder dan het graven van een hol of het
bouwen van een bijennest, hoe ingewikkeld deze ook moge zijn. Mensen kunnen echter hele steden ontwerpen, om maar te zwijgen over de
gigantische computers, vliegtuigen en ruimteschepen die er tegenwoordig
vervaardigd worden. Ook in de oudheid was de mens al goed in ontwerpen. Kijk maar naar de piramides van de Egyptenaren en de Maya’s, de
theaters, paleizen en aquaducten van de Romeinen en de kathedralen van
de katholieke kerk.
Maar ook op kleine schaal zijn wij voortdurend aan het ontwerpen. De structuur van dit boek, bijvoorbeeld, heb ik in grote lijnen van tevoren ontworpen.
Ik benadruk vooral ‘in grote lijnen’ want tijdens het schrijven was het regelmatig nodig af te wijken van het oorspronkelijke ontwerp omdat er nieuwe
ideeën opborrelden of de structuur bij nader inzien niet logisch was.
Ontwerpen hoort bij het leven. We ontkomen er niet aan, ook al zouden we
misschien de wens hebben het leven spontaan te laten komen zoals het
komt. Ten eerste hebben we een huis nodig om in te leven, hetgeen door
een architect is ontworpen. Ten tweede moeten we koken, wat een zekere
organisatie vereist, en een vorm van ontwerpen is. Ten derde hebben de
meeste mensen in de wereld vanwege het klimaat kleren nodig, die ontworpen moeten worden.
Ontwerpen impliceert het bestaan van een vrije wil gecombineerd met
creativiteit. Uit het feit dat mensen voortdurend aan het ontwerpen zijn,
kunnen we concluderen dat creativiteit en vrije wil zeer belangrijke elementen zijn van het menselijk bestaan.
LifeDesigning houdt in dat je je vrije wil en creativiteit zo sterk
ontwikkelt dat je je leven in grote lijnen zelf gaat ontwerpen.
De vraag is echter of het mogelijk is ons leven zelf vorm te geven en we
kunnen ons ook afvragen of het eigenlijk wel wenselijk is om volgens een
ontwerp te leven. Dit zijn vragen die in de meeste ﬁlosoﬁsche en religieuze
stromingen worden gesteld. Laten we beginnen met de eerste vraag:
13
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Is het mogelijk om de loop van je leven zelf te bepalen?
Niets in je leven staat volledig vast, want je hebt een vrije wil. Dit betekent
dat je zelf keuzes kunt maken. Maar in het ontwerpen en organiseren
van je leven heb je ook te maken met de drie aspecten van de realiteit: de
invloed van je innerlijk (intrapersoonlijke invloeden), de invloed van de
natuur/kosmos (transpersoonlijke invloeden) en de invloed van andere
mensen (interpersoonlijke invloeden).
Denk eens terug aan een vakantie die je samen met vrienden, je partner
of je kinderen hebt georganiseerd. Daarbij had je je eigen wensen (intrapersoonlijke factoren) voor een bestemming, maar je moest daarbij ook
rekening houden met de wensen van je vrienden of gezinsleden (interpersoonlijke factoren). Daarnaast moest je ook nagaan of het klimaat gunstig
was en de natuur aantrekkelijk (transpersoonlijke factoren).

Transpersoonlijke
invloeden:
natuur, kosmos

LifeDesign

Interpersoonlijke
invloeden:
medemensen,
de maatschappij

Intrapersoonlijke
invloeden:
eigen innerlijk

Conclusie
Het antwoord op de vraag of het mogelijk is je leven zelf te ontwerpen
kunnen we met ja beantwoorden, mits je ﬂexibel bent met betrekking
tot interpersoonlijke en natuurlijke of transpersoonlijke invloeden.
Bovendien moet je er rekening mee houden dat je bij de uitvoer van
een ontwerp waarschijnlijk nog zaken wilt bijsturen.
14
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Zelf je leven creëren is dus mogelijk, maar – en hierbij komen we aan bij de
volgende vraag:
Is het wenselijk om de loop van je leven zelf te bepalen?
Is het niet beter om de dingen hun vrije loop te laten en je mee te laten
nemen door de stroom van het leven? Het is een poëtische gedachte, maar
helaas erg naïef. Laten we weer even kijken naar de realiteitsdriehoek. We
hebben al gezien dat we voortdurend worden beïnvloed door andere mensen
en de natuur. Als je de dingen te veel op hun beloop laat, loop je ten eerste
de kans dat je leven te veel door andere mensen wordt bepaald. Ten tweede
word je in te grote mate een speelbal van de natuur. Denk bijvoorbeeld aan
de onderhoud van een tuin. Als je je tuin niet goed onderhoudt, zal het onkruid alle mooie planten en bloemen verdelgen. Maar de krachtigste invloed
komt uit jezelf, je innerlijk. Er zijn namelijk allerlei onderbewuste invloeden
die je onderuit kunnen halen, zoals onzekerheid, angst en besluiteloosheid.
Stel dat je bijvoorbeeld een dijk van een baan hebt met ﬁjne collega’s, vlak bij
je huis en met veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Dan zijn
alle interpersoonlijke en transpersoonlijke factoren uitstekend. Maar als je
erg onzeker bent, zul je je nooit volledig op je gemak voelen, noch bij collega’s,
noch bij klanten. De innerlijke of intrapersoonlijke factoren zijn ongunstig. Je
persoonlijke welzijn wordt voortdurend verstoord door je onzekerheid.

Levenskunst
Levenskunst is een vorm van kunst die te vergelijken is met tuinieren,
beginnend met het ontwerpen van een tuin. Ook nu weer zijn de invloeden van de drie sferen aanwezig. Eerst ga je kijken wat de natuurlijke of
transpersoonlijke mogelijkheden zijn. Hoe groot is de oppervlakte? Hoe
vruchtbaar is de grond? Wat is de structuur van de bodem? Waar is veel en
waar is weinig zonlicht? Zijn er hoogteverschillen en hoe zijn die het best
te benutten?
Daarna ga je een eerste schets maken en laat je je fantasie de vrije loop. Dit
is de intrapersoonlijke sfeer.
Vervolgens ga je overleg plegen met de gezinsleden die er ook graag van
willen genieten. Of je vraagt advies bij een tuinarchitect of hovenier. Daarmee stem je je af op de interpersoonlijke sfeer.
15

10181_LifeDesign BW.indd 15

12-05-09 10:49

lifedesigning

Je ontwerpt in grote lijnen de tuin en legt hem daarna aan. Vervolgens
laat je de natuur haar gang gaan. Terwijl de tuin zich ontwikkelt, blijf je
voortdurend actief met het onderhouden ervan en breng je er regelmatig
nieuwe elementen in. Sommige mensen gaan heel ver in het ordenen van
de tuin, maar lopen daarmee de kans een steriele tuin te creëren. Andere
mensen besteden te weinig aandacht aan het onderhoud en lopen de kans
een chaos te creëren, waarin onkruid steeds meer de overhand krijgt. De
kunst van het tuinieren is om een mooi evenwicht te scheppen tussen
ordening en spontaniteit, waarin de tuinier goed met de natuur samenwerkt.
Op dezelfde manier kun je ook je leven ontwerpen. Je maakt in grote lijnen
een plan, maar de details laat je over aan de natuurlijke stroom van het
leven en de samenwerking met de mensen in je omgeving. Op deze wijze
ontstaat er een harmonieus samenspel tussen je eigen verlangens, de
natuur en de mensen om je heen.

Het leven is een reis
Het leven is ook te vergelijken met een reis. Je kunt in grote lijnen
een plan maken voor deze reis en de reisbestemming die je wilt bereiken.
En terwijl je op reis bent, gebeuren er allerlei dingen die je niet had kunnen voorzien zodat je je plannen zult moeten veranderen. In grote lijnen
kun je je reisplan volgen, maar soms moet je je koers wijzigen om de eindbestemming te bereiken.
Als je met de auto naar Zuid-Frankrijk rijdt, kun je kiezen uit talloze routes.
Mensen die haast hebben kiezen alleen snelwegen, maar als je veel wilt
zien en hier en daar wilt stoppen, kun je beter binnendoor reizen.
Terwijl je reist, ben je gebonden aan de wegen en paden waarover je
beweegt. Die zal je moeten volgen, maar je bent ook heel vrij in het kiezen
van de route. Verschillende wegen leiden naar hetzelfde doel. En als je met
mensen samen reist, zul je de meeste beslissingen samen met je medereizigers moeten nemen.

16
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Maak je eigen LifeDesign
Als ware levenskunstenaar streef je er niet naar om het levensontwerp van anderen na te bootsen, maar je eigen ontwerp te maken, zodat je
je eigen pad kunt gaan. Soms kan het goed zijn een tijdje in de voetsporen
van iemand anders te lopen, maar het is belangrijk zo snel mogelijk je
eigen weg te leren gaan. Te lang in de voetsporen van anderen lopen leidt
tot dogmatiek. Veel religieuze mensen maken die fout. Het gaat erom dat
je je eigen vrije wil ontwikkelt en niet de wil van iemand anders volgt.
Volg je eigen passie! Het volgen van je eigen passie geeft veel meer geluk.
Smaken verschillen; de passie van iemand anders geeft voor die ander geluk, maar hoeft jou nog niet gelukkig te maken. Levenskunst houdt in dat
je op zoek gaat naar de speciﬁeke verlangens van je eigen ziel. Vanuit deze
verlangens ga je je leven ontwerpen.
LifeDesigning betekent dat je op eigen benen gaat staan en verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven.
Het zelf ontwerpen van je levensloop heeft te maken met keuzes maken
en verantwoordelijkheid. Als je alles op zijn beloop laat, hoef je geen keuzes te maken en hoef je niet verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van
eventueel verkeerde beslissingen. En verantwoordelijkheid is een essentieel onderdeel van volwassenheid.
De meeste mensen laten hun leven bepalen door andere mensen: door
de kerk, door politieke stromingen, door ouders, door de managers op het
werk, kortom door de hele cultuur waarin ze leven. Ze laten het initiatief
en de verantwoordelijkheid aan anderen over. Ze volgen de wil van anderen. Ze laten de besluiten aan anderen over. Daardoor ontwikkelen ze niet
het vermogen om zelf te kiezen en verantwoordelijkheid te nemen. Als
dingen fout gaan kunnen ze anderen de schuld geven.
Ik coachte een keer een vrouw die 40 jaar getrouwd was geweest. Haar
man bepaalde alles. Toen stierf haar man. Ze moest het nu alleen doen.
Dat was heel moeilijk. Ze had nooit geleerd zelf haar keuzes te maken. Ze
had zich bovendien altijd heel erg op de behoeften van haar man gericht.
Ze zorgde er voornamelijk voor dat zijn behoeften vervuld werden. Waar
ze zelf behoefte aan had was niet belangrijk. Daardoor verloor ze uiteindelijke helemaal het uit het oog wat ze zelf wilde. Toen ik vroeg waar ze
17
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behoefte aan had, wist ze dat niet. Het kostte enkele jaren voordat ze haar
eigen individuele verlangens weer had teruggevonden.
We zien dit verschijnsel vaak bij mensen die weduwe of weduwnaar zijn
geworden. Nu moet de nabestaande alle beslissingen zelf gaan nemen,
zonder overleg met de partner. Nu moet hij of zij het leven op eigen kracht
en naar eigen inzicht vorm gaan geven.
Er komt voor iedereen een tijd om op te staan en het leven zelf richting te
geven, want een van de grootste levensdoelen is om een goede LifeDesigner
te worden, een levenskunstenaar. We doen dit in ons werk en in onze hobby’s. We doen het ook in onze relaties, waarin we vooral creatief zijn in het
scheppen van een goede sfeer, zodat vriendschap en liefde kunnen bloeien.
Tijdens LifeDesigning maak je je eigen unieke levensontwerp, maar hoe
dit ontwerp zich in details in je leven manifesteert, laat je uiteindelijk aan
de leiding van de natuur over. Groei in de transpersoonlijke sfeer betekent
dat je steeds meer vertrouwen krijgt in deze leiding.
Er is een universele stem van wijsheid
die ons voortdurend toespreekt en begeleidt.
Deze stem is overal hoorbaar: in ons hart, in de natuur,
via wijze mensen en in de samenloop van omstandigheden.
Zoals goede ouders hun kinderen alle ingrediënten meegeven om hun
creativiteit te ontwikkelen, zo geeft de natuur je alle ingrediënten om
prachtige dingen te scheppen. Maar die creativiteit gebruik je niet alleen
om externe dingen te creëren zoals schilderijen, beelden, apparaten,
gezinnen en organisaties. Het is nog belangrijker om van je eigen leven
een prachtig kunstwerk maken. Je gaat je leven zelf vormgeven zodat je
diepste wensen in vervulling kunnen gaan. Met andere woorden:

18
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Je natuurtalent
Als we het hebben over ontwerpen, denken we meteen aan
talent. Want voor iedere creatieve activiteit hebben we talent nodig.
En iedereen is een natuurtalent. Met het woord ‘natuurtalent’ bedoelen
we meestal iemand die met een uitgesproken talent geboren is en dit
tot hoge ontwikkeling heeft gebracht, bijvoorbeeld een grote pianist
of schilder. Maar in feite wordt ieder mens geboren met een natuurtalent. Dit zijn de latente, niet altijd even goed zichtbare vermogens
die bij je wezenlijke natuur passen, je ware karakter. Soms is het één
uitgesproken talent, maar meestal is het een combinatie van meerdere
talenten.
Latente talenten zijn ons genetisch materiaal dat nog niet tot wasdom is
gekomen. Ontplooide talenten zijn als de takken van een boom en de rijpe
vruchten zijn de resultaten van dat talent.

Natuurtalent en karakter
Al in de prille kindertijd is duidelijk wat iemands natuurtalent is.
Sommige kinderen zijn van nature communicatief en zullen zich graag in
die richting willen ontplooien. Andere kinderen zijn van nature technisch
en kunnen al op vroege leeftijd uitstekend met ingewikkelde apparaten
overweg. Sommige kinderen zijn natuurlijke schrijvers en dichters, andere
kinderen zijn artistiek en muzikaal.
Veel mensen maken de fout om een vaardigheid te ontwikkelen waar
ze onvoldoende talent voor hebben. De kunst is om uit te vinden waar je
werkelijke talenten zitten.
Een appelboom moet alleen appels produceren. Hij moet geen peren proberen voort te brengen, want daar heeft hij niet het genetische materiaal
voor. Om uit te vinden wat je natuurtalent is, moet je op zoek naar je
wezenlijke karakter.
●
●

Denk eens terug aan je prille kindertijd. Zie jezelf als klein kind.
Hoe zou je je karakter het best kunnen omschrijven? Rustig, actief,
sociaal, graag alleen, zelfstandig, afhankelijk, emotioneel, stabiel, extravert, introvert, creatief, bazig, meegaand, zachtaardig, agressief, zakelijk,
artistiek, dromerig?
19
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●

Denk vervolgens terug aan een bezigheid waar je heel goed in was
en wat je heel graag deed. Iets wat je heel vaak deed en waar je uren
achtereen mee bezig kon zijn.

Het is belangrijk om veel aandacht te besteden aan onze ‘sluimerende’
talenten en hoe we deze het best naar buiten kunnen brengen.
Maar er zijn ook levensgebieden waarvoor we geen natuurtalent hebben
meegekregen, maar die toch belangrijk zijn om aandacht aan te besteden.
Zo kan het zijn dat een kind veel technisch talent heeft, maar op sociaal
gebied onbeholpen is. Dit kind heeft de neiging zich volledig op de
techniek te storten en de ontwikkeling van zijn sociale vaardigheden te
verwaarlozen. Het spreekt vanzelf dat daardoor problemen ontstaan op
interpersoonlijk gebied. Zo’n kind zal scheefgroeien. Na verloop van tijd
zal zo iemand een natuurlijk verlangen krijgen zijn sociale vaardigheden
te ontwikkelen, ook al heeft hij daar weinig talent voor. Want zijn ‘scheefgroei’ maakt hem niet gelukkig en hij beseft diep van binnen dat hij meer
balans in zijn persoonlijkheid moet brengen.
We zijn in de wieg gelegd om een aantal taken in het leven te volbrengen en
we hebben van onze ouders en voorouders precies de juiste talenten geërfd
om deze taken uit te voeren. De uitvoering hiervan gaat over het algemeen
gemakkelijk en voorspoedig en we ervaren daarbij een diep geluksgevoel.
Het geeft een enorme voldoening om je talenten te ontplooien en te benutten. Tijdens LifeDesigning benutten wij daarom zoveel mogelijk onze
natuurtalenten, want onze diepste kern, onze ziel, wil niets liever dan dat.
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Je zielverlangens |

Voordat we een LifeDesign willen maken, zoals bij ieder
ander ontwerp, is het eerst noodzakelijk om te weten wat we
willen ontwerpen. Want aan ieder ontwerp gaat een verlangen vooraf. Verlangens vormen de basis van alle scheppingen en zelfs van ons hele leven. Het feit dat we leven, komt
omdat we verlangen te leven. Daarom ademen we, eten we,
drinken we en klopt ons hart. Vanaf de wieg tot aan het graf
hebben we verlangens. Al onze handelingen komen voort
uit verlangens. Als je je alleen voelt, verlang je naar gezelschap. Als je het koud hebt, verlang je naar warmte. Als je
moe bent, wil je rusten. Als je een tijd hebt stilgezeten, wil je
gaan bewegen. Als je ziek bent, verlang je beter te worden.
Als je verliefd bent, verlang je naar je geliefde.
21
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Er zijn ook collectieve verlangens. Als het lange tijd bewolkt is geweest,
verlangt iedereen naar zon. We moedigen ons voetbalteam aan, omdat we
allemaal verlangen dat ze winnen.

Soorten verlangens
We kunnen drie soorten verlangens onderscheiden: stressverlangens,
deprimerende verlangens en zielverlangens.
Stressverlangens
Dit zijn verlangens die uit illusies voortkomen en waar je niet gelukkig
van wordt.
●
Overmatige lust naar geld, roem en macht.
●
Te hoge ambities en idealen.
●
Een omgekeerd verlangen. Een weerstand, verveling, tegenzin, onbehagen, verzet, afkeer, weerzin, rebellie, afschuw, stagnatie.
●
Een ﬁctie, illusie of utopie.
●
Een bevlieging, gril, impuls, drang, hunkering, onbedwingbare neiging,
begeerte.
●
Conﬂicterende verlangens zoals twijfels, onzekerheid, besluiteloosheid,
innerlijke conﬂicten, blokkades.
Deprimerende verlangens
Van deze verlangens word je ronduit depressief. Ze komen voort uit pijn en
ellende en zijn ontstaan door:
●
Lusteloosheid en gebrek aan ambitie.
●
Verslaving aan alcohol, drugs of andere substanties.
●
Verlangens om mensen of dieren pijn te doen of ongelukkig te maken.
●
Criminaliteit en vernielzucht.
●
Jaloezie en afgunst.
Zielverlangens
Dit zijn verlangens die telkens weer in ons leven terugkomen. Vaak zijn ze al
in de prille kindertijd voelbaar en zichtbaar voor de ouders. De verlangens van
de ziel ervaren we als onze bezieling. Het zijn uitingen van onze diepste levensopdrachten en het zijn blijvende verlangens die tot blijvend geluk leiden.
22
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De volgende zielverlangens behoren tot de belangrijkste:
●

●

●

Verlangens naar rust, balans, harmonie, groei, uitdaging, positieve verandering, innerlijke kracht, zelfvertrouwen, persoonlijke ontplooiing, verbetering van communicatie en relaties, wijsheid, ontdekking van talenten.
Een ideaal, positief streven, aspiratie, reële ambitie, affectie, liefde,
hartenwens, opdracht, missie, roeping, passie, bezieling.
Het verlangen om andere mensen belangeloos te helpen, inspireren en
ondersteunen. De wens je in te zetten voor een betere maatschappij.

Zielverlangens horen bij onze levensmissie. De verlangens van onze ziel
zijn diep, constant en vol met passie, in tegenstelling tot de oppervlakkige verlangens en begeerten die uit onze persoonlijkheid voortkomen.
Als mensen lange tijd niet gehoor geven aan hun zielverlangens worden
ze uiteindelijk depressief. En om de depressie te onderdrukken gaat men
vaak aan de medicijnen, alcohol of drugs. Maar we moeten niets onderdrukken. Bij een depressie moeten we juist onze diepere gevoelens naar
buiten laten komen en luisteren naar onze meest wezenlijke behoeften en
verlangens.
Zielverlangens leiden tot zielsgeluk, dat een blijvend en toenemend genot
geeft dat veel hoger is dan het materiële of mentale genot waar de persoonlijkheid zich mee bezig houdt. De verlangens en begeerten die uit de
persoonlijkheid voortkomen zijn vluchtig en vaak met elkaar in conﬂict.
Het kan gebeuren dat we een bepaald verlangen hebben dat niet vervuld
wordt, omdat de ziel een dieper verlangen heeft dat tot hoger geluk leidt.
De belangrijkste kenmerken van zielverlangens zijn dat ze blijvend
zijn en je blij en enthousiast maken, elke keer als ze in je opkomen.
Zielverlangens zijn diep, ruim en krachtig als stromend water in een grote
rivier. We kunnen ze niet tegenhouden en soms treden ze zelfs buiten
hun oevers. Dit in tegenstelling tot oppervlakkige tijdelijke verlangens die
gemakkelijk als kleine stroompjes uitdrogen en verdwijnen. De verlangens
van de ziel komen telkens weer in ons leven terug. Vaak zijn ze al in de
prille kindertijd voelbaar en zichtbaar voor de ouders. Het zijn uitingen
van onze diepste levensopdrachten en het zijn blijvende verlangens die tot
blijvend geluk leiden.
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De ziel geeft de energie om te groeien in alle levenssferen. Deze energie is
de bezieling in ons leven die uit de dynamiek van onze diepste zielverlangens bestaat. We kunnen alleen gelukkig en gezond zijn als we naar deze
verlangens luisteren. LifeDesigning is erop gericht het leven te ontwerpen
en restylen volgens deze zielverlangens.
Als we de boodschappen uit onze ziel volgen, worden al onze wensen vervuld. Want de natuur wil niets liever dan dat wij gehoor geven aan de diepe
levensopdrachten die uit de ziel voortkomen. Daarmee scheppen wij steeds
meer geluk voor onszelf en onze omgeving.
Destructieve verlangens
Maar nu rijst de vraag: ‘Kunnen er ook destructieve verlangens uit de ziel
voortkomen?’ Het antwoord hierop is nee. Uit de ziel komen alleen verlangens voort die heilzaam zijn voor de eigen persoonlijkheid en die van
iedereen in de omgeving. Destructieve verlangens komen uit hele andere
bronnen. Ze komen uit de schaduwplekken van onze persoonlijkheid en ze
zijn ontstaan door ellende in het verleden. Als een kind mishandeld wordt,
te weinig aandacht krijgt of de diepere verlangens van zijn ziel niet kan
volgen, ontstaat er boosheid en frustratie. Hieruit kunnen destructieve
verlangens voortkomen die later in zijn leven tot schade voor hemzelf en
zijn omgeving leiden.
Het is daarom noodzakelijk dat we voldoende aandacht aan onze psychische pijnplekken besteden waar de destructieve verlangens uit voortkomen. Alleen als deze genezen zijn, verdwijnt de negativiteit. We gaan ervan uit dat ieder kind in principe goed is en goede dingen verlangt, zowel
voor zichzelf als voor zijn omgeving. Negatief gedrag ontstaat doordat de
oorspronkelijke zuiverheid van het kind is vertroebeld door verwaarlozing,
frustratie en pijn.

Hoe ontdek je je zielverlangens?
Er volgen nu enkele methoden die je zullen helpen je zielverlangens
te ontdekken. Maar eerst is het nodig je ziel te ontdekken.
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De ‘wie ben je’ methode
●
Wie ben je?
●
Denk goed na. Probeer de vraag duidelijk te beantwoorden.
●
Lees pas verder als je een duidelijk antwoord hebt geformuleerd.
Waarschijnlijk ben je geneigd te vertellen wat je naam is, wat je allemaal
doet of hebt gedaan, wat je kunt, wat je geleerd hebt, welk beroep je uitoefent, hoeveel kinderen je hebt, wat je spirituele of politieke overtuiging is,
enz. Maar wie ben je nu werkelijk? Die vraag is moeilijk te beantwoorden,
nietwaar? En dat terwijl je dag en nacht met jezelf rondloopt.
Doe de volgende oefening om meer inzicht te krijgen in wie je bent.
Observeer en beweeg je gezicht..… Observeer en beweeg je nek…..
Observeer en beweeg je schouders….Observeer en beweeg je armen…..
Observeer en beweeg je bovenrug..… Observeer en beweeg je onderrug.....Observeer en beweeg je borst….. Observeer en beweeg je
maag….. Observeer en beweeg je buik.….
Observeer en beweeg je ademhaling….. Observeer en beweeg je
billen…..
Observeer en beweeg je benen….. Observeer en beweeg je voeten.....
Observeer en beweeg je hele lichaam….
Ben je je lichaam?
Of ben je de observator en voeler van je lichaam?
Of de bezitter en gebruiker van je lichaam?
Hoe heet je?
Ben je je naam?
Of ben je de waarnemer, bezitter en gebruiker van je naam?
Denk eens aan de belangrijkste dingen die je doet.
Ben je wat je doet?
Of ben je degene die de dingen doet?
En de waarnemer van je activiteiten?
Denk eens aan een lekker gerecht.
25
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Ben je de gedachte aan dat gerecht?
Of ben je degene die aan het gerecht denkt?
En ervan geniet?
Denk eens terug aan een leuke vakantie.
Ben jij de herinnering aan die vakantie?
Of ben je degene die het zich herinnert?
Fantaseer het huis van je dromen.
Ben jij de fantasie van dat huis?
Of ben je de schepper van die fantasie?
Je verlangt vast wel naar zo’n huis.
Ben je dat verlangen?
Of ben je degene die het verlangt?
Denk eens aan iets wat je goed kunt.
Ben je die vaardigheid?
Of ben je de bezitter, waarnemer en gebruiker van die vaardigheid?
Denk aan een van je typerende eigenschappen.
Ben je die eigenschap?
Of ben je de bezitter, waarnemer en gebruiker van die eigenschap?
Denk aan iemand van wie je houdt.
Ben jij dat liefdesgevoel?
Of ben jij degene die liefheeft?
Denk eens aan het beroep dat je hebt (of leert).
Ben je dat beroep?
Of ben je de beoefenaar van het beroep?
Denk eens aan de belangrijkste rollen die je in je leven speelt – thuis,
bij vrienden, op je werk, bij je ouders of elders.
Ben jij al die rollen?
Of ben je de speler van die rollen?
26

10181_LifeDesign BW.indd 26

Maar wie ben jij nou eigenlijk?

12-05-09 10:49

j e z i e lve r l a n g e n s

Als ik mensen vraag deze oefening te doen, krijg ik vaak het antwoord dat
het heel moeilijk is in woorden uit te drukken wie ze zijn. Sommige mensen zeggen dat ze alles zijn waar ik naar vraag. Anderen zeggen juist dat
ze niets van dat alles zijn, maar alleen een soort abstract wezen dat alleen
waarneemt (wat we de ziel kunnen noemen).
Naar aanleiding van de oefening kunnen we het volgende concluderen:
Je ben niet je lichaam.
Je bent niet je naam.
Je bent niet je gevoelens.
Je bent niet je gedachten.
Je bent niet je verlangens.
Je bent niet je herinneringen.
Je ben niet je fantasieën.
Je bent niet je vaardigheden.
Je ben niet je eigenschappen.
Je bent niet het beroep dat je uitoefent.
Je bent niet de rollen die je speelt.
Je bent alleen de waarnemer en bezitter van dat alles en degene die de
beweging van dit alles in gang zet door je wil. Deze waarnemer, bezitter
en beweger in jou, is de ziel. Ze is de zetel van ons bewustzijn, het bewuste
zelf en de bron van onze diepste verlangens.
●
●
●

Voel nu alleen nog je ziel.
Adem rustig en ontspan je lichaam.
Welk verlangen komt er uit je ziel voort?

Meditatie
Wat je hierboven deed is een voorbereiding tot meditatie, een van de beste
methoden om in contact te komen met je ziel en haar verlangens. Bekijk
voor een meditatieoefening en andere oefeningen die je helpen je zielverlangens te ontdekken, de Appendix achter in dit boek.
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Je zielverlangens en natuurtalent
Het mooie is, dat het ontplooien en benutten van je talenten precies datgene is wat je ziel ook het liefste wil. We komen hierdoor bij een
hele essentiële conclusie van LifeDesigning:
Je diepste zielverlangens zijn gelijk aan je grootste natuurtalenten. Als je
deze hebt gevonden ben je zielsgelukkig en wordt je leven een groot succes!
Met andere woorden:
Doe alleen nog wat je écht graag wilt en waar je écht goed in bent.
En volg ten slotte altijd de grote G’s!
Je weet dat je met je activiteiten op de goede weg bent als ze voldoen aan
de grote G’s:
Je doet het
Je wordt er
Je bent er
Het gaat
Je verdient er genoeg

Graag
Gelukkig
Goed
Gemakkelijk.
Geld

van.
in.
mee.

Geld komt niet altijd meteen. Soms moet je even geduld hebben. Als je
echter na lange tijd nog steeds te weinig geld verdient met wat je doet,
dan heb je óf te weinig talent, óf je moet je product beter leren verkopen
(of mensen zoeken die dat voor je doen).
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Voor het scheppen van je LifeDesign gebruiken we de
eenvoudige methode van het actiewiel. Deze methode is
toepasbaar op al je activiteiten en op alle gebieden van je
leven. Alle aspecten van LifeDesigning die tot nu toe zijn
beschreven, komen samen in dit wiel.
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Alles in de wereld beweegt in een oneindige hoeveelheid cycli, van de
kleinste deeltjes van het atoom tot aan de grootste hemellichamen. Elektronen cirkelen om atoomkernen, de wijzers van de klok maken een cirkel,
de seizoenen vormen een cyclus, de maan draait om de aarde, die op haar
beurt weer om de zon beweegt enz.
Zo is ook het leven een onophoudelijke cyclus van uren, dagen, maanden en jaren. De cycli of processen in ons leven kan je vergelijken met de
beweging van een wiel over een pad: het zogenoemde actiewiel. Dit wiel
bestaat uit vier spaken of fasen die elk een essentiële vraag vertegenwoordigen. Het proces van LifeDesigning gaat volgens deze vier vragen.
Het actiewiel
1. Hoe gaat het?

4. Wat besluit je?

2. Wat wil je?

3. Wat kun je?

Het beantwoorden van de vier vragen van het actiewiel (en alle andere
vragen die ik je in dit boek stel) kun je in je eentje doen, maar er is meer inspiratie en dynamiek als je het met zijn tweeën doet. Als je met zijn tweeën
bent, spreek je af dat één van de twee de interviewer is. De interviewer leest
de vragen voor, de ander geeft de antwoorden. Als alle vragen zijn beantwoord, kan de interviewer nog meer vragen stellen, vragen die vanzelf naar
boven komen. Ook in groepen biedt dit boek veel mogelijkheden.
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Hier volgende de vier vragen van het actiewiel:
1. Hoe gaat het?
Aan iedere beweging van het actiewiel, aan iedere activiteit die wij verrichten, ligt een situatie en een gevoel ten grondslag. Als ik je vraag: ‘Hoe
gaat het?’ stel ik in wezen drie vragen:
1. Hoe zijn de omstandigheden waarin je je momenteel bevindt in je
leven?
2. Hoe gaat het met de activiteiten waar je momenteel mee bezig
bent?
3. Hoe gaat het met je algehele gemoedstoestand?
●
●
●

●
●

Breng je aandacht eens naar wat er momenteel in jezelf gebeurt.
Herhaal in gedachten een aantal keer de zin: ‘Ik voel mezelf.’
Laat vervolgens een belangrijk onderwerp naar boven komen dat
momenteel in je leven speelt.
Wat voor gevoel krijg je daarbij?
Lees pas verder als je het goed gevoeld hebt.

2. Wat wil je?
Vanuit de eerste vraag ontstaat vanzelf de volgende vraag: ‘Wat wil je?
Wat wens je? Waar verlang je naar?’ Je zult gemerkt hebben dat wensen en
behoeften vanzelf uit je gevoel opkomen. Verlangens zijn de bron van al je
energie en ze geven de richting aan je leven.
●
●
●

●

●

Stel jezelf de vraag: ‘Wat wil ik?’(of ‘Wat wil ik niet?’)
Richt je op de plek waar je gevoel het sterkst is.
Als het verlangen uit jezelf komt, waar komt het dan uit voort? Uit
je lichaam, uit je onderbewustzijn, uit je verleden? (intrapersoonlijke
invloeden)
Als het verlangen sterk beïnvloed wordt door andere mensen, welke
mensen zijn dat? (interpersoonlijke invloeden)
Wordt je verlangen beïnvloed door natuurlijke omstandigheden of door
een ideologische overtuiging? (transpersoonlijke invloeden)
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3. Wat kun je?
Als er een duidelijk verlangen in je is opgekomen, is de volgende vraag of
je dit wel kunt. Wat zijn je talenten, mogelijkheden en beperkingen? Is je
verlangen realistisch? Je verlangens worden vaak gestimuleerd of afgeremd door innerlijke krachten (intrapersoonlijk), invloeden van andere
mensen (interpersoonlijk) of invloeden van de natuur (transpersoonlijk).
●
●

●

●

Stel jezelf de vraag: ‘Kan ik dit?’
Staan er persoonlijke beperkingen zoals faalangst of gebrek aan zelfvertrouwen in de weg? Heb je voldoende talenten, vaardigheden en kennis
om je verlangen om te zetten in actie? Is het niet te hoog (of te laag)
gegrepen? (intrapersoonlijke invloeden)
Zijn er mensen die jou willen ondersteunen of helpen? Of worden er
beperkingen door andere mensen opgelegd? Willen andere mensen iets
anders? Moet je concessies doen? Zijn er remmende culturele normen
en waarden? (interpersoonlijke invloeden)
Helpt de natuur een handje mee? Of zijn er beperkingen vanuit de natuur? (transpersoonlijke invloeden)

4. Wat besluit je?
Nadat je de vragen ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’ hebt beantwoord, is het tijd
om een besluit te nemen en wat te gaan doen. Het leven is in feite een
onophoudelijke stroom van besluiten. Alles wat we doen is het gevolg
van een besluit, vanaf het moment dat we ’s ochtends wakker worden tot
aan het moment dat we ’s avonds weer in slaap vallen. Zelfs tijdens onze
dromen nemen we nog allerlei besluiten.
●
●
●
●

●

●

Wat besluit je nu te gaan doen?
En hoe besluit je het te gaan doen?
Verbeeld je eens wat de gevolgen van het besluit zouden kunnen zijn.
Als er meerdere besluiten mogelijk zijn, verbeeld je dan wat de gevolgen
van alle verschillende besluiten kunnen zijn.
Wat voor gevoel krijg je bij je besluit? Heb je er zin in? Denk je dat je er
beter van wordt? Denk je dat andere mensen er beter van worden?
Hoe zou het zijn als je nog even met je besluit zou wachten?
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●

En nu komt de meest essentiële vraag: ‘Hoe kun je je leven zodanig
ontwerpen of restylen – oftewel, hoe maak je een LifeDesign – om je
wensen ten volle te realiseren?’

Nadat je een goed LifeDesign hebt gemaakt, ga je tot actie over en kom je
weer bij de eerste vraag: ‘Hoe gaat het?’ En zo herhaalt de cirkel zich.
De effectiviteit van het actiewiel wordt aanzienlijk versterkt als je de vier vragen stelt tijdens meditatie, bodydrummen en natuurwandelingen. Je krijgt
op deze wijze antwoorden die uit diepere lagen van je zelf voortkomen.
Bij de meeste mensen die bij mij voor LifeCoaching komen is het actiewiel
vastgelopen. Ze zijn gestagneerd in hun creativiteit en zijn niet in staat
een eigen LifeDesign te maken. Het wiel is spaak gelopen en dit kan bij
elke spaak gebeuren. Het kan zijn dat iemand geblokkeerd wordt door een
remmende emotie of situatie (‘Hoe gaat het?’). Het kan zijn dat iemand
niet weet wat hij wil (‘Wat wil ik?’). Het kan zijn dat iemand niet weet wat
hij kan of gebrek aan zelfvertrouwen heeft (‘Wat kan ik?’). Of iemand heeft
moeite met het nemen van een beslissing (‘Wat besluit ik?’). De taak van
de LifeCoach is om na te gaan hoe het wiel vast is komen te zitten en hoe
het weer in beweging kan komen.
De vragen van het actiewiel kunnen we stellen bij alle wensen die wij hebben, alle besluiten die wij nemen en alle handelingen die wij verrichten.

Voorbeelden
Er zijn kleine en grote actiewielen. Het kleine actiewiel is bruikbaar
voor alle kortdurende creatieve handelingen zoals tekenen, schrijven, componeren, plannen en organiseren. Het grote actiewiel is bruikbaar voor
alle grote en langdurige projecten.
Een klein actiewiel
Een klein actiewiel is bijvoorbeeld het actiewiel dat in werking treedt als
je dorst hebt. De eerste vraag is: ‘Hoe gaat het?’ en het antwoord daarop is:
‘Ik heb dorst.’ De tweede vraag is: ‘Wat wil ik?’ en het antwoord daarop is:
‘Ik wil iets drinken.’ De derde vraag is: ‘Wat kan ik?’ Is er in de buurt wat
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te drinken en zo ja, wát is er te drinken? En kan ik datgene drinken wat er
is? Misschien is er alleen een rivier in de buurt, maar de vraag is of ik daar
wel uit kan drinken. De vierde vraag is: ‘Wat besluit ik?’ Ga ik uit de rivier
drinken of ga ik zoeken naar een kraan? Of naar een winkel waar ik wat te
drinken kan kopen? Of naar een café?
Een groter actiewiel
Stel dat je bijvoorbeeld ontevreden bent met de indeling van je huis. De
eerste vraag is hier: ‘Hoe gaat het?’ Het antwoord daarop is dat je het onprettig vindt dat er zo weinig daglicht in de woonkamer komt en dat je je
benauwd voelt in de keuken die te klein is.
De tweede vraag komt op een natuurlijke manier voort uit de eerste: ‘Wat
wil je?’ Het antwoord is dat je meer licht in de kamer wilt en een grotere
keuken. Daarna komt op een logische wijze de derde vraag: ‘Wat kun je?’
Het antwoord is dat je de keuken kunt openbreken naar de woonkamer
zodat er meer ruimte komt en dat je grotere ramen in de woonkamer kunt
laten zetten of er een serre aan kunt laten bouwen. Verder moet je gaan
kijken of je je deze verbouwingen wel kunt veroorloven.
Als er geen belemmeringen zijn, kun je tot je besluit overgaan en een ontwerp gaan maken samen met een expert.
Bij het maken van dit ontwerp ontstaat er opnieuw een actiewiel. Allereerst kijk je hoeveel ruimte je op het papier hebt (‘Hoe gaat het?’). Daarna
ga je tekenen hoe je de verbouwing wilt hebben (‘Wat wil je?’). Vervolgens
ga je passen en meten om te kijken of alles mogelijk is wat je tekent (‘Wat
kun je?’) en tot slot besluit je op een gegeven moment wanneer je ontwerp
klaar is (‘Wat besluit je?’).
Het hele proces van ontwerpen is dus een voortdurende wisselwerking
van voelen of kijken, willen, kunnen en besluiten.
Een groot actiewiel
Een actiewiel is bijvoorbeeld groter als je op zoek gaat naar ander werk.
1. Hoe gaat het?
Je huidige werk geeft je geen voldoening meer en de uitdaging is eruit.
2. Wat wil je?
Je verlangt naar ander werk met meer voldoening en nieuwe uitdagingen.
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3. Wat kun je?
Je gaat kijken waar je talenten liggen en waar je deze het best verder kunt
ontwikkelen.
4. Wat besluit je?
Je besluit actief te gaan zoeken naar ander werk.
Een mega-actiewiel
Een voorbeeld van een nog groter actiewiel is als je je wilt omscholen.
1. Hoe gaat het?
Je bent uitgekeken op het vak dat je nu 20 jaar hebt uitgeoefend. Alle uitdaging is eruit en je geniet niet meer van je bezigheden. Je verveelt je het
grootste deel van de tijd en je bent vervallen in routine.
2. Wat wil je?
Je wilt een volledig nieuw beroep gaan leren.
3. Wat kan je?
Je gaat kijken waar je talenten liggen en waar je grootste interesses naar
uitgaan.
4. Wat besluit je?
Je besluit welk nieuw beroep je gaat leren en je gaat actief op zoek naar
een goede opleiding.
Je gaat je leven restylen om genoeg tijd te krijgen voor de omscholing.
Een giga-actiewiel
1. Hoe gaat het?
Je hebt er geen behoefte meer aan om nog in loondienst te werken.
2. Wat wil je?
Je wilt een eigen bedrijf starten.
3. Wat kan je?
Je gaat kijken waar je talenten liggen en waar je grootste interesses naar uitgaan. Je gaat onderzoeken of er op dit gebied genoeg geld valt te verdienen.
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4. Wat besluit je?
Je leert hoe je een bedrijf start en je besluit je leven te restylen om je bedrijf te kunnen starten.
Ook emigreren, trouwen of een huis kopen zijn voorbeelden waarbij een
giga-actiewiel van toepassing is. Je helpt het proces met meditatie, lange
natuurwandelingen e.d.
We gaan het actiewiel in de volgende hoofdstukken toepassen op alle
belangrijke levenssferen. Bij elke levenssfeer zit een oefening met vragen.

LifeDesign mantra’s
Een LifeDesign mantra is een korte ZIN
Die uitdrukt waar je écht ZIN in hebt (wat je zielverlangens zijn)
Wat ZINvol is (wat je natuurtalent is en wat je mogelijkheden zijn)
En waar je van gaat ZINderen
Nadat je het actiewiel hebt afgerond en je hebt besloten wat je gaat doen,
wil je natuurlijk graag dat je wensen gerealiseerd worden. Deze realisatie
kun je zelf kracht bijzetten via een mantra, een korte zin die de kern van je
wensen uitdrukt. De kracht van de positieve intentie of gedachte die in de
mantra besloten zit, helpt om je wensen te realiseren. Je herhaalt de mantra
iedere minuut, uur of dag totdat je intuïtie aangeeft dat het niet meer nodig
is. De mantra werkt het best als je hem tijdens het mediteren – op het moment dat je heel dicht bij jezelf bent – hardop uitspreekt en herhaalt.
Zorg dat de mantra uit zo min mogelijk lettergrepen of woorden bestaat.
Mantra’s kun je overal en altijd herhalen, bijvoorbeeld tijdens meditatie,
wandelen, autorijden of eenvoudige bezigheden.
Het is goed om eerst te oefenen met kleine mantra’s zoals het vinden van
een parkeerplaats, het ontwijken van ﬁles, het snel laten verdwijnen van
hoofdpijn of het ontmoeten van gezellige mensen. Doordat je ziet dat dit
soort kleine wensen steeds gemakkelijker in vervulling gaan, krijg je het
vertrouwen dat ook je zielenwensen worden vervuld, zoals het kopen van
je ideale huis, het opzetten van je eigen onderneming, het schrijven van
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een bestseller, het overwinnen van je angsten, het vinden van een zielenmaatje of het opvoeden van prachtige kinderen.
Als je een lange mantra hebt geformuleerd, herhaal die dan één keer en
maak hem daarna korter. Of herhaal alleen de meest essentiële woorden
uit de zin, bijvoorbeeld:
Als ik straks de stad in rijd, vind ik een parkeerplaats vlak bij de plek waar ik
moet zijn.
En als je in de stad bent, herhaal je een aantal keer tijdens het rijden:
Er is een plek vlakbij…er is een plek vlakbij….
Gebruik niet de woordjes ‘niet’ of ‘geen’. Neem een positieve invalshoek.
Zeg dus niet: Er is geen ﬁle. Maar: Ik rijd ﬁlevrij…ﬁlevrij…ﬁlevrij…
Het is soms goed om bij de mantra een beeld te visualiseren.

Voorbeelden
Deze wond geneest snel en volledig.
Ik bereik mijn ideale gewicht in ... tijd. Dat gewicht is…..kg.
Vanavond ontmoet ik een heel inspirerend iemand….
Ik vind de ideale werknemer voor dit project.
We vinden het ideale hotel. (rustig, comfortabel, dicht bij het strand
of de natuur, aardig personeel, goed restaurant, lekker zwembad en
redelijk geprijsd)
We vinden het huis van onze dromen (en we hebben genoeg geld om
het te betalen).
Ik vind bezieling in mijn werk en ik word heel succesvol…
Ik vind de ideale partner…
De problemen in onze relatie lossen volledig op.
Mijn creativiteit is als een fontein…
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Ik maak volgend jaar

euro winst.

Ik heb meer dan voldoende geld om al mijn dromen te realiseren.
Als ik straks de top van die berg heb bereikt, weet ik precies hoe ik
verder ga in mijn leven.
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Alle aspecten en gebieden van je leven kun je zelf ontwerpen
of restylen. In het systeem van LifeDesigning gebruiken
we daarvoor het symbool van de levensboom. Deze symboliseert al je levensgebieden en het actiewiel is op al die
gebieden toepasbaar.
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Het symbool van de levensboom
Het symbool van de levensboom wordt al sinds mensenheugenis
gebruikt voor allerlei doeleinden. In het begin van de bijbel is er de boom
van goed en kwaad. In het mystieke boek de Kabbala en door de oude Kelten, werd gebruikgemaakt van de levensboom. De structuur van organisaties en websites wordt vaak met een boom vergeleken. De hindoes geloven
in de wensboom, die zich in de hemel bevindt en alle wensen van de mens
vervult. We kennen allemaal de stamboom en veel ontwikkelingen in de
geschiedenis worden door middel van een boomstructuur uitgebeeld.
In Azië is het wensen van geluk, wijsheid en rijkdom aan jezelf, familie
en vrienden een belangrijk deel van het hebben van een eervol leven. De
wensboom speelt daarbij een belangrijke rol. Mensen schrijven hun wensen op een briefje en knopen die aan een boom om met iedereen te delen.
In Turkije en China staat in veel dorpen een wensboom waar de dorpelingen briefjes met wensen aan ophangen.

Een nieuwe visie op de levensboom
Al lange tijd en op vele plekken in de wereld wordt gebruikgemaakt van het tekenen van een boom tijdens psychologische interviews.
De tekeningen zeggen veel over iemands persoonlijke eigenschappen en
innerlijke wereld. Sinds lange tijd laat ik ook mijn cliënten en leerlingen
bomen tekenen. De levensboom waar ik gebruik van maak, is gebaseerd
op de levensboom in de Kabbala en die van de Kelten. Ik heb hem echter
– op basis van mijn ervaringen met cliënten – volledig aangepast aan de
huidige tijd en maatschappij. Deze nieuwe manier van werken met de
levensboom heeft als doel om te ontdekken wat je verlangens zijn en te
leren hoe je die verwezenlijkt.

De vier sferen van de levensboom
We kunnen de levensboom verdelen in vier verschillende sferen of
onderdelen waar vier verschillende soorten verlangens uit voortkomen.
De intrapersoonlijke sfeer is het gebied van ons innerlijk: het gebied van
onze emoties en behoeften en onze algehele mentale en lichamelijke
gesteldheid. Deze sfeer wordt gesymboliseerd door de wortels, de stam en
de onderste takken en bladeren. Uit deze sfeer komen intrapersoonlijke
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verlangens voort, gericht op het eigen individuele welzijn (b.v. een goede
gezondheid, ontspanning, zelfvertrouwen, een aangenaam huis, een
krachtig lichaam).
De interpersoonlijke sfeer bestaat uit onze relaties met andere mensen,
gesymboliseerd door de takken en bladeren in het midden van de boom.
Deze sfeer bestaat uit twee gedeelten: aan de ene kant de maatschappelijke sfeer en aan de andere kant de privésfeer. Uit de interpersoonlijke
privésfeer komen verlangens voort naar onder andere een liefdevolle
relatie, leuke kinderen en ﬁjne vrienden en uit de interpersoonlijke maatschappelijke sfeer komen verlangens voort naar onder andere een goede
baan, een goed salaris, een succesvolle onderneming, leuke collega’s of
voldoende uitdagingen.
Ten slotte is er de transpersoonlijke sfeer: het gebied van visie, intuïtie,
natuur, ﬁlosoﬁe, wetenschap en spiritualiteit, vertegenwoordigd door de
takken en bladeren in de kruin. Uit die sfeer ontspringen verlangens naar
antwoorden op vragen als: ‘wat is de zin en het doel van mijn leven, hoe
kan ik mijn intuïtieve en creatieve vermogens verhogen, wat zijn mijn
zielenwensen of wat gebeurt er na de dood?’
In de foto van de boom zijn twee stippellijnen getekend om de vier sferen
aan te geven. Zoals je ziet kruisen ze elkaar.

Transpersoonlijke sfeer

Interpersoonlijke
privésfeer

Interpersoonlijke
maatschappelijke
sfeer

Intrapersoonlijke sfeer
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De sferen overlappen elkaar gedeeltelijk, net zoals de takken en bladeren
elkaar overlappen in de boom. Er is in een boom geen naadloze scheiding
tussen de verschillende sferen. Lezen is bijvoorbeeld een intrapersoonlijke
activiteit, maar als je iemand voorleest, is het tevens een interpersoonlijke
bezigheid. Sommige boeken gaan over de maatschappelijke sfeer terwijl
andere meer op de privésfeer gericht zijn. Sporten kun je in je eentje doen
of samen met anderen.
Je kunt je ook in alle sferen tegelijk bevinden als je bijvoorbeeld samen
met je partner in de natuur wandelt en over je werk praat. Het praten met
je partner behoort tot de interpersoonlijke privésfeer, de natuur behoort
tot de transpersoonlijke sfeer, wandelen behoort tot de intrapersoonlijke
sfeer en het praten over je werk zit in de interpersoonlijke maatschappelijke sfeer.
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●

Teken een boom in maximaal drie minuten. Gewoon
een schets, zonder veel details, liefst in kleur. (De tekening
hoeft geen kunstwerk te zijn.)

●

Je kunt het best alle tekenopdrachten uit dit boek in een
schetsboek maken.

●

Begin pas verder te lezen als de boom klaar is.

●

Teken nu de boom.
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De ruimte
Tekenen is een bijzonder krachtig medium om de diepere lagen in
je persoonlijkheid aan te boren en je wensen tot expressie te laten komen.
Het is alsof je hand direct door deze diepere lagen gestuurd wordt, onafhankelijk van je bewuste wil en je rationele verstand, ook al denk je dat je
het tekenen bewust in de hand hebt. Daarom zullen de tekeningen je veel
nieuwe inzichten over jezelf geven.
Zoals je begrijpt, symboliseert de levensboom jouw leven, maar ook je
persoonlijkheid. Want de manier waarop je leeft vormt je persoonlijkheid
en de structuur van je persoonlijkheid bepaalt hoe je leeft. Alle belangrijke
aspecten van je leven en je persoonlijkheid worden gesymboliseerd door
de vorm, de onderdelen en de omgeving van de levensboom.
Een van de meest fundamentele vragen die we in LifeCoaching stellen, is die
van de ruimte om ons heen. Iedereen gaat anders om met de ruimte op het
papier. Sommige tekenaars hebben te weinig ruimte voor hun boom, sommigen hebben precies genoeg ruimte en sommigen houden ruimte over.
Het vel papier dat je krijgt of tot je beschikking hebt, is de ruimte die je op dit
moment symbolisch tot je beschikking hebt in je leven. De ruimte die je inneemt op het papier is de ruimte die je inneemt in je huidige levensomgeving.
Dit kan eenvoudig je fysieke omgeving zijn zoals je huis of je werkruimte.
Maar het kan ook je sociale of innerlijke ruimte zijn. Vaak lopen deze parallel.
Sommige mensen passen zich precies aan hun ruimte aan en tekenen de
boom netjes binnen het papier. Anderen hebben eigenlijk meer ruimte
nodig. Maar als ze een groter vel papier zouden krijgen, is die ruimte nog
steeds te klein. Het gaat dus niet om de fysieke grootte van het papier.
Ik heb een keer iemand begeleid in het tekenen van haar boom die nog
drie extra vellen papier vroeg om haar boom helemaal te kunnen tekenen.
Dat was een vrouw die op het punt stond internationaal te gaan werken,
bezig was een tweede huis te kopen in het buitenland en een sterke drang
voelde haar talenten verder te ontwikkelen. Het was opvallend dat zij zelf
om meer papier vroeg. Zij nam daarvoor zelf het initiatief.
Bij mensen die nog veel ruimte over hebben op het papier, kan het zijn dat
ze bescheiden zijn of dat er nog veel gebieden liggen te wachten waarin
ze zich kunnen ontplooien. Het kan ook zijn dat ze in het verleden altijd
te weinig ruimte hebben gehad en eraan gewend zijn weinig ruimte in te
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nemen. Of ze voelen zich minderwaardig en achten zichzelf niet belangrijk
genoeg om veel ruimte in te nemen.

Het actiewiel van de ruimte
We gaan nu de vragen van een uitgebreid actiewiel toepassen op
de ruimte van je levensboom.

1. Hoe gaat het?
Je boom past precies op het papier:
●

Ben je tevreden met de hoeveelheid ruimte die je in je leven hebt?

Je boom is te groot voor het papier:
●

Krijg je genoeg ruimte in je leven? Op je werk, thuis of op andere
gebieden? Of neem je te veel ruimte in?

Er is nog veel ruimte over op het papier:
●

Hoe komt het dat je zo weinig ruimte inneemt? Op je werk, thuis of
op andere gebieden?

De boom staat in een hoekje:
●
●

Ben je zelf in een hoekje gaan staan?
Of ben je in een hoekje gezet?

Andere vragen:
●
●
●
●

Welke mensen geven je voldoende ruimte?
Welke mensen geven je te weinig ruimte?
Geef je andere mensen voldoende ruimte?
Ervaar je voldoende ruimte om je heen? In de natuur? In je huis?
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2. Wat wil je?
●
Wat verlang je op het gebied van je fysieke ruimte in je huis of in de
maatschappij?
●
Wat verlang je op het gebied van interpersoonlijke ruimte, de ruimte
in relatie tot de mensen thuis of in de maatschappij?
●
Zou je je meningen of gevoelens meer willen uiten?
●
Wat verlang je op het gebied van je innerlijke ruimte? Voel je je innerlijk vrij?
3. Wat kun je?
Je mogelijkheden:
●
Ben je in staat genoeg fysieke ruimte in te nemen thuis of in de
maatschappij?
●
Ben je in staat je meningen of gevoelens voldoende te uiten in gezelschap van andere mensen?
Je beperkingen:
●
Word je geremd door onzekerheid, twijfel, gebrek aan energie, een innerlijk conﬂict of gebrek aan zelfvertrouwen? Is deze remming reëel?
Is het iets uit je verleden?
●
Hoe kun je deze remming overwinnen?
●
Van welke mensen zou je beter afstand kunnen nemen om meer
fysieke of mentale ruimte te krijgen?
●
Welke natuurlijke mogelijkheden heb je tot je beschikking t.a.v. je
fysieke ruimte?
●
Welke natuurlijke beperkingen zijn er?
●
Kun je de omstandigheden aanpassen om meer fysieke ruimte in te
nemen?
●
Voor de liefhebbers: Zijn er spirituele activiteiten die je zou kunnen
ondernemen om je doel gemakkelijker te bereiken?
4. Wat besluit je?
●
Is het nu een geschikte tijd om een besluit te nemen op het gebied
van je fysieke of mentale ruimte?
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●
●

Of twijfel je nog te veel en kun je beter een tijdje wachten?
Wat voor gevoel heb je bij het besluit?

Het toekomstbeeld:
Verbeeld je zo levendig mogelijk wat de gevolgen van je besluit
kunnen zijn.
●
Zijn er meerdere besluiten mogelijk en weet je niet wat je moet
kiezen? Maak dan voor elk een toekomstbeeld. Welke beeld geeft je
het beste gevoel?
●
Verbeeld je eens wat voor invloed het besluit zal hebben op het
welzijn van de mensen om je heen.
●
Is de samenloop van omstandigheden gunstig om het besluit nu te
nemen?
●
Hoe ga je je leven vormgeven of restylen om meer tevreden te zijn
met je ruimte?
●

Formuleer nu een mantra die je verlangens op
ruimtegebied kracht bijzet,
bijvoorbeeld:
‘Ik krijg in mijn relatie
precies de ruimte die ik
nodig heb.’
‘We vinden een huis met
meer dan voldoende ruimte.’
‘Ik vind een baan waarin ik
alle ruimte en vrijheid heb
om mij te ontplooien.’
‘Ik start een eigen bedrijf
waarin ik al mijn wensen
kan realiseren.’
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Om gelukkig te worden is het nodig een goede balans te
vinden in je leven. Er moet evenwicht komen zowel in je
levensstijl als in je persoonlijkheid.
Een evenwichtig leven betekent dat de vier sferen van de
levensboom goed met elkaar in balans zijn. Dat houdt in
dat we deze sferen evenredig veel aandacht moeten geven.
Als we echter één of meerdere sferen verwaarlozen, voelen
we ons minder gelukkig en kunnen er zelfs gezondheidsproblemen ontstaan.
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Mensen die het grootste deel van hun leven alleen met hun werk en de
maatschappij bezig zijn, verwaarlozen de relaties in het privéleven, hun
innerlijk en de spirituele dimensie. Uiteindelijk raken zulke mensen
overspannen en depressief. Maar mensen die geen maatschappelijk leven
hebben, zijn ook niet gelukkig. Ze voelen zich na verloop van tijd geïsoleerd
en missen het initiatief, de kracht en de inzichten die zich ontwikkelen in
de maatschappelijke sfeer.
Mensen die alleen spiritueel bezig zijn, verliezen het contact met hun
innerlijk, hun privéleven en de maatschappij. Maar mensen die zich niet
spiritueel ontwikkelen, missen het contact met de hogere dimensies van
de realiteit en de kracht, inspiratie en zingeving die daarvan uitgaat.
Mensen die alleen met zichzelf bezig zijn, ontwikkelen te weinig sociale
vaardigheden en voelen zich na verloop van tijd eenzaam. Maar mensen
die te weinig tijd voor zichzelf nemen, verliezen het contact met hun innerlijk.
De vier sferen van de boom staan in nauwe verbinding met elkaar en zijn
sterk van elkaar afhankelijk. Als één van deze sferen onderontwikkeld of
ongezond is, hebben de andere sferen daar ook onder te lijden.
Stel dat iemand te weinig zelfvertrouwen heeft. Dit is een probleem dat
meestal in de wortels van de kindertijd is ontstaan. Door gebrek aan zelfvertrouwen, voelt hij zich onzeker in allerlei relaties. Als bij zo iemand de
zwakke plekken in de wortels zijn genezen, neemt het zelfvertrouwen toe.
De beide relationele sferen, die tegenover elkaar liggen, dienen goed met
elkaar in balans te zijn. Als dat niet het geval is, kan de oorzaak hiervan
meestal ook in de kindertijd worden gevonden. Onevenwichtigheid tussen
deze twee sferen heeft als gevolg dat de boom scheef gaat groeien. Als er
dan een sterke storm opsteekt, kan de boom omvallen, mede omdat er
zwakke plekken in de wortels zitten.
Ook de innerlijke sfeer en het spirituele gebied liggen tegenover elkaar
en dienen met elkaar in balans te zijn. Er zijn mensen die voortdurend in
‘hogere sferen’ zitten om angst, verdriet en boosheid in de ‘lagere sferen’ te
ontvluchten. Deze gevoelens zoeken dan meestal hun uitweg in de relationele sferen, met alle nare gevolgen van dien.
50

10181_LifeDesign BW.indd 50

12-05-09 10:49

de balans van je leve nsboom

Voor een balans tussen de sferen, is het niet noodzakelijk dat er iedere dag
of iedere week evenredig veel tijd aan elke sfeer wordt besteed. Het kan zijn
dat iemand zich een aantal jaren alleen op zijn carrière in de maatschappelijke sfeer concentreert en de andere sferen weinig aandacht geeft. Maar
na verloop van tijd zal er vanzelf een verlangen ontstaan om ook de andere
sferen weer meer aan bod te laten komen. Als hij dit natuurlijke verlangen
voldoende ruimte geeft, ontstaan er geen problemen. Maar als hij op een
krampachtige manier alleen in de maatschappelijke sfeer blijft zitten, zal hij
ongelukkig worden en mogelijk zelfs gezondheidsproblemen krijgen.

Het actiewiel van de balans
1. Hoe gaat het?
●
Als je naar je boom kijkt, staat hij in balans? Of helt hij over naar één
kant?
●
Als je hem in vier sferen verdeelt, welke sfeer is dan het meest dominant?
●
Ben je vaker alleen of vaker in gezelschap van andere mensen?
●
Ben je meer op de maatschappij gericht of meer op de privésfeer?
●
Ben je veel bezig met zingeving en spiritualiteit?
●
Wat voor gevoel heb je over de mate van balans in je leven?
2. Wat wil je?
Aan welke sfeer van je boom wil je meer of minder aandacht
besteden?
●
Welke behoeften en verlangens komen naar boven uit elk van de vier
sferen?
●

3. Wat kun je?
Heb je de tijd en mogelijkheden om je verlangens en behoeften in
elk van de vier sferen in vervulling te laten gaan?
●
Heb je voldoende tijd voor de privésfeer?
●
Heb je voldoende tijd voor de maatschappelijke sfeer?
●
Heb je genoeg tijd om alleen te zijn?
●
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●

Formuleer een mantra die
je helpt om je leven goed in
balans te brengen, bijvoorbeeld:
‘Ik vind de juiste balans
tussen werk en vrije tijd.’
‘Ik vind de juiste balans
tussen samenzijn en tijd
voor mijzelf.’

Heb je genoeg tijd voor de transpersoonlijke sfeer?

4. Wat besluit je?
●
Hoe ga je je boom meer in balans brengen?
●
Hoe zou je leven eruit zien als je meer in balans bent?
●
Hoe zouden de mensen in de maatschappij of in de privésfeer daarop
reageren?
●
Wat voor invloed zal de verbetering van je levensbalans hebben op
jouw persoonlijkheid?
●
Teken nu een boom die in balans is.
●
Hoe ga je je leven ontwerpen of restylen om meer in balans te
komen?
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Alle onderdelen van de levensboom die zich boven de grond
bevinden, symboliseren het zichtbare gedeelte van je
persoonlijkheid. De wortels zijn grotendeels onzichtbaar
omdat ze onder de grond zitten. Deze symboliseren het
onderbewustzijn. De grond symboliseert de omgeving
waarin je bent opgegroeid.
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Als je geen wortels hebt getekend, kan het zijn dat je deze verborgen houdt
omdat er nare ervaringen in zitten of omdat je de gewoonte hebt niet zo
snel de diepere lagen van je persoonlijkheid te laten zien.
Als je helemaal geen grond hebt getekend, kan het zijn dat je boven de
aarde ‘zweeft’ omdat je niet van deze wereld houdt en liever in hogere
sferen verkeert.

De grond
De grond symboliseert de familie, de cultuur, het land en de natuurlijke omgeving waarin je bent opgegroeid en geworteld bent. Vruchtbare
grond betekent dat er veel emotionele, culturele en intellectuele voeding
is voor het opgroeiende kind. Emotionele voeding is daarvan het belangrijkst. Het is het vocht in de grond. Zonder water kan zelfs de vruchtbaarste grond geen boom tot groei brengen. Mensen die het geluk hadden in
vruchtbare aarde te zijn grootgebracht, met veel vocht in de vorm van aandacht en liefde, ontwikkelen zich als gezonde en sterke bomen. Ze bezitten
veel zelfvertrouwen, goede sociale vaardigheden, optimisme en houden
van het leven. Daardoor hebben ze sterke wortels die stevig in de grond
zitten. Ze zullen niet snel omvallen, hoe hard het ook stormt.
Hoe meer emotionele en culturele voeding iemand in de jeugd en kindertijd heeft ontvangen, hoe uitgebreider het wortelstelsel is. Zo iemand kan
ook nu veel voeding uit de aarde opnemen. Mensen die echter te weinig
voeding hebben gehad in een gortdroge aarde, ontwikkelen slechts dunne
en zwakke wortels.

De wortels
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Bij veel bomen is het wortelstelsel bijna net zo groot als de rest van
de boom. Als je een groot wortelstelsel hebt getekend, heb je veel zelfvertrouwen omdat je stevig en diep geworteld bent. Als je echter een klein
wortelstelsel hebt getekend, heb je waarschijnlijk niet al te veel zelfvertrouwen en sta je niet zo stevig op de grond.
De wortels symboliseren het onderbewustzijn, dat vol zit met herinneringen, verlangens, behoeften, gevoelens en overtuigingen. Soms zit er
een zwakke plek in een wortel, wat vaak betekent dat er een onverwerkte
emotie in zit. Als er in een wortel een beschadiging zit, bevindt zich daar
hoogstwaarschijnlijk een onverwerkt trauma en als de hele wortel bescha-
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digd of verwond is, heb je waarschijnlijk een traumatische periode meegemaakt die nog geheel of gedeeltelijk onverwerkt is.
Beschadigingen of verwondingen in de wortels zijn niet zo problematisch
als de rest van het wortelstelsel sterk en gezond is. Deze wonden van
onverwerkte trauma’s zullen snel genezen, eventueel met hulp van een
therapeut. Maar als het hele wortelstelsel zwak is, kan het verwerken van
trauma’s erg lang duren – soms vele jaren.

Het actiewiel van grond en wortels
(in het verleden)
Hoe ging het?
●
Voelde je je als kind thuis in je gezin of op school?
●
Voelde je je gewaardeerd, gestimuleerd en begrepen (door vader,
moeder, broers, zussen, grootouders, leraren, vrienden, vriendinnen)?
●
Werd je zelfvertrouwen daar voldoende gesterkt?
●
Schrijf bij elke wortel door wie deze vroeger is gevoed.
●
Schrijf bij elke wortel door wie deze vroeger eventueel is beschadigd.
●
Geef in die wortels aan waar zich de zwakke plekken en pijnplekken
bevinden.
Wat wilde je?
Waar had je als kind behoefte aan thuis of op school? Waar verlangde je naar?
●
Schrijf bij elke wortel welk verlangen eruit voortkomt.
●
Welke wortelverlangens komen steeds weer in je leven terug?
●

Wat kon je?
Was je als kind in staat te krijgen waar je naar verlangde, thuis of op
school?

●

Wat besloot je?
Wat besloot je als kind te doen om te krijgen waar je naar verlangde
thuis of op school?

●
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Je hebt hierboven veel vragen beantwoord die te maken hebben met de
voeding uit de grond en eventuele beschadigingen van je wortels. Deze
vragen hadden allemaal te maken met je verleden. Dat betekent dat je
verlangens uit de diepere lagen van je onderbewustzijn komen. Ik noem
dat ‘wortelverlangens’.
Als je vader jou bijvoorbeeld veel heeft meegenomen in de natuur, is de
kans groot dat je nu nog steeds een sterk verlangen hebt om in de natuur
te zijn, mits hij dat op een vrijblijvende manier deed, anders is er misschien een negatief wortelverlangen (weerzin tegen de natuur) door
ontstaan.
Een onverwerkt trauma uit je jeugd of kindertijd is als een beschadigde
wortel die pijnlijke emoties veroorzaakt als je er aan denkt of over praat
(angst, verdriet, boosheid). Dan is het wortelverlangen negatief en veroorzaakt het weerzin. Bij de verwerking van een ernstig trauma is psychotherapeutische hulp nodig.
Stel dat je het geluk hebt gehad dat je vader je een positief gevoel voor
de natuur heeft meegegeven, dan heeft hij je waarschijnlijk ook vaardigheden geleerd waardoor je goed met de natuur overweg kunt. Misschien
heeft hij je leren kanoën, kampvuren maken, bergbeklimmen, kamperen,
vissen enzovoort. En misschien heeft hij je angsten leren overwinnen voor
diepe ravijnen, wilde rivieren en enge beesten.
Trauma’s zijn in essentie positief, ook al is dat moeilijk te erkennen. Je
wordt krachtig als je een trauma hebt verwerkt en de angst hebt overwonnen. Bovendien ontwikkel je mededogen voor mensen die hetzelfde
trauma hebben meegemaakt.
Terugkerende wortelverlangens zijn erg belangrijk. Het kunnen zielverlangens zijn – verlangens die uit je diepste wezen of essentie komen. We
komen hier later uitgebreid op terug.
Als ik naar mijn eigen wortelverlangens kijk, zie ik dat het verlangen naar
schrijven er al op mijn tiende jaar was en steeds weer terugkomt. Als ik
trouw was geweest aan dit verlangen had ik waarschijnlijk veel meer boeken en artikelen geschreven. Als ik voldoende tijd heb (vrijgemaakt), kan ik
de hele dag achter mijn laptop zitten. Het wortelverlangen om te schrijven
is een innerlijke drang die mijn creativiteit enorm prikkelt en mij een diep
geluksgevoel geeft. Bovendien heb ik ontdekt dat ik ook (redelijk goed) kan
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schrijven. Het leuke van wortelverlangens is dat je er van de natuur ook de
benodigde talenten voor hebt gekregen om er goed in te worden.

Het actiewiel van grond en wortels
(in het heden)
Hoe gaat het?
Hoe werken je kinderervaringen van vroeger door in je huidige
privésfeer en maatschappelijke sfeer?
●
Voel je je nu thuis in de privésfeer of in de maatschappij?
●
Voel je je nu gewaardeerd, gestimuleerd en begrepen (door vader,
moeder, broers, zussen, grootouders, collega’s, klanten, vrienden,
vriendinnen)?
●
Hoe gaat het nu met je zelfvertrouwen in de privésfeer of maatschappelijke sfeer?
●
Schrijf bij elke wortel wat voor invloed hij heeft op je huidige zelfvertrouwen.
●

Wat wil je?
Waar heb je nu behoefte aan thuis en in de maatschappij? Waar
verlang je naar?
●
Welke wortelverlangens komen steeds weer in je leven terug? Gaan
ze in vervulling?
●
Schrijf nu bij elk wortelverlangen of je deze kunt vervullen. Heb je
daar de mogelijkheden, tijd en energie voor?
●

Wat kun je?
Wat kun je nu doen om je wortelverlangens in vervulling te laten
gaan, thuis en in de maatschappij?
●
Beschrijf ook welke angsten of remmingen ontstaan zijn door nare
ervaringen uit je verleden. Denk daarbij vooral aan pesterijen op
school of spanningen in je ouderlijk huis.
●
Schrijf nu bij elke wortel welke positieve vaardigheid of eigenschap
je er door hebt ontwikkeld. Hoe kun je die ten volle benutten?
●
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Wat besluit je?
●
Wat besluit je nu te doen om te krijgen waar je naar verlangt, thuis
en in de maatschappij?
●
Wat besluit je te doen met je beschadigde wortels? Ga je je angsten
te lijf? Durf je ze onder ogen te zien?
●
Hoe ga je je leven ontwerpen om je besluit te realiseren?

Formuleer een mantra die
je helpt om je wortelverlangens kracht bij te zetten,
bijvoorbeeld: ‘Mijn zelfvertrouwen wordt alsmaar
sterker.’

Als je bij de beantwoording van de bovengestelde vragen emotioneel
werd, dan is er een grote kans dat je nog met onverwerkte emoties rondloopt. Als deze erg sterk zijn, is het verstandig om de hulp van een deskundige in te roepen.
Angsten zijn net als je eigen schaduw. Je kunt er niet van weglopen. Ze
worden zelfs groter als je er van probeert weg te lopen! Beschouw je
angsten als uitdagingen waar je sterk van wordt als je ze overwint. Het
zijn draken uit de grotten van je onderbewustzijn. Wees als een ridder en
vermorzel ze!
Als het hele wortelstelsel zwak en ongezond is, zullen trauma’s erg langzaam genezen en het wortelstelsel nog verder verzwakken. Mensen die
ernstige trauma’s hebben meegemaakt en daardoor een zwak wortelstelsel hebben, kunnen door de geringste storm omvallen. Een depressie of
psychose is vaak het gevolg van een dergelijk kwetsbaar wortelstelsel.
Iemand met een burn-out is omgevallen omdat hij niet bestand was tegen
de zware stormen in zijn leven. Het wortelstelsel was niet sterk genoeg.
Hoe pijnlijk een burn-out ook is, het voordeel ervan is dat het hele wortelstelsel boven de grond komt te liggen, zodat alle kwetsbare en beschadigde
wortels zichtbaar zijn en kunnen worden behandeld.
Gelukkig kan zelfs het zwakste en meest beschadigde wortelstelsel volledig genezen, mits er voldoende aandacht aan wordt gegeven. Net als fysieke wonden vanzelf genezen dankzij de aandacht en het zelfgenezende
vermogen van het lichaam, zullen psychische wonden ook genezen als er
voldoende aandacht en deskundige hulp aan wordt geboden.
Om aan traumatische wonden in de wortels te kunnen werken, moet er
een gat worden gegraven rondom de wortels van de boom. Iemand kan
alleen of samen met een therapeut of psycholoog een gat graven rond de
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wortels en op zoek gaan naar de verwonde plek. Zodra die plek gevonden
is, wordt er zorg aan besteed in de vorm van het uiten van verborgen of
onderdrukte pijnlijke emoties. Dit uiten van emoties gaat altijd samen met
het ontdekken van remmende overtuigingen die met die emoties verbonden zijn geraakt. Als iemand bijvoorbeeld in de kindertijd veel is vernederd
door zijn vader, zal hij eerst de pijn van de vernedering moeten uiten en
vervolgens inzicht gaan krijgen in de gevolgen van deze vernederingen op
het gevoelsleven. Zo’n gevolg kan bijvoorbeeld zijn dat hij later op volwassen leeftijd alle mannen vermijdt die ook maar de geringste gelijkenis
hebben met zijn vader. Hij zal overgevoelig zijn voor spottende grapjes
in zijn richting, ook al zijn deze totaal niet vernederend bedoeld. Pas als
de emoties ten aanzien van de oude vernederingen verwerkt zijn en er
voldoende duidelijkheid is ontstaan over de gevolgen ervan, verdwijnt de
overgevoeligheid en weerstand jegens mannen die op zijn vader lijken.
Als zwakke plekken en wonden in de wortels eenmaal genezen zijn, zullen
de wortels zich snel herstellen en zich alsnog ontwikkelen tot een gezond
en stevig wortelstelsel. Daardoor gaat de boom veel steviger in de grond
staan en is bestand tegen steeds hardere stormen. Ook zullen er meer
voedingstoffen zoals water en mineralen uit de grond kunnen worden
opgenomen, zodat de hele boom groter en productiever wordt. De sociale
vaardigheden zullen verbeteren, waardoor men meer bevrediging gaat
krijgen in de relaties met mensen thuis en op het werk. Daardoor zal het
algehele geluksgevoel aanzienlijk toenemen.
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Je talent-stamboom |

Nadat we de zwakke plekken in de wortels hebben
onderzocht, gaan we over tot het onderzoeken van de
sterke plekken: de verborgen talenten die daar zitten.
Onze talenten hebben we voor een groot deel geërfd van
onze voorouders en het wortelstelsel geeft onze talentstamboom weer.

61

10181_LifeDesign BW.indd 61

12-05-09 10:49

je talent-stamboom

●

●

Teken onderaan een vel papier de wortels van een boom in de vorm van
een omgekeerde stamboom van je familie. Wacht nog even met de rest
van de boom.
Deze stamboom gaat terug tot aan je grootouders en wellicht overgrootouders (voor zover je die gekend hebt of over ze gehoord hebt). Doe
dat op de volgende manier:

Ik

Moeder

Vader

Opa

Oma

Overgrootvader

Oma

Opa

Overgrootmoeder

●

●
●

Schrijf bij elk persoon wat hun belangrijkste talenten of passies waren,
zowel professionele als amateuristische.
Schrijf ook bij jezelf je belangrijkste talenten op.
Je zult zien dat je veel talenten van je ouders en voorouders ook zelf bezit.

Je zult merken dat je geneigd bent ook karakterkenmerken op te schrijven.
Dat is prima. Talenten houden namelijk sterk verband met karakter.
Sommige talenten slaan een geslacht over. Houd daar rekening mee. Probeer eventueel van je ouders meer informatie over je voorouders te weten
te komen. Vraag ernaar. Ze zullen er graag over vertellen. Je kunt eventueel
ook je broers, zussen, neven, nichten, ooms en tantes in de stamboom tekenen mits ze uit dezelfde biologische lijn komen, dus geen aangetrouwde
ooms en tantes.
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●
●
●
●
●
●
●
●

Welke talenten heb je ontwikkeld?
Welke talenten gebruik je in je werk?
Welke gebruik je in je hobby’s?
Zijn er hobbytalenten die je professioneel zou kunnen gebruiken?
Welke talenten heb je nog niet ontwikkeld?
Welke talenten zou je nog willen ontwikkelen?
Welke talenten heb je in je kindertijd ontdekt?
Zijn er ook talenten die je wel bezit maar niet wilt ontwikkelen?

Talentweerstand
De laatste vraag is erg belangrijk. Ik noem dat ‘talentweerstand’.
Deze weerstand is waarschijnlijk ontstaan omdat je als kind een hekel
hebt gekregen aan een bepaald talent van één van je ouders.
Een voorbeeld van iemand met zo’n weerstand was René, wiens ouders
samen een succesvolle internationale handelsonderneming hadden opgebouwd. Ze werkten allebei fulltime in de zaak en waren vaak op reis. René
kreeg daarom erg weinig aandacht van zijn ouders en een groot deel van
zijn kindertijd moest hij volstaan met kinderoppas. Hij kreeg daarom een
grote hekel aan de zaak van zijn ouders.
Na de middelbare school ging hij zich bekwamen in de schilderkunst. Zijn
ouders waren daar zeer op tegen, want die wilden dat hij in de zaak kwam
werken. Hij wilde echter totaal iets anders dan wat zijn ouders deden.
Maar het lukte hem niet zijn brood te verdienen in de kunst. Pas na acht jaar
besefte René dat hij er waarschijnlijk te weinig professioneel talent voor had.
‘Kun je rondkomen van je schilderijen?’ vroeg ik hem, beginnend met de
eerste vraag van het actiewiel.
‘Nee, totaal niet. Ik leef al acht jaar van een uitkering. Ik kan nauwelijks
mijn huur betalen.’
‘Hoe is dat voor je?’
‘Waardeloos. Ik ben het helemaal zat om ieder dubbeltje te moeten omkeren.’
‘Wat zou je graag willen?’
‘Ik wil gewoon een normaal inkomen.’
‘Denk je dat dat lukt met je schilderijen?’
‘Ik ben bang van niet. Ik denk dat ik het roer moet omgooien.’
‘Kun je eens een stamboom tekenen tot aan je grootouders?’
Hij maakte de tekening. Vrijwel al zijn voorouders waren ondernemers. Er
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zat geen enkele kunstenaar bij. Alleen zijn grootvader schilderde wat in
zijn vrije tijd.
‘Wat weerhoudt je om zelf ook ondernemer te worden?’
‘Ik weet het niet. Ik heb gewoon een hekel aan commercie.’
‘Dat begrijp ik, maar hoe komt het dat je daar zo’n weerzin tegen hebt?’
‘Mijn ouders waren altijd met die rotzaak bezig. Ze hadden totaal geen interesse in mij. Bovendien waren ze heel vaak op reis en zat ik opgescheept
met een kinderoppas.’
‘Wat voor gevoel heb je daarbij?’
‘Ik ben ontzettend boos op ze.’
Ik zette twee lege stoelen voor hem en zei:
‘Stel je voor dat je ouders op deze stoelen zitten. Wat zou je dan tegen ze
willen zeggen?’
Hij keek wat verbaasd, maar na een kleine stilte zei hij: ‘Ik vind het ontzettend asociaal dat jullie dag en nacht met die rothandel bezig waren en mij
lieten stikken. Het interesseerde jullie totaal niet hoe het met mij ging!’
‘Wat is het diepste gevoel dat je daarbij hebt?’
‘Ik voel mij in de steek gelaten door jullie.’
‘Herhaal dat nog eens.’
‘Ik voel mij ontzettend in de steek gelaten!’
Hij begon er bij te stampen en barstte in snikken uit. Na tien minuten
kwam hij tot rust.
‘Hoe gaat het nu?’
‘Ik voel mij opgelucht. Ik kan ook wel begrijpen dat ze al hun tijd in de zaak
staken. Het ging vaak heel moeilijk met het personeel. Ze hadden veel
moeite met delegeren. Ze dachten dat ze zelf alles beter konden.’
‘Je hebt natuurlijk goed gezien waarmee ze de fout in gingen.’
‘Ik zou het heel anders gedaan hebben. Ik zou een veel betere balans
scheppen tussen werk en gezin.’
‘Wat zou je nu willen?’
‘In ieder geval niet meer van een uitkering leven. De instanties doen ook
steeds moeilijker. Het lijkt wel een ontmoedigingsbeleid.’
‘En wat zou je wél willen?’
‘Veel meer geld verdienen.’
‘Zou je dat kunnen?’
‘Niet met schilderen, dat heb ik lang genoeg geprobeerd.’
‘Waar dan wel mee?’
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‘Uit mijn talent-stamboom blijkt dat ik ondernemersgenen heb. Maar ik ga
beslist niet in de zaak van mijn ouders!’
‘Wat zou je wél willen?’
‘Een eigen zaak opzetten. Dat lijkt mij de beste optie.’
‘En waarin?’
‘Geen idee.’
‘Teken nu de rest van de boom: de stam, de takken en de bladeren.’
Hij tekende enthousiast een hele mooie boom.
‘Prachtig,’ zei ik. ‘Je kunt goed tekenen.’
Hij lachte.
‘Schrijf in de stam wat je tot nu toe hebt geleerd en bij elke tak voor welke
persoonlijke eigenschap deze staat.’
In de stam zette hij de woorden: ondernemen en kunst. In de takken zette
hij: creativiteit, kunstgeschiedenis, websites maken. In de bladeren zette hij:
goede communicatie en sociale vaardigheden.
Als je nu een tijdje naar de boom kijkt,’ zei ik, ‘wat voor onderneming zou
je dan kunnen starten?’
Hij dacht een paar minuten na terwijl hij naar zijn tekening keek.
‘Ik weet het! Ik ga websites ontwerpen en in de ICT. Ik heb daar al eens eerder aan gedacht. Mijn websites worden erg gewaardeerd omdat ze totaal
anders zijn dan wat je meestal ziet op het web. Eigenlijk kan ik daar net zo
veel creativiteit in kwijt als in schilderijen. Misschien nog wel meer.’
‘En ga je dan ook nog schilderen?’
‘Voorlopig alleen als hobby. Eerst moet er maar eens brood op de plank
komen. Ik ben lang genoeg een armoedzaaier geweest.’
‘Dus dat besluit je?’
‘Mijn besluit staat vast.’
‘Wanneer ga je beginnen?’
‘Morgen!’
In twee jaar tijd had René een succesvol communicatieadviesbureau opgebouwd. Het bedrijf ontwerpt en promoot websites voor bedrijven uit de
hele wereld. Hij heeft 15 werknemers in dienst en kan de groei bijna niet
aan. Maar hij geniet met volle teugen van zijn werk. Schilderen doet hij
alleen nog in het weekend.
René had zijn natuurtalent ontdekt, het belangrijkste talent dat hij van zijn
voorouders had geërfd, een combinatie van ondernemingsgeest, sociale
65

10181_LifeDesign BW.indd 65

12-05-09 10:49

je talent-stamboom

vaardigheden en gevoel voor kunst. Pas toen hij besloot dit te erkennen,
werd hij succesvol.

Het actiewiel van je natuurtalent
Het verleden
1. Hoe ging het vroeger?
●
Denk aan de activiteit of combinatie van activiteiten waar je als kind
het liefst mee bezig was en waarvan je wist dat je er bijzonder veel
talent voor had.
●
Genoot je ervan om daar mee bezig te zijn?
●
Waren er mensen in je omgeving die dit bijzondere talent of deze
combinatie van talenten herkenden?
●
Werd je er in je leven alsmaar weer opnieuw aan herinnerd dat je dit
natuurtalent bezit? Door andere mensen en door de samenloop van
omstandigheden?
2. Wat wilde je?
●
Wat wilde je met dat natuurtalent?
●
Wat wilden andere mensen dat je er mee deed?
3. Wat kon je?
●
Was je in staat dit talent of deze combinatie van talenten te ontplooien?
●
Werd je daarin aangemoedigd? Of werd je erin geremd?
4. Wat besloot je?
●
Wat besloot je uiteindelijk te doen met dit natuurtalent?
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Het actiewiel van je natuurtalent
Het heden
1. Hoe gaat het?
●
Gebruik je dat speciale natuurtalent?
2. Wat wil je?
Wat wil je nu gaan doen met dit natuurtalent?

●

3. Wat kun je?
Ben je nu in staat dit bijzondere talent te ontplooien?
●
Word je daar nu in aangemoedigd? Of word je erin geremd?
●

4. Wat besluit je?
Wat besluit je te gaan doen met dit talent of deze combinatie van
talenten?
●
Hoe kun je je leven zodanig ontwerpen of reorganiseren om je
natuurtalent optimaal te ontplooien?
●

Formuleer een mantra
waarmee de ontplooiing
van je natuurtalent kracht
wordt bijgezet, bijvoorbeeld:
‘Het wordt steeds duidelijker
wat mijn natuurtalent is.’
‘Ik ontplooi mijn natuurtalent steeds meer.’
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Je innerlijke kind |

●

Teken een kind in of bij je levensboom.

Het innerlijke kind is jouw kleine ik. Het is speels, creatief,
levenslustig, idealistisch en gevoelig, maar bezit ook veel
oude emoties waar je nog niet mee klaar bent en oude
verlangens die nog niet vervuld zijn.
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Bij sommige mensen zit het kind verborgen achter de bladeren, in de stam
of zelfs helemaal onder de grond. Bij anderen speelt het vrij en blij en klimt
in de takken, ruikt aan de bloesems, eet van de vruchten, rent om de boom
heen en klimt ook graag in andere bomen.
We kennen allemaal het verschijnsel dat je plotseling onzeker wordt bij
iemand. Dat kan bijvoorbeeld een autoriteit zijn of iemand op wie je verliefd bent. Misschien ga je dan blozen, laat je een kopje kofﬁe uit je handen
vallen of begin je te stotteren. Je voelt je heel klein worden, alsof je weer
een kind bent, net als vroeger. Je volwassen ik verdwijnt naar de achtergrond. Je bent in je innerlijke kind geschoten.
Het kan ook zijn dat je bij je partner soms heel emotioneel wordt en als
een klein kind begint te schreeuwen en te huilen. Ook dan ben je in je innerlijke kind geschoten.
Of je voelt je in een gezelschap plotseling heel benauwd worden en je
krijgt de neiging hard weg te lopen, zonder dat je begrijpt waarom. Opnieuw ben je in je kleine ik geschoten.
In al dat soort situaties ga je in regressie, je gaat terug in de tijd en je beleeft
de wereld op dezelfde manier als toen je nog een kind was. Dat is meestal
heel vervelend, tenzij je er juist voor kiest weer helemaal een kind te zijn.
Bijvoorbeeld op de kermis of als je helemaal uit je dak gaat tijdens een party.
Hoe dieper je je innerlijke kind hebt verstopt – omdat je vroeger ‘groot’
moest zijn of ‘niet moest zeuren’ – hoe onbeheerster het naar buiten
breekt. En hoe dieper je je emoties als kind hebt ingehouden, hoe heftiger
ze eruit spatten.

Je innerlijke kind verwelkomen
●

●
●

●
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Als je in de emoties of behoeftes van je kleine ik schiet, ga hier dan zo
snel mogelijk mee aan de slag, liefst dezelfde dag nog.
Trek je even terug of zoek een goede vriend of vriendin op.
Onderzoek waarom deze emoties naar boven kwamen. Leek de situatie op een situatie uit je kindertijd? Leek iemand in die situatie op een
belangrijke persoon in je kindertijd?
Ga in gedachte terug naar die situatie uit je kindertijd. Voel de bijbehorende
emoties en behoeften. Spreek ze uit, huil ze eruit, beweeg je lichaam erbij,
adem ze los. Ga hier mee door totdat je de emoties volledig hebt geuit.
Je bent pas klaar wanneer je je volledig opgelucht voelt.
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Dit uitingsproces van oude emoties en behoeften is niet alleen noodzakelijk om in contact te komen met je innerlijke kind, maar ook om je innerlijke kracht te vinden. Nare ervaringen in de kindertijd maken je angstig en
onzeker. Die angst en onzekerheid kun je van je afschudden door te huilen
en je boosheid te uiten. Hoe meer je die oude onzekerheid hebt losgelaten,
hoe meer zelfvertrouwen je krijgt en hoe meer je jezelf kunt zijn.

Twee ikken
Het is heel nuttig je persoonlijkheid op te splitsen in twee delen:
je grote ik en je kleine ik, je volwassen ik en je kind ik. Als je je hiervan bewust bent, is het veel gemakkelijker met je emoties om te gaan. Als je voelt
dat je in je innerlijke kind begint te schieten en dat komt je op dat moment
niet uit – bijvoorbeeld tijdens een belangrijke bespreking op je werk – doe
dan het volgende:

Uit je innerlijke kind stappen
●
●

●

●

●
●
●

●
●

Als je op een stoel zit en je schiet in je kleine ik, sta dan op.
Als er een andere stoel in de ruimte staat, stel je dan voor dat daar je
volwassen ik zit.
Ga in die andere stoel zitten. Je zult merken dat je je weer volwassen
voelt.
Als er geen andere (vrije) stoel in de ruimte staat, sta dan op en stel je
voor dat je uit je kleine ik stapt.
Stap in je grote ik.
Vraag je kleine ik om de ruimte te verlaten.
Ga dan weer op dezelfde stoel zitten en je bent weer volwassen.
Als je op een bank zit, ga dan op een andere plek op die bank zitten.
Als je staat, ga dan op een andere plek staan.

Wees je er wel van bewust dat deze techniek alleen goed werkt als eventuele pijnlijke emoties, remmingen en irreële behoeftes uit het verleden niet
al te sterk meer zijn.
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In je innerlijke kind stappen
Net zoals het soms wenselijk is uit je innerlijke kind te stappen,
is het soms ook wenselijk dat je er ín kunt stappen. Bijvoorbeeld als je wilt
spelen met je kinderen of je partner. Of de beest wilt uithangen als je uitgaat. Ook dan werkt het goed om in een andere stoel te gaan zitten of op een
andere plek te gaan staan, net zoals wanneer je úit je innerlijke kind stapt.

Het actiewiel van je innerlijke kind
1. Hoe gaat het?
●
Schiet je regelmatig in een onverklaarbaar gevoel van onzekerheid,
verdriet of boosheid?
●
In welke situaties gebeurt dat meestal?
●
Wat doe je dan en wat voel je daarbij?
●
Bij wat voor soort mensen schiet je meestal in dat soort gevoelens?
●
Hoe reageren andere mensen daarop?
2. Wat wil je?
●
Wat zou je dan het liefst willen doen vanuit je innerlijke kind?
●
Waar heeft je innerlijke kind vaak behoefte aan?
●
Wat zou je het liefst willen doen vanuit je volwassen ik?
3. Wat kun je?
●
Ben je in staat uit je innerlijke kind te stappen? Eventueel met
bovengenoemde techniek?
●
Ben je ook in staat om regelmatig ín je innerlijke kind te stappen?
●
Kun je dat alleen of heb je daar hulp bij nodig?

Formulier een mantra om
beter met je innerlijke kind
om te gaan, bijvoorbeeld:
‘Mijn innerlijke kind wordt
steeds sterker en spontaner.’

4. Wat besluit je?
●
Wat besluit je voortaan te doen als je in het onzekere, boze of verdrietige innerlijke kind schiet? Hoe kun je er uit stappen als dat nodig is?
●
Wat besluit je te doen om gemakkelijker ín je innerlijke kind te stappen als de omstandigheden daar gunstig voor zijn?
●
Hoe kun je je leven zodanig ontwerpen om beter te voldoen aan de
wensen en behoeftes van je innerlijke kind?
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Je stam |

●

Hoe lang is de stam in verhouding tot de takken?

●

Waar beginnen de takken?

●

Staat de boom recht?

●

Hoe dik is de stam?
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De lengte
Naast de wortels is er ook een stevige stam nodig om de boom overeind te houden. De stam symboliseert onze innerlijke kracht, de basis voor
de takken en bladeren in de interpersoonlijke en transpersoonlijke sferen.
Sommige stammen zijn lang en dun, andere zijn kort en dik. De vorm van
een boom weerspiegelt zijn leefwijze. Een boom in een wild oerwoud moet
alles op alles zetten om niet overschaduwd te worden door andere bomen.
Hij zal daarom zoveel mogelijk omhoog groeien om genoeg licht te krijgen.
Bij zulke bomen beginnen pas bovenin de eerste takken uit de stam te
groeien.
Maar een boom die in een gecultiveerd bos of park groeit, waar open plekken zijn gecreëerd, heeft het geluk dat hij veel ruimte om zich heen heeft,
waardoor hij zich tot een mooie volle boom ontwikkelt die alle kanten uit
groeit. De takken beginnen veel lager, omdat er al vanaf het begin voldoende licht en ruimte was
Veel mensen doen hetzelfde. Als ze bijvoorbeeld moeten opgroeien in een
drukke omgeving, zoals een drukbevolkte stad of een gezin met veel kinderen, waar het recht van de sterkste geldt, hebben velen de neiging alles op
alles te zetten om de top te bereiken, zodat ze niet door andere mensen
overschaduwd worden. Het worden strebers, die zich voornamelijk bezighouden met overleven en vergeten gelukkig te zijn. Als ze de top bereikt
hebben, kunnen ze daar maar een beperkte tijd blijven. Er is al snel iemand
anders die een nog hogere top bereikt.
Mensen die echter in een omgeving leven waarin ze veel ruimte hebben
en zich geen zorgen hoeven te maken om door andere mensen overschaduwd te worden, groeien meer in de breedte en ontwikkelen een volle
en rijke persoonlijkheid. Hun takken beginnen zich al op jonge leeftijd te
ontwikkelen. Daarom beginnen deze takken betrekkelijk laag op de stam.
Deze mensen zijn niet geïnteresseerd om ergens de beste of de sterkste in
te zijn. Een beetje competitie is gezond en houdt de vaart en kwaliteit erin.
Het streven naar de top is echter een kinderlijke drang die volwassen mensen moeten loslaten. Zij zouden niet geïnteresseerd moeten zijn in de korte
kick die de top met zich meebrengt. Maar ja, veel volwassen mensen zijn
hun kindertijd nog lang niet ontgroeid. Ze zijn alleen lichamelijk volwassen. Geestelijk zijn ze nog een kind.
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Staat de boom recht?
Normaal groeit een boom recht naar boven en ontwikkelt een stam
die precies verticaal naar boven groeit. Maar door verschillende omstandigheden kan de stam scheefgroeien. Bijvoorbeeld doordat de wind altijd
vanuit één richting blaast, zoals dat op sommige Caribische eilanden
plaatsvindt. Of het wortelstelsel is aan één kant zwak. Of er heeft een verzakking in de grond plaatsgevonden.

De levensloop van de jaarringen
●

●

●

●

Teken de eerste tien jaarringen van je leven. Je eerste jaar zit dus in het
midden. Elk volgende jaar teken je daar omheen. In die jaarringen zitten
al je herinneringen.
Schrijf in elke jaarring de leeftijd en de belangrijkste hoogte- en dieptepunten van dat jaar. Teken knoesten voor pijnlijke ervaringen.
Waarschijnlijk kun je je niets herinneren van de eerste drie of vier
jaar, maar wellicht heb je er iets over gehoord van je ouders. Sommige mensen kunnen zich hun hele kindertijd niet meer herinneren.
Toch geven de jaarringen een goed beeld van die eerste jaren. Laat de
tekening eens zien aan je ouders of iemand anders die jou goed heeft
gekend als kind.
Sommige ringen zijn dikker dan andere. Waarom denk je dat dat zo is?

Als we een boom doorzagen, zien we aan de jaarringen hoe oud de boom
is. Elk jaar komt er een ring bij. We zien de volledige levensloop van de
boom. Als er een natte en zonnige zomer was, groeit er een brede jaarring,
maar als de zomer slecht was, ontwikkelt zich maar een dunne ring. Alleen
door de buitenste ring bewegen het water en de mineralen uit de grond
naar de top van de boom. De binnenste ringen dienen alleen voor stevigheid. Dus een verleden met veel regen, warmte en licht creëert een stevige
stam. En omdat de binnenste ringen de belangrijkste stevigheid bieden,
zijn de eerste tien jaar van de kindertijd het belangrijkst.
Maak nu een tabel van je hele levensloop met twee kolommen. Zet in de
linkerkolom van boven naar beneden alle jaren van je levensloop. Dus als je
nu 40 bent, zet je in de linkerkolom een reeks van 0 t/m 40 jaar. In de rechterkolom schrijf je achter de betreffende leeftijd de belangrijkste hoogte- en
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dieptepunten, zowel in de privésfeer als in de maatschappelijke sfeer. Doe
het op de volgende manier:
Voorbeeld
Leeftijd Hoogte- en dieptepunten

●

●

●

0

Geboorte, gewenst, gezond, rustige baby, verhuizing

1

Lange vakantie in VS, moeder twee maanden ziek

2

Speelde veel alleen met Lego en in de zandbak, niet zo sociaal

3

Naar kleuterschool, heel leuk, stuk socialer geworden

4

Veel samen gespeeld, maar soms heftige ruzies

5

Aantal vechtpartijen, veel getekend

6

Naar basisschool, hele dag stil moeten zitten, pianoles

17

Eerste vaste verkering, blijven zitten, in schoolband, veel uitgaan

18

Veel optredens met band, te veel zuipen, verkering uit, schrijven

19

Eindexamen, wereldreis, veel seks, diverse drugs uitgeprobeerd

20

Studeren, nieuwe vriendin, eigen kamer, veel schrijven en muziek

21

Eigen studio, gestopt met studeren, handel

22

Veel gehandeld, veel geld verdiend, veel vrouwen, te veel uitgegaan

Als je klaar bent kijk je naar de rode lijnen die door je leven lopen. Wat
valt je op? Zie je een steeds terugkerend patroon?
Kijk vooral naar de eerste woorden links. Vaak zijn dat de belangrijkste
gebeurtenissen.
Schrijf nu een uitgebreide autobiograﬁe met alle hoogte- en dieptepunten van je leven. Bij sommige herinneringen zul je misschien emotioneel worden. Laat deze emoties gewoon toe. Probeer ze niet te onderdrukken. Als er mensen zijn op wie je boos bent, breng je die boosheid
onder woorden. Als er mensen zijn die je mist, uit je dat ook. Beschrijf
vooral de activiteiten waar je het meest warm voor liep.
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Als je erg emotioneel wordt bij sommige herinneringen, zijn ze wellicht
niet goed verwerkt. Neem voldoende tijd om ze te verwerken door je
emoties goed te uiten. Een verwerkingsproces kan enkele dagen tot weken
duren. Je zult er misschien ook dromen over krijgen. Schrijf deze op. Houd
een dagboek bij over het verwerkingsproces.
Als dit proces je veel moeite kost, kan het zijn dat je je emoties erg diep
hebt weggestopt. Het proces kan vooral belemmerd worden door angst.
Als dat het geval is, zou het nuttig kunnen zijn er met iemand over te praten: een goede vriend of vriendin of een LifeCoach. Als je ernstige trauma’s
hebt meegemaakt, is psychotherapie een betere optie.

Brief aan je ouders
●
●

●

●

●
●

●

Schrijf nu een brief aan je ouders.
De brief bestaat uit drie delen. Het eerste deel is gericht op je moeder, het
tweede deel op je vader en het derde deel op hoe ze met elkaar omgingen.
In de brief breng je al je gevoelens onder woorden. Wat zijn voor jou de
vier B’s? Waardoor ben je Boos, Bang, Bedroefd en Blij?
Bedank ze voor al het goeds dat ze je gegeven hebben en zet je ongenoegen op papier voor alle fouten die ze hebben gemaakt. Het is heel
mooi als je ze kunt vergeven voor hun fouten, maar dat hoeft niet.
Vergeving moet rijp zijn.
Schrijf vanuit je buik en je hart, niet vanuit je hoofd.
Als je klaar bent stop je de brief in een envelop en schrijf je hun namen
en adres er op. Dat kan ook het adres ‘Hemel’ zijn... Als ze niet meer
samen zijn, stuur je de brieven naar elk afzonderlijk.
Je hoeft de brief niet op de bus te doen.

De bast
●

Maak een detailtekening van de bast.

De bast van de stam symboliseert iemands afweer- of beschermingsmechanisme. Sommige bomen hebben een dikke bast, bij andere is deze
dunner. Sommige hebben een gladde bast die prettig is om aan te raken,
andere hebben een ruwe bast vol scherpe randen.
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●

●

Is jouw bast te ruw of te glad? Wat zegt dat over de manier waarop je
omgaat met andere mensen?
Zitten er knoesten in de bast? En zo ja, waar staan die voor?

Bij sommige bomen zit de bast vol knoesten. Als je een knoest hebt getekend, vraag je dan eens af wat voor tak daar in het verleden heeft gezeten
en waarom en wanneer deze er is afgebroken. Soms zegt iemand tijdens
LifeCoaching dat hij een goeie baan is kwijtgeraakt, soms dat hij een belangrijke persoon heeft verloren.
●

Zitten er gaten in de bast of stam?

Als er een gat in de bast of stam zit, heeft dat bij veel mensen te maken
met een emotionele verwonding in het verleden of zelfs een gat in het
hart. Er zijn ook mensen die in zo’n gat een vogelnestje tekenen. Dan vraag
ik wie de vogeltjes zijn die daar in wonen. Vaak antwoorden mensen dat
het hun kinderen zijn of andere geliefde personen. Sommige mensen zien
de vogels als symbolen voor delen van zichzelf.
Kleine takjes die onderaan of in het midden van de stam ontspruiten,
duiden vaak op persoonlijke eigenschappen die op latere leeftijd worden
ontwikkeld terwijl men eigenlijk de wens had deze al in de kindertijd te
ontwikkelen.

Persona en beschermingsmechanismen
Het woord persoonlijkheid komt van het woord ‘persona’, dat masker betekent. Het begrip persona heeft twee belangrijke betekenissen: ten
eerste de rol die iemand speelt, hetzij in het theater, hetzij in het dagelijks
leven; ten tweede het aanzien en de waardigheid van een persoon. Tijdens
toneelstukken in de Griekse en Romeinse tijd werden verschillende rollen
vaak door dezelfde acteur gespeeld. De acteur zette daarvoor verschillende
maskers op. Iedere rol had zijn eigen karakter met bijbehorende gevoelens
en verlangens, wat ook in het masker te zien was. Zo zou je de bast, de
buitenkant van de boom, kunnen zien als een masker waarmee hij zijn
binnenkant beschermt en verhult.
Op deze wijze is het woord persoonlijkheid ontstaan: de rollen die we in
ons leven spelen met de bijbehorende maskers. Onze persoonlijkheid be78
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staat uit een groot aantal deelpersoonlijkheden of deelaspecten, waarmee
we allerlei verschillende rollen spelen in het dagelijks leven.
Een kind zet maskers op om zijn ware aard te verhullen als die niet gewaardeerd wordt. Het kan zijn dat zijn ouders niet gediend zijn van zijn
confronterende en rechtstreekse opmerkingen. Het kind kan er dan voor
kiezen een diplomatiek masker op te zetten. Ook emoties zoals boosheid
en verdriet die door de ouders niet gewaardeerd worden, kunnen door
deze maskers goed afgedekt en binnengehouden worden. Als de situatie
heel dreigend is, zal het kind zelfs een psychische muur om zich heen gaan
bouwen. Hoe moeilijker een kind het heeft, hoe meer het geneigd is overlevingsrollen te spelen, maskers op te zetten en muren op te trekken.
Een goed voorbeeld daarvan is het masker van de opgewektheid, waarmee
de gebruiker zijn onzekerheid of verdriet verstopt achter een constante
glimlach. In oppervlakkige contacten kan zo’n masker heel nuttig zijn, bijvoorbeeld in het beroep van receptioniste. Het is voor de klanten niet erg
prettig als er voortdurend een verdrietig meisje achter de balie zit. Maar
thuis schept zo’n masker alleen maar afstand.
Een zeer beangstigende ervaring voor een kind is gepest worden. Het
kind kan er dan bijvoorbeeld voor kiezen de rol van de stoere bink aan te
nemen en gaat dan het masker van de ongenaakbaarheid opzetten. Dan
krijg je een soort Clint Eastwood-imago. In ernstiger gevallen begeeft het
kind zich op het criminele pad, gaat aan de drugs of neemt een arrogante
houding aan. Er zijn ook kinderen die hun toevlucht zoeken in een dogmatische religie. Hoe meer iemand gepest wordt, hoe meer hij zich van de
gewone maatschappij gaat distantiëren.
Ik was een tijdje LifeCoach van een wat arrogante man die aan overgewicht leed. Tijdens het verloop van het eerste gesprek ging hij door twee
fasen heen. In de eerste fase zat hij uitgebreid op te scheppen over zijn
baan als directeur van een middelgrote handelsonderneming. Toen ik
vragen ging stellen over zijn kindertijd, bewoog hij naar de tweede fase,
waarin hij heel onzeker werd. Hij was als kind erg gepest op school. Als
overlevingsstrategie had hij een arrogante houding aangenomen waarmee hij zich boven de pestkoppen probeerde te plaatsten (wat uiteraard
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niet lukte). Ook bouwde hij een muur van vet om zich heen – een soort
emotionele buffer – maar daardoor werd hij nog erger gepest. Ten slotte
koos hij een beroep als baas zodat hij alles en iedereen onder controle kon
houden.
Maar na verloop van tijd gingen de werknemers in zijn bedrijf zich
alsmaar opstandiger tegen hem gedragen. Ze gingen zich steeds meer irriteren aan zijn arrogante gedrag en de dwangmatige neiging alles onder
controle te houden. Iedereen werd gek van zijn bemoeizucht.
Toen mijn cliënt zag dat de irritaties van zijn collega’s door zijn overlevingsstrategie werden veroorzaakt, besloot hij er wat aan te doen. Hij zag in dat die
overlevingsstrategie door het pesten op school was ontstaan en dat zijn vet
een bufferfunctie had. Nadat hij de emoties omtrent het pesten had verwerkt,
was hij in staat zijn eetgedrag, arrogantie en controledrang op te geven.
Maskers, buffers en emotionele muren hebben alles te maken met het
innerlijke kind, die ze ontwikkeld heeft als beschermingmechanisme en
overlevingsstrategie. Het heeft zich er achter verscholen sinds de kindertijd. Angst en pijn zijn er de oorzaak van. Die zullen eerst moeten worden
verwerkt, voordat het kind in staat is de maskers af te zetten, de overlevingsrollen op te geven en de muren af te breken. Pas dán kan het zichzelf
worden en werkelijk zelfvertrouwen ontwikkelen. Pas dán kan het open
communiceren met andere mensen en gelijkwaardige relaties opbouwen.
Pas dán kan het al zijn talenten en vermogens volledig ontdekken en
ontplooien.

Het actiewiel van de schors
1. Hoe gaat het?
●
Welk masker draag jij in je dagelijks leven?
●
Wat verberg je daarmee? Wat bescherm je daarmee?
2. Wat wil je?
●
Wil je dit masker nog langer blijven gebruiken?
●
Zou je het willen afzetten?
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3. Wat kun je?
●
Ben je in staat het masker af te zetten?
●
Bij wie kun je dat? Bij wie niet?
4. Wat besluit je?
Hoe zou het zijn om je masker af te zetten?
●
Zou je het nu willen afzetten?
●
Hoe zou je je leven kunnen ontwerpen om gemakkelijker zonder
masker te functioneren?
●

Formuleer een mantra
om vrijer te worden in het
hanteren van maskers,
bijvoorbeeld:
‘Ik durf mijn masker steeds
vaker af te zetten.’
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●

Heb je takken getekend?

●

Of zitten de takken geheel of gedeeltelijk verscholen onder
het bladerdek? Wat betekent dat?

●

Als de takken verscholen zitten, teken ze dan nu in de
boom. Teken hoofdtakken en zijtakken.
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Onze eigenschappen, vaardigheden en rollen
De takken symboliseren de verschillende vertakkingen van de persoonlijkheid: onze rollen met de daarbij behorende competenties, activiteiten en eigenschappen. Sommige takken zijn duidelijk zichtbaar, terwijl
andere verborgen zitten. Sommige takken zijn stevig en lang. Andere zijn
nog maar net ontsproten uit de stam of uit andere takken. Er zijn ook takken die zich wegens gebrek aan ruimte en licht niet goed hebben kunnen
ontwikkelen. De sappen die door de stam en takken stromen, staan voor
de levensenergie en geestdrift die door onze persoonlijkheid stromen.
Mochten je takken in de tekening geheel of gedeeltelijk verscholen zitten,
dan laat je je eigenschappen, vaardigheden, activiteit en rollen niet of
slechts gedeeltelijk zien aan de buitenwereld. Vraag je eens af waarom je
dat niet doet.
Als je heel veel takken hebt getekend, zou het kunnen dat je leven te druk
is. Als je er maar een paar hebt getekend, kun je je afvragen of je niet te
weinig doet en of er genoeg afwisseling in je leven is.

Natuurlijke rollen en overlevingsrollen
Alle rollen zijn ergens in de kindertijd ontstaan. Sommige rollen
zijn natuurlijke expressies van het karakter van het kind. Een kind dat van
nature bijvoorbeeld een baasje is, zal meestal de leiding op zich nemen als
hij met zijn vriendjes speelt. Een kind dat van nature een handelaartje is,
zal wellicht al op vroege leeftijd met speelgoed gaan handelen.
Een kind kan ook rollen gaan spelen om zich in het gezin of op school
comfortabel, veilig of gewaardeerd te voelen. Zo kan het zijn dat een kind
ontdekt dat het gewaardeerd wordt als het altijd hulpvaardig is. Dan gaat
het de rol van hulpverlener spelen. Of het ontdekt dat het goed voor de
huiselijke sfeer is om altijd grappig te zijn. Dan gaat het de rol van clown
spelen. Dit soort rollen zijn onnatuurlijk en worden overlevingsrollen of
overlevingsmechanismen genoemd. Vaak zit daaromheen een stevig masker, gesymboliseerd door de schors van de boom.
Veel rollen spelen we bewust, zoals die van vader, moeder, vriend of collega.
Maar sommige zitten zo diep in het onderbewustzijn verscholen, dat ze
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maar zelden aan het licht komen. Het zijn de schaduwstukken in ons onderbewustzijn die – als ze verwond of onderdrukt zijn – ernstige psychische of
psychosomatische problemen kunnen veroorzaken. Dit leidt tot onverwachte moeilijkheden voor zowel onszelf als onze omgeving. We kennen allemaal
het voorbeeld van de keurige heer die plotseling in een razend monster verandert of de trouwe echtgenote die ineens verandert in een femme fatale,
genietend van het spel waarin ze allerlei keurige heren verleidt.
Een boom met veel takken heeft veel verschillende rollen en functies. Een
boom met grillige takken bezit grillige deelpersoonlijkheden. Een boom
met in elkaar verstrengelde takken, ligt met zichzelf in de knoop of lijdt
aan innerlijke conﬂicten. Een treurwilg heeft hangende takken en bij een
knotwilg worden regelmatig al zijn takken gesnoeid. Wilgmetaforen lijken
voor zichzelf te spreken, maar er kunnen hele andere betekenissen aan zitten. De tekenaar moet zelf een interpretatie geven van zijn boom.

De takken in de intrapersoonlijke sfeer
De takken in de intrapersoonlijke sfeer vertegenwoordigen alle
activiteiten, eigenschappen en delen van onze persoonlijkheid die op het
eigen individuele functioneren betrekking hebben zoals eten, slapen, koken,
ontspannen, bewegen, nadenken, dromen, creëren, studeren enz. Er zijn
hoofdtakken en zijtakken, die hoofdfuncties en bijfuncties symboliseren.
Een voorbeeld van een hoofdtak in de intrapersoonlijke sfeer is de ‘ontspanningstak’. Zijtakken daarvan zijn bijvoorbeeld de ‘wandelaar’, de ‘tv-kijker’,
de ‘luiwammes’ en de ‘romanlezer’. Een dergelijke hoofdtak kan ook in de
interpersoonlijke privésfeer doorgroeien, waarbij allerlei ontspannende activiteiten samen met de partner, vrienden en familieleden worden uitgeoefend. Ook kan de ‘ontspanningstak’ helemaal naar de transpersoonlijke sfeer
in de top van de boom groeien, waar hij verandert in een meditatief deel. Er
zijn nog talloze andere soorten takken, zoals de kok, de roker, de student, de
streber, de kunstenaar, de musicus, de hardloper, enzovoorts.

De takken in de interpersoonlijke sfeer
De takken in de interpersoonlijke sfeer – in het midden van boom
aan de linker- en rechterkant – zijn gericht op onze relaties in de privésfeer
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en maatschappelijke sfeer. Vaak tekenen mensen de privétakken aan de
linkerkant en de maatschappelijke aan de rechterkant, maar in principe ligt
dat open. Aan de privékant zitten de hoofdtakken van vriend of vriendin,
echtgenoot of echtgenote, zoon of dochter en vader of moeder. Daarnaast zijn
er talloze zijtakken zoals die van de zorgzame, ﬂexibele of strenge moeder, de
liefhebbende of afwezige echtgenoot en de gehoorzame of rebelse dochter.
Aan de maatschappelijke kant zitten de takken van onder andere de ondernemer of werknemer, de vakman of vakvrouw, de zakenman of kunstenaar.
Daar tussenin zitten takken die zowel naar de maatschappelijke als naar de
privésfeer gericht zijn, zoals het lidmaatschap van de sport- of toneelvereniging, de scholier, de cultuurliefhebber en de buurman of buurvrouw. Uiteraard zijn er ook in deze sfeer talloze zijtakken.
Relaties zijn essentieel voor de ontwikkeling van onze persoonlijkheid en
ons karakter omdat andere mensen ons spiegelen. Maar dat is alleen zo als
we onze rollen bewust spelen en ze niet misbruiken om onze ware aard
te verhullen met maskers. De kunst is om onze rollen zowel in de maatschappij als in de privésfeer op een speelse en bewuste manier te spelen
zonder onze ware aard te maskeren. Dit vereist eerlijkheid en een gezonde
hoeveelheid zelfvertrouwen.
De takken in de transpersoonlijke sfeer
De takken aan de bovenkant van de boom zijn gericht naar de transpersoonlijke sfeer. Deze takken houden zich bezig met wetenschap, ﬁlosoﬁe, intuïtie,
spiritualiteit, meditatie, genieten van de natuur, de dood en het hiernamaals.
Verder zijn er takken op de grensgebieden tussen de transpersoonlijke en
interpersoonlijke sfeer zoals religieuze takken en takken in opleidingen.

Het actiewiel van de takken
1. Hoe gaat het?
●
Schrijf in elke tak welke rol of eigenschap deze vertegenwoordigt.
●
Teken ook de overlevingstakken. Wat verberg je achter die rollen?
Welke gevoelens?
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2. Wat wil je?
●
Schrijf bij elke tak wat je er mee wilt. Welke tak wil je laten groeien?
Welke wil je laten zoals hij is?
●
Welke tak zou je willen snoeien? Wil je bijvoorbeeld een verouderde
overlevingsstrategie loslaten die geen functie meer heeft of zelfs in de
weg zit?
3. Wat kun je?
Schrijf in elke tak welke vaardigheden of talenten hij heeft.
●
Wat kun je allemaal met elke tak? Benut je je vaardigheden ten volle?
●
Ben je in staat verouderde takken te snoeien? Is de tijd daar rijp voor?
●
Of moet je eerst oude pijn en angst verwerken?
●

4. Wat besluit je?
Wat zou er gebeuren als sommige takken gaan groeien?
●
Wat zou er gebeuren als je sommige takken gaat snoeien?
●
Met welke takken ga je het eerst aan de slag?
●
Hoe zou je je leven dusdanig kunnen ontwerpen zodat sommige
takken beter kunnen groeien en andere gesnoeid kunnen worden?
●

Formuleer een mantra die
je helpt om een of meerdere
takken beter te laten groeien, bijvoorbeeld: ‘Ik word
een steeds betere vader.’
‘Ik word een steeds betere
manager.’
‘Ik kan steeds gemakkelijker
in en uit mijn rollen stappen.’
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Kijk naar de bladeren van de boom. Als je bij de eerste
boom van dit boek geen bladeren hebt getekend, vraag je
dan af waarom. Teken vervolgens de bladeren.
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De bladeren zijn de meest bewegelijke delen van de boom. Ze staan
daarom voor al onze dagelijkse activiteiten: communiceren, denken en ons
handelen. Ze hebben een beperkte levensduur, vooral bij loofbomen, met
een duidelijk begin en eind. Ze staan voor onze kortdurende werkzaamheden of projecten, die een duidelijk begin en eind hebben.
●

●

●
●
●
●

Hoe vol is je bladerdek? Kijk goed aan welke takken je de meeste bladeren hebt getekend.
Hoe communiceer je gewoonlijk met de mensen om je heen? Op je
werk, thuis, met vrienden?
Communiceer je veel of weinig? Duidelijk of onduidelijk?
Praat je veel of ben je meer een luisteraar?
Kijk je goed om je heen? Of is je blik meer naar binnen gericht?
Welke kleur hebben de bladeren?

●

Op wat voor manier ben je actief? Vooral lichamelijk, mentaal of allebei?

●

Hoe denk je? Snel, langzaam, positief, negatief, gevarieerd, diepgaand,
oppervlakkig, scherp, geordend, chaotisch?

Via de bladeren staat de boom in contact met de buitenwereld; daarmee
ontvangt hij licht, regen en koolzuur en geeft hij beschutting, vocht en
zuurstof. De symboliek van de bladeren hangt af van de tak waaraan ze
hangen; oftewel, staan ze symbool voor onze maatschappelijke relaties
of privérelaties? Als we met ons werk bezig zijn, gebruiken we vaak andere
manieren van communiceren, denken en handelen dan als we thuis zijn.
Het ontvangen van licht staat voor het opdoen van kennis en het krijgen
van inzicht. Het opgenomen vocht staat voor het openstaan voor gevoelens van andere mensen en het koolzuur staat voor het ontvangen van
producten, diensten en geld. De beschutting die de boom geeft, staat voor
het geven van zorg en bescherming. Het vocht dat de bladeren afstaan,
staat voor het uiten van emoties. De productie van zuurstof staat voor alles
wat we doen voor de mensen om ons heen.
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In het contact met de buitenwereld komen onze emoties en verlangens tot
uitdrukking. Ook reageren de bladeren op de wind, net zoals wij reageren
op externe invloeden via onze woorden, bewegingen en emoties. De bladeren staan ook symbool voor onze handen, werktuigen en gereedschappen
waarmee wij dingen creëren in de wereld. Via de bladeren doen wij dus
twee dingen: geven en ontvangen.

De kleur
De kleur van de bladeren staat voor het bewustzijn waarmee we
de wereld om ons heen waarnemen. Mensen met donkere bladeren kijken
door een donkere bril en zijn pessimistisch. Mensen met lichte en frisse
bladeren kijken door een lichte, heldere bril en zijn optimistisch.
Er was eens een fotograaf die de hele wereld afreisde om vast te leggen
hoe erg het er met de natuur voor stond. Hij fotografeerde alle plekken
waar de mensen slecht met de aarde omgingen. Maar op een gegeven moment werd hij ziek – heel erg ziek. Tijdens het dieptepunt van zijn ziekte
kwam hij tot een helder inzicht. Hij was ziek geworden van alle ellende
waar hij voortdurend met zijn neus (en camera) bovenop zat. Toen besloot
hij het roer volledig om te gooien. Hij ging vanaf dat moment alleen nog
mooie plekken fotograferen om te laten zien hoe geweldig de natuur is en
om de wereld aan te sporen zuinig op haar te zijn. Hij is sinds die tijd nooit
meer ziek geweest.
De kleur van de bladeren kan ook duiden op hoe men zich naar de buitenwereld presenteert. Het spreekt voor zich dat mensen die fel gekleurde
bladeren tekenen, een andere indruk maken (of wensen te maken) op de
omgeving dan mensen die zachte tinten gebruiken.

De hoeveelheid bladeren
Mensen die een vol bladerdek tekenen, doen veel en communiceren
uitbundig, terwijl mensen die weinig of geen bladeren tekenen weinig
communiceren of doen. Let er wel op dat de tekening van de boom een
momentopname is, dit kan met name bij het tekenen van de bladeren
verschil maken. Het kan zijn dat iemand op dit moment in een periode
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zit waarin hij niet veel communiceert of doet omdat hij zich tijdelijk in
zichzelf heeft teruggetrokken of gewoon op vakantie is. De manier waarop
iemand de bladeren tekent, is ook typerend voor iemands karakter. Sommige mensen tekenen exact elk blaadje en zijn daar vrij lang mee bezig,
terwijl andere mensen alleen de contour van de boom tekenen.

De richting van de bladeren
De richting waarin mensen de bladeren tekenen, geeft aan op welke levenssfeer zij op dit moment het sterkst georiënteerd zijn. Als iemand
de bladeren sterk naar boven richt, is hij sterk op de transpersoonlijke sfeer
georiënteerd. Dit geldt ook voor mensen die de bladeren sterk naar de
privésfeer of de maatschappelijke kant richten.

Detailtekening van één blad
●

Teken nu één enkel blad, liefst in kleur. Lees pas verder als hij klaar is.

●

Zie je daarin jouw stijl van handelen, werken, communiceren of denken?
Doe je dat puntig, strak, rond, afwisselend, rommelig, kartelig, fel, zacht,
stekelig, kleurrijk, prikkerig (als een brandnetel) of zelfs giftig?
Heb je de nerven in het blad getekend? Als je dat niet gedaan hebt, wat
zegt dat over jou?
Teken de nerven er in als je dat nog niet gedaan hebt. Lees pas verder
als je daarmee klaar bent.

●

●

●

●

●
●

Hoe lopen de nerven? Strak, gestructureerd, symmetrisch, simpel, complex, sierlijk, dun, dik, afwisselend, rommelig, chaotisch?
Lopen ze helemaal tot aan de rand van het blad of stoppen ze eerder?
Is er één duidelijke hoofdnerf?

De vorm van het blad zegt veel over de manier waarop iemand handelt,
denkt en communiceert. Sommige mensen hebben mooie ronde bladeren
met zachte randen. Zij handelen, denken en communiceren rond, zacht en
plezierig, terwijl mensen die scherpe en puntige bladeren tekenen, vaak
scherp handelen, denken en communiceren, stekende opmerkingen kunnen maken en de zaken op een ‘puntige’ manier uitleggen en volbrengen.
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De nerven staan voor ons zelfvertrouwen en de structuur op het gebied
van denken, handelen en communiceren. Zij zijn het geraamte van het
blad, die stevigheid en structuur geven. Iemand met stevige en duidelijke
nerven is zelfverzekerd. Mensen met gestructureerde nerven denken,
handelen en communiceren strak en georganiseerd, terwijl mensen met
rommelige nerven ook rommelig neigen te zijn. Mensen met complexe
nerven houden van complexe projecten en denken en praten graag over
complexe zaken.

Monologers
Monologers zijn mensen die alleen willen praten en niet kunnen
luisteren. Als je praat krijg je aandacht, als je luistert geef je aandacht.
Monoloogtypes hebben behoefte aan heel veel aandacht en hebben geen
wezenlijke interesse in de luisteraars. Ze letten er meestal niet eens op of
de luisteraars wel geïnteresseerd zijn in hun monoloog. Daardoor dreigen
ze in een negatieve spiraal van vereenzaming te raken. Dit komt doordat ze
veel energie uit hun publiek zuigen waardoor deze steeds minder met ze
willen omgaan. Het gevolg daarvan is dat de monologers – als ze weer eens
publiek hebben gevonden – nog meer gaan praten om aandacht te krijgen
omdat ze zich eenzaam voelen. En zo zakken zij in een neerwaartse spiraal.
Het is enorm belangrijk een goede balans te zoeken in de dialoog. Dit komt
relaties erg ten goede. De goede luisteraar heeft werkelijke interesse in de
ander, hetgeen erg aangenaam is voor de prater. Maar ook de luisteraar
moet regelmatig zijn ei kwijt kunnen.

Het actiewiel van de bladeren
1. Hoe gaat het?
●
Ben je jezelf in de communicatie met andere mensen? Of speel je
meestal een rol en heb je een masker op?
●

Vertegenwoordigen je handelingen wie je werkelijk bent?
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●

●

●

●

●

●

Heb je werkelijk belangstelling voor andere mensen? Of ben je alleen
in jezelf geïnteresseerd?
Ben jij meestal aan het woord of ben je meer een luisteraar? Of verschilt dat per persoon?
Stel je vaak vragen aan andere mensen? Of stellen mensen hoofdzakelijk vragen aan jou? Of verschilt dat per persoon?
Als je naar de nerven kijkt, ben je dan strak georganiseerd in je handelingen? Of ben je meer een improvisator? Of ben je rommelig?
Hou je van veel afwisseling? Of hou je van regelmaat? Wat vind je
van routine?
Ben je snel in je handelingen? Oppervlakkig? Of langzaam? Grondig?

2. Wat wil je?
●
Wat zou je willen veranderen in je manier van communiceren?
●
Wat zou je willen veranderen in je manier van denken en handelen?
3. Wat kun je?
●
Kunnen mensen jou begrijpen? Of alleen sommigen?
●
Kun je het onderste van je tong (blad) laten zien?
●
Met welke mensen kun je meestal een goede dialoog voeren? Waarin
zowel jij als je gesprekspartner ongeveer evenveel aan het woord
zijn?
●
Kun je gemakkelijk je emoties laten zien in gezelschap van andere
mensen? Of alleen bij sommigen? Of helemaal nooit?
●
Doe je dingen die je kunt?
●
Kun je doen wat je wilt op je werk?
●
Kun je doen wat je wilt in de privésfeer?
Formuleer een mantra die
je verlangens op het gebied
van je bladeren kracht
bijzet, bijvoorbeeld: ‘Ik
communiceer duidelijk en
zelfverzekerd.’

4. Wat besluit je?
●
Wat besluit je te verbeteren in je manier van communiceren, denken
en handelen?
●
Wat voor invloed zou dat op jou hebben?
●
Word je daar gelukkiger van? Worden anderen daar gelukkiger van?
●
Hoe zou je je leven kunnen ontwerpen zodat de communicatie met
de mensen om je heen verbetert?
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●

Heb je bloesems getekend?

●

Zo niet, teken dan nu de bloesems in de boom.

Inspiratie en liefde zijn de grootste kenmerken van bloei.
De bloei wordt gesymboliseerd door de sporen in de
bloesems die door bijen en vlinders worden meegenomen
naar andere bloesems van andere bomen, waardoor er
bevruchting plaatsvindt. Deze bevruchting kan in alle
levenssferen plaatsvinden.
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Slechts weinig mensen tekenen uit eigen initiatief bloesems in de boom.
Als ze dat wél doen, is het een heel gunstig teken. Zo iemand voelt zich
geïnspireerd en gelukkig. Het spreekt vanzelf dat de hoeveelheid bloesems
en de grootte ervan weergeeft hoezeer men in bloei staat. Als bomen of
planten in bloei staan, zijn ze aantrekkelijk, hebben ze een krachtige uitstraling en verspreiden ze een heerlijke geur.
Als mensen niet uit zichzelf de bloesems tekenen, vraag ik hen dat nu te
gaan doen, met als doel zich voor te stellen hoe het zou zijn om in bloei te
staan.
Bloei in de privésfeer betekent dat er een groot gevoel van liefde is voor
één of meerdere mensen in deze sfeer. Als twee mensen bijvoorbeeld verliefd zijn, inspireren zij elkaar voortdurend. Maar ook een kind waar je van
houdt, is op vele manieren inspirerend. Bloei in de maatschappelijke sfeer
betekent dat er een stroom van vruchtbare ideeën op gang is gekomen die
veel voorspoed brengt. Collega’s inspireren elkaar waardoor er een bloeiende samenwerking ontstaat. Bloei in de transpersoonlijke sfeer houdt
in dat men grote inspiratie ontvangt op wetenschappelijk, ﬁlosoﬁsch of
spiritueel gebied of anderen daarin inspireert. Bloei in de intrapersoonlijke
sfeer betekent dat men zich sterk geïnspireerd voelt door de dingen die
men alleen doet.

Samen genieten
Iedereen streeft ernaar gelukkig te worden en te genieten. Genieten
moet echter niet ten koste gaan van anderen (want dat is ongezellig) maar
samen met anderen.
In je eentje genieten is prettig, maar samen genieten is intenser. En als
je alleen maar in je eentje probeert te genieten en iedereen om je heen is
somber, is het snel afgelopen met je geluk.
Iemand die gelukkig is geniet van alles in het leven. En de gelukkigste
mensen genieten het liefst samen met hun vrienden, familieleden en collega’s.
Stel jezelf bij iedere beslissing de vraag: maak ik mezelf en mijn omgeving
hier gelukkig mee? Op deze manier neem je altijd het juiste besluit.
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Als je in bloei staat in één of meerdere van de levenssferen, verkeer je in
een ﬂow. Dan geniet je intens van wat je doet. Je creativiteit functioneert
op topniveau, je bent goed in wat je doet, de tijd vliegt voorbij en je kunt
bijna niet met je activiteiten stoppen. Het hoogste doel van je leven is
dat je voortdurend in alle levenssferen bloeit (interpersoonlijk, intrapersoonlijk en transpersoonlijk). Dat je veel liefde voelt voor je vrienden en
familieleden, voor je werk, voor je land, voor de natuur, voor de kosmos en
niet te vergeten voor jezelf.
●

Maak een detailtekening van één bloesem.

●

Is deze open of gesloten? Of is deze zich aan het openen?
Wat zegt deze over de manier waarop je anderen inspireert of door
anderen geïnspireerd wordt? Wat zegt deze over de manier waarop je
liefde uitwisselt met anderen?

●

Het actiewiel van de bloesems
1. Hoe gaat het?
●
Sta je momenteel in bloei in één of meerdere levenssferen?
●
Door welke activiteiten raak je in een ﬂow?
●
Voor welke mensen in de privésfeer voel je de meeste liefde?
●
Door welke mensen in de privésfeer word je het meest geïnspireerd?
●
Welke mensen in de privésfeer worden het meest door jou geliefd of
geïnspireerd?
●
Hoe is de relatie met deze mensen?
●
Hoe is de liefde voor jezelf? (kijk naar de bloesems in de intrapersoonlijke sfeer)
●
Door welke mensen in de maatschappelijke sfeer word je het meest
geïnspireerd?
●
Welke mensen in de maatschappelijke sfeer worden het meest door
jou geïnspireerd?
●
Hoe word je geïnspireerd door de natuur, de wetenschap, ﬁlosoﬁe,
religie, god?
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●

Inspireer je ook anderen op het gebied van wetenschap, ﬁlosoﬁe en
spiritualiteit?

2. Wat wil je?
●
Welke activiteiten zou je willen uitoefenen om meer in een ﬂow te
komen?
●
Welke vriendschap zou je willen verbeteren?
●
Met wie zou je graag een vriendschap willen starten? Wie vind je
inspirerend gezelschap?
●
Wie zou je liever niet meer in je vriendenkring willen hebben? Wie
inspireert je niet meer?
●
Met wie zou je graag een liefdesrelatie beginnen?
●
Met wie zou je graag willen samenwerken op je werk? Door wie raak
je geïnspireerd?
●
Met wie zou je liever niet meer willen samenwerken? Wie inspireert
je niet meer?
●
Aan welke spirituele of levensbeschouwelijke activiteit zou je meer
tijd willen besteden?
●
Waar heeft je lichaam behoefte aan?
3. Wat kun je?
●
Wat kun je doen om zoveel mogelijk in bloei te staan?
●
Wie of wat beperkt je om in bloei te staan?

Formuleer een mantra die
je helpt om vaak in bloei te
staan, bijvoorbeeld:
‘Ik ontmoet steeds meer
inspirerende mensen.’
‘Ik vind werk dat mij enorm
inspireert.’
‘Ik kom steeds meer in een
ﬂow.’

4. Wat besluit je?
●
Wat besluit je te doen om meer in bloei te gaan staan?
●
Word je daar gelukkiger van? Worden andere mensen om je heen
daar gelukkiger van?
●
Stel je nu eens voor dat je in bloei staat in alle levenssferen.
●
Hoe kun je je leven ontwerpen om meer in bloei te kunnen staan?
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Je vruchten |

●

Heb je vruchten getekend?

●

Zo niet, teken dan nu een volledig nieuwe boom met
vruchten.

Net als bij de bloesems, geldt ook voor de vruchten dat
slechts weinig mensen deze uit eigen initiatief tekenen. Na
de bloei komen de vruchten. Deze fase is net zo vreugdevol
als de bloei. De boom wordt creatief en productief. Het is
heerlijk om je vruchten rond te delen en mensen daarvan te
zien genieten.

99

10181_LifeDesign BW.indd 99

12-05-09 10:49

je vruchten

●
●
●
●

●

●

●

●

Kijk naar de vruchten aan de takken die naar de privésfeer gericht zijn.
Schrijf bij elke vrucht wat deze te bieden heeft aan liefde, zorg en aandacht.
Schrijf ook bij elke vrucht aan wie je deze wilt schenken.
Kijk naar de vruchten aan de takken die naar de maatschappelijke sfeer
gericht zijn.
Geef in de tekening aan welke vruchten bedoeld zijn voor klanten en
welke voor collega’s.
Geef bij elke vrucht aan welke producten of werkzaamheden erdoor
worden gesymboliseerd.
Welke vruchten heb je te bieden op het gebied van levenswijsheid of
spiritualiteit?
Welke vruchten zijn voor jezelf bedoeld?

De vruchten in de privésfeer symboliseren de zorg en aandacht die je de
mensen in die sfeer geeft. De vruchten in de maatschappelijke sfeer zijn
de producten of diensten die je de maatschappij biedt. De vruchten in de
transpersoonlijke sfeer symboliseren de inzichten en levenswijsheid die je
te bieden hebt. In de intrapersoonlijke sfeer symboliseren de vruchten de
geschenken die je jezelf geeft.
Rijpe mensen streven er niet alleen naar zelf gelukkig te worden maar
ook om zoveel mogelijk andere mensen gelukkig te maken. Ze hebben het
geheim ontdekt van de wet van het geven. Hoe meer je geeft, hoe meer je
uiteindelijk krijgt.
●

Teken een detailtekening van één vrucht.

●

Hoe reﬂecteert deze je eigen karakter en de diensten of producten die je
te bieden hebt?

Het actiewiel van de vruchten
1. Hoe gaat het?
●
Wat doe je momenteel voor de mensen in de privésfeer?
●
Wat heb je te bieden in de maatschappelijke sfeer aan diensten of
producten? Aan collega’s of klanten?
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●
●
●

Wat heb je te bieden aan ﬁlosoﬁsche inzichten?
Wat doe je voor de natuur?
Wat doe je voor jezelf?

2. Wat wil je?
Wat zou je momenteel meer willen doen voor de mensen in de privésfeer?
●
Wat zou je meer willen bieden in de maatschappelijke sfeer aan
diensten of producten? Aan collega’s of klanten?
●
Wat zou je willen doen met je ﬁlosoﬁsche inzichten?
●
Wat zou je meer willen doen voor de natuur?
●
Wat zou je meer willen doen voor jezelf?
●
In welke van de vier levenssferen zou je momenteel meer vruchten
willen produceren?
●

3. Wat kun je?
Ben je in staat meer producten te creëren of diensten te verlenen?
Heb je daar genoeg vaardigheden, talenten, ﬁnanciële middelen,
energie, kracht, ervaring, kennis, ruimte, tijd en zelfvertrouwen voor?
●
Word je geremd door onzekerheid, twijfel, gebrek aan energie, een
innerlijk conﬂict, gebrek aan zelfvertrouwen? Is deze remming reëel?
Is het iets uit je verleden?
●
Hoe kun je deze remming overwinnen?
●
Zijn er andere mensen die jou kunnen helpen of stimuleren in het
creëren van producten of het verlenen van diensten?
●
Hoe zou je andere mensen kunnen stimuleren, inspireren of begeleiden zodat ze beter met je samenwerken?
●
Zijn er andere mensen die jou afremmen in je productiviteit?
●
Hoe zit het met concurrenten? Zijn er veel andere mensen die hetzelfde produceren of dezelfde dienst verlenen?
●
Hoe zit het met de vraag naar jou product of dienst? Is die groot
genoeg?
●
Voor de liefhebbers: Zijn er spirituele activiteiten die je zou kunnen
ondernemen om de kwaliteit en kwantiteit van je vruchten te verhogen (meditatie, gebeden of rituelen)?
●
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Formuleer een mantra die
je helpt heel veel smakelijke
vruchten te produceren,
bijvoorbeeld:
‘Ik bied steeds meer zorg
en aandacht aan mijn
kinderen.’
‘Steeds meer mensen
waarderen en kopen mijn
producten.’

4. Wat besluit je te doen?
●
Hoe zou het zijn om meer producten of diensten te leveren?
●
Hoe zou het zijn om de kwaliteit ervan te verbeteren?
●
Wat besluit je te doen? De kwantiteit of de kwaliteit verhogen? Of
beide?
●
Of ga je de kwantiteit juist (tijdelijk) verlagen zodat je de kwaliteit
kan verhogen?
●
Hoe kun je je leven zodanig ontwerpen dat het vruchtbaarder wordt?

102

10181_LifeDesign BW.indd 102

12-05-09 10:49

Maatschappelijke bomen |

Het is voor jezelf en voor alle mensen in je omgeving
altijd belangrijk te doen wat je echt graag wilt. De fout die
veel kostwinners maken is dat ze alleen maar werken om
brood op de plank te brengen, terwijl ze hun werk niet leuk
vinden. Ze beschouwen het doen van hun onbevredigende
werk als een opoffering voor hun gezin. Maar het gezin is
helemaal niet gebaad bij een ongelukkige kostwinner.
Voor je omgeving is het veel ﬁjner als er een gelukkig mens
thuiskomt na het werken dan een gefrustreerd iemand
omdat hij zich niet happy voelt op het werk.
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Kies de opdrachten die bij jouw maatschappelijke levensstijl passen.

Je werkt
Stel jezelf eens de vraag welke activiteit je het allerliefst doet. Kun je hier je
geld mee verdienen? Maak daar dan je werk van.
●
●

●
●

●

●

●

●

Neem een nieuw vel papier. Liefst A3 of A2.
Maak een tekening van je werk in de vorm van een landschap met
heuvels, bergen, rivieren en beken. Teken alle mensen als bomen.
Teken ook jezelf als boom in dat landschap.
Lees pas verder als het landschap klaar is.
Geef aan waar alle bomen voor staan: collega’s, superieuren, ondergeschikten, klanten, opdrachtgevers, freelancers enz.
Als je freelancer bent of een eenmanszaak hebt zonder personeel, teken
dan alleen jezelf en je klanten of opdrachtgevers.
Zijn sommige bomen hoger dan andere? Staan sommige bomen of
boomgroepen op een hoger niveau dan andere (bijvoorbeeld op een
heuvel of berg)? Waarom heb je dat zo getekend?
Kijk goed naar hoe de verschillende boomgroepen door rivieren of
beken worden gescheiden. Kijk ook naar de afstanden tussen de bomen
en boomgroepen. Wat valt je daarbij op?

Heb je eventuele superieuren groter of op een hoger niveau getekend dan
jezelf? En ondergeschikten kleiner of lager? Sta er eens bij stil wat deze
hoogteverschillen betekenen. Zijn sommige mensen als persoon meer
of minder ontwikkeld dan jij? Dan heb je ze waarschijnlijk als grotere of
kleinere bomen getekend. De vraag is natuurlijk of dat werkelijk zo is. Het
kan ook zijn dat je ze alleen maar hoger of lager inschat.
Of hebben ze meer of minder gestudeerd? Of zijn ze langer of korter werkzaam in de organisatie? Of duiden de hoogteverschillen slechts op salarisverschillen of verschillen in verantwoordelijkheid? Waarschijnlijk heb je
ze dan op een hoger of lager niveau getekend – op een heuvel of in een dal
– maar zijn ze als boom niet groter of kleiner dan jij.
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Het zal je waarschijnlijk opvallen dat de bomen die je dicht bij jou hebt
getekend, de mensen symboliseren die op je werk dicht bij je staan. Je zult
waarschijnlijk ook zien dat de bomen die door rivieren van elkaar worden
gescheiden ook in werkelijkheid verder van elkaar staan op het werk.
Sommige mensen tekenen een duidelijke scheiding tussen collega’s en
klanten door middel van een rivier. Als er alleen een beekje tussen een
aantal bomen stroomt, is de scheiding veel kleiner omdat je gemakkelijk
over een beekje heen stapt.
●

●
●

●
●

Kijk goed naar de plaats waar jij staat in het landschap. Wat zegt dat
over hoe je je voelt op je werk? Ben je tevreden met jouw plek of zou je
een andere plaats willen innemen?
Heb je genoeg vrijheid en bewegingsruimte?
Wat vind je van de aard van het landschap? Geeft die duidelijk weer hoe
de sfeer op je werk is?
Hoe is de relatie met collega’s, klanten of opdrachtgevers?
Hoe druk is het landschap? Hoe symboliseert dit het stressniveau op je
werk?

De sfeer in een organisatie kan door talloze zaken verstoord worden, zoals
gebrek aan onderling respect, onduidelijke communicatie, slecht georganiseerde projecten, te strakke deadlines, onderbezetting, onvoldoende contact tussen het management en de werkvloer, ongezellige ruimtes, te veel
reorganisaties, onduidelijke functiebeschrijvingen, onvoldoende groeimogelijkheden, jaloezie, chaos of lawaai. Er is door talloze studies aangetoond
dat de stress die daardoor wordt veroorzaakt, de productiviteit verlaagt en
ziekteverzuim verhoogt.
Kijk hoe de tekening de sfeer weergeeft in de organisatie waarin je werkt.
Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het management
om zorg te dragen voor een goede cultuur of sfeer in de organisatie. Maar
het is ook de verantwoordelijkheid van alle werknemers om gezamenlijk
een goede sfeer te creëren en op een volwassen manier te communiceren
en samen te werken.
Een LifeCoach kan vaak een belangrijke bijdrage leveren aan de sfeer in
een bedrijf door de medewerkers beter te leren communiceren en ze te
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stimuleren in hun persoonlijke groei, hetgeen de basis vormt voor een
volwassen en productieve organisatie.
Ik had een keer een cliënt die erg veel moeite had voor zichzelf op te
komen in het bedrijf waarin hij werkte. Hij kreeg alle nare klusjes toegeschoven, voelde zich geremd voor zijn mening uit te komen, durfde geen
salarisverhoging te vragen en collega’s verweten hem dat hij zo gesloten
was. Bovendien vond hij het heel moeilijk met kritiek of feedback om te
gaan. Ook ten aanzien van klanten was hij erg onzeker, waardoor hij vaak
slechte deals maakte.
Na enig doorvragen bleek dat hij als kind erg gepest was op school, hetgeen
hem enorm onzeker had gemaakt. Om zich tegen het pesten te beschermen,
had hij besloten maar niets meer te zeggen om het risico te vermijden opnieuw gepest te worden. Hij herhaalde dat onzekere gedrag voortdurend op
zijn werk omdat hij onbewust nog steeds bang was gepest te worden.
Ik praatte veel met hem over het pesten in zijn kindertijd en liet hem de
emoties verwerken die daarmee gepaard gingen. Daardoor kon hij zijn
ver-leden loslaten en begon zijn zelftrouwen te groeien. Geleidelijk is hij er
steeds beter in geworden zijn mening te uiten, vaker nee te zeggen tegen
nare klusjes en op een volwassen manier kritiek (of feedback) te ontvangen. Ook zijn houding naar klanten is door zijn afgenomen faalangst sterk
verbeterd.
●
●
●
●
●

Vind je je werk interessant? Geniet je ervan? Ben je er goed in?
Kun je je talenten er goed in ontplooien?
Zitten er voldoende uitdagingen in?
Zit je vaak in een ‘ﬂow’? Doe je je werk met passie?
Is er een heuvel of berg die je zou willen beklimmen? Waar staat deze
voor? Hoe hoog en stijl is deze? Wat zegt dat over je idealen, ambities,
uitdagingen en carrièremogelijkheden?

Iedereen zal het erover eens zijn dat het erg belangrijk is dat we ons werk
interessant vinden en ervan genieten. We besteden er immers een groot
deel van onze tijd aan. Is het dan niet ontzettend pijnlijk om te zien dat
er nog steeds enorm veel mensen zijn die hun werk niet leuk vinden of er
te weinig talent voor hebben? Of werk doen waarin ze hun talenten niet
kunnen ontplooien? Ik raad al deze mensen aan te onderzoeken waar hun
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talenten liggen, eventueel met behulp van een talentonderzoek, en zich
vervolgens te richten op een beroep waar ze wél genoeg talent voor hebben en zich volledig kunnen ontplooien.
Het mooie is dat als je je talenten goed benut, je in een ﬂow komt. Flow
is een ervaring waarin je volledig opgaat in je werk en waarin je creativiteit enorm gaat stromen. De tijd vliegt voorbij en je geniet ieder moment
met volle teugen van wat je doet. Daardoor kun je aan het eind van de
dag bijna niet stoppen. Vaak moet een collega of partner je er aan helpen
herinneren dat je ook rust nodig hebt en dat je je privéleven niet moet
verwaarlozen.
De meeste mensen hebben het nodig regelmatig nieuwe uitdagingen op
het werk te ervaren anders gaan ze zich vervelen, worden chagrijnig of
raken verstrikt in allerlei conﬂicten. Ook willen de meeste mensen hun
werk als zinvol ervaren. Het moet een hoger ideaal dienen waarmee ze de
maatschappij een stapje verder helpen en de wereld leefbaarder maken.
Daarnaast is het voor vrijwel iedereen belangrijk dat er progressie in de
carrière zit, niet alleen op ﬁnancieel gebied, maar ook op het gebied van
verantwoordelijkheid of de uitbreiding van hun onderneming.
●
●

Zijn de producten of diensten die je levert nuttig voor de maatschappij?
Hoe belangrijk vind jij geld en aanzien?

Het creëren van nutteloze of schadelijke producten en diensten geeft geen
werkelijke bevrediging, ook al verdien je er nog zo veel mee. Op een gegeven moment ontstaat er een innerlijk conﬂict tussen de zucht naar geld
en het verlangen om iets goeds te doen voor de maatschappij. Gezonde
mensen zullen na verloop van tijd voor het laatste kiezen. Zij gaan een
andere baan zoeken, een nieuw beroep leren of het roer in hun onderneming omgooien. Ongezonde mensen zijn onverschillig over de negatieve
gevolgen van hun producten of diensten. Meestal zijn dat mensen die als
kind al onverschillig stonden ten aanzien van de maatschappij omdat ze
er door nare ervaringen een hekel aan hadden. Ze willen alleen maar geld
uit de maatschappij zuigen, ongeacht de eventuele ellende die ze daarmee veroorzaken. Dit hoeven niet alleen criminelen te zijn. Er zijn talloze
ondernemingen die met hun producten alleen winst najagen, ongeacht de
schade die ze daarmee aanrichten aan het milieu of de samenleving.
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Ik sprak enige tijd geleden met iemand die bij een van de grootste investeringsmaatschappijen in de wereld werkt. Ze investeren alleen in bedrijven
die maatschappelijk verantwoord ondernemen omdat de duurzaamheid
daarvan veel groter is dan van bedrijven die dubieuze producten op de
markt brengen. Voor hen is overduidelijk dat eerlijkheid het langst duurt.

Je studeert of zit op school
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●
●
●

Neem een nieuw vel papier.
Maak een tekening van je school of opleiding in de vorm van een landschap met heuvels, bergen, rivieren en beken. Teken alle mensen als
bomen.
Teken ook jezelf als boom in dat landschap.
Lees pas verder als het landschap klaar is.
Geef aan waar alle bomen voor staan: docenten, medestudenten, mentoren enzovoort.
Kijk goed naar hoe de verschillende boomgroepen door rivieren of beken worden gescheiden. Kijk ook naar de afstanden tussen de bomen en
boomgroepen. Wat valt je daarbij op?
Zijn sommige bomen hoger dan andere? Staan sommige bomen of
boomgroepen op een hoger niveau dan andere (b.v. op een heuvel of
berg)? Waarom heb je dat zo getekend?
Wat vind je van de aard van het landschap? Geeft het duidelijk weer
hoe de sfeer op school is?
Hoe druk is het landschap? Hoe geeft dit het stressniveau weer op je
school of opleiding?
Kijk goed naar de plaats waar jij staat in het landschap. Wat zegt dat
over hoe je je voelt op je school of opleiding?
Hoe is de relatie met medestudenten, docenten, mentoren of supervisors?
Heb je genoeg vrijheid en bewegingsruimte?
Geniet je van je studie? Vind je het grootste deel van de vakken interessant?
Weet je wat je belangrijkste talenten zijn?
Kun je je talenten goed ontplooien tijdens deze studie?
Denk je dat je na aﬂoop van de studie je talenten kunt ontplooien met
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●

●

●

●

wat je geleerd hebt?
Is er een heuvel of berg die je zou willen beklimmen? Waar staat deze
voor? Hoe hoog en hoe stijl is deze? Wat zegt dat over je idealen, ambities, uitdagingen en carrièremogelijkheden?
Wil je na je studie werknemer, ondernemer of freelancer worden? Word
je daar goed op voorbereid tijdens je studie?
Denk je dat je een interessante en uitdagende loopbaan zult hebben na
je studie?
Is de studie die je volgt volgens jouw normen nuttig genoeg voor de
maatschappij? Of studeer je alleen om status te verkrijgen of veel geld
te gaan verdienen?

Als je de meeste vakken op je school of opleiding interessant vindt en als
de sfeer goed is, zit je op de goede plek. Maar als je het grootste deel van de
vakken niet interessant vindt en je verveelt je tijdens de meeste lessen of
colleges, dan zit je op de verkeerde plek.
Als de sfeer tussen de scholieren of studenten slecht is of als je gepest
wordt, ga dan onmiddellijk naar een andere klas, school of opleiding. Blijf
geen dag langer in zo’n ongezonde omgeving! Een slechte sfeer is niet
bevorderlijk voor je studieprestaties en pesten is zeer schadelijk voor je
zelfvertrouwen.
Een hele gemakkelijke manier om uit te vinden waar je talent voor hebt, is
om na te gaan wat voor soort activiteiten je altijd heel erg leuk en boeiend
hebt gevonden. De natuur heeft ervoor gezorgd dat het werk waarvoor je
talent hebt ook heel bevredigend voor je is. Ben je graag met je handen
bezig? Ga dan met je handen werken. Heb je altijd van rekenen gehouden?
Zoek dan rekenwerk. Kun je uren in een atlas kijken? Zoek dan een beroep
waarin je veel kunt reizen. Houd je ervan veel met mensen om te gaan?
Zoek dan een communicatief of organisatorisch beroep.
Daarnaast valt het mij op dat veel kinderen en jongeren tegenwoordig
een bijzonder goed ontwikkelde intuïtie bezitten. Het lijkt erop dat ze zich
minder laten beïnvloeden door het wetenschappelijk rationalisme dat
nog steeds zo dominant is op de meeste scholen en universiteiten. Volg die
intuïtie bij het kiezen van een beroep.
Soms hebben mensen te veel interesses. Ik kreeg een keer een 18-jarige
jongen voor LifeCoaching die net zijn eindexamen had gedaan voor het
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VWO. Hij wist totaal niet welke vervolgstudie hij moest kiezen. Ik vroeg
hem wat hij de boeiendste vakken vond op school en de leukste activiteiten thuis. Hij antwoordde dat zijn grote probleem was dat hij eigenlijk
alles interessant vond. Thuis zat hij altijd veel te surfen op het internet en
hij was in oneindig veel onderwerpen geïnteresseerd.
Hij had diverse beroepskeuzetesten gedaan, maar ook die konden hem
geen duidelijkheid geven. Hij vond ze te rationeel. Ik koos daarom voor een
meer intuïtieve benadering in de vorm van natuurcounseling en ging met
hem een boswandeling maken. Ik legde hem uit dat we tijdens de wandeling over zijn studiekeuze zouden gaan praten en de natuur als inspiratiebron gingen gebruiken. Ik gaf hem de opdracht goed te letten op de
synchroniciteit van gebeurtenissen tijdens het wandelen en het praten.
Toen we de auto uitstapten in het bos, werd de aandacht van de jongen onmiddellijk getrokken door een man die in zijn eentje aan het hardlopen was.
‘Wat voor associaties krijg je bij die hardloper in relatie tot je thema?’,
vroeg ik hem.
‘Eigenlijk ben ik net als die hardloper. Ik hou ervan snel vooruit te komen
in het leven en zelfstandig mijn eigen weg te volgen. Ik ben bijvoorbeeld
slecht in teamsporten. Ik kies altijd sporten waarin ik alleen speel zoals
tennis. En dan speel ik alleen singles. Ik hou ook niet van het traditionele
onderwijs waarin iedereen hetzelfde doet. Dus ik moet in ieder geval een
zelfstandig beroep gaan leren.’
‘Je bedoelt dat van ondernemer of freelancer?’, vroeg ik.
‘Ja zoiets. Maar ik weet nog niet in welke richting. Ik heb veel te veel interesses. Daarom kan ik maar geen keuze maken.’
‘En hoe zou het zijn als je een beroep koos waarin je al je interesses kwijt
kunt?’
‘Ik heb de laatste tijd aan internationale handel gedacht. Op deze wijze
kan ik mijn interesses bevredigen in andere culturen, reizen, economie,
geograﬁe en vreemde talen en als ik ga handelen in technische apparatuur
bijvoorbeeld, kan ik ook mijn interesse in techniek bevredigen. Bovendien
kan ik dan een eigen handelsonderneming oprichten zodat ik totaal zelfstandig kan opereren.’
‘Heb je al enig idee waar je zou willen studeren?’
‘Ik zag gisteren een website van een universiteit in Amerika waarin je
totaal in je eigen tempo kunt studeren in ondernemerschap, met veel
110
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keuzevrijheid in onderwerpen.’
‘Wat zouden je ouders ervan vinden als je in Amerika ging studeren?’
‘Ik denk dat dat geen probleem is, maar ik weet niet of ik mijn vrienden
hier in Nederland kan missen. Maar ja, de studie is belangrijker en ik vind
Amerika geweldig!’ Hij had zijn keus gemaakt.
Uiteraard gaat het niet altijd zo gemakkelijk met jongeren die moeite hebben
met hun studiekeuze. Sommigen hebben zoveel weerstand ontwikkeld tegen
school dat ze het liefst het bijltje erbij neergooien. Vaak hebben deze jongeren
wel één grote interesse: met vrienden rondhangen en uitgaan. Wellicht zijn
dat jongeren die het in een communicatieve richting of in de horeca moeten zoeken. Of ze zijn eenvoudig nog niet klaar voor een studie. Sommigen
voelen bewust of onbewust dat het ontwikkelen van sociale vaardigheden
belangrijker voor hen is dan studeren. Als aan deze prioriteit is voldaan, gaan
ze op iets latere leeftijd wél een studie oppakken. Het leren van sociale vaardigheden is overigens minstens zo belangrijk als studeren. Het is bekend dat
emotionele intelligentie (EQ) en sociale intelligentie belangrijker zijn dan een
hoog IQ. En een studie is niet zaligmakend. Albert Einstein deed het slecht op
de middelbare school en Bill Gates heeft zijn studie nooit afgemaakt...
Een groot probleem in het Nederlandse onderwijs is dat er veel te weinig aandacht wordt besteed aan ondernemerschap. Men gaat ervan uit dat de meeste
scholieren en studenten werknemers worden. Maar dat is in strijd met het
feit dat er de laatste jaren steeds meer ondernemingen bij komen. De meeste
scholen en universiteiten lopen achter op deze trend. Voor iedere student
die van plan is in de toekomst een onderneming op te starten is het daarom
belangrijk een opleiding te zoeken die daar veel aandacht aan schenkt.
Veel jongeren en ouders vragen zich af of de carrièremogelijkheden na
bepaalde studies wel groot genoeg is. Maar deze vraag is niet aan de orde
als je een studie kiest die je boeiend vindt en waarin je je talenten kunt
ontplooien. Dan is de kans namelijk groot dat je je talenten ook na je studie
kunt ontwikkelen en je een gepassioneerde vakman of ondernemer wordt.
Zulke mensen hebben gegarandeerd een goed inkomen, want er is altijd
behoefte aan goede vakmensen en ondernemers.
Een klein beetje gezond verstand is natuurlijk wel op zijn plaats. Je begrijpt
dat slechts heel weinig mensen de talenten hebben een grote ﬁlmster,
profvoetballer of Nobelprijswinnaar te worden. Het is ook helemaal niet
nodig de absolute top te bereiken. Het is in de gehele menselijke geschie111
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denis altijd al zo geweest dat beroemde, rijke en machtige mensen in het
geheel niet gelukkiger zijn dan mensen die een bescheidener plaats in de
maatschappij innemen.
Sommige scholieren en studenten kan het weinig schelen of hun toekomstige beroep interessant en maatschappelijk verantwoord is. Ze zijn alleen
geïnteresseerd in het hoge inkomen dat ze ermee hopen te verdienen.
Meestal komen zulke verkeerd gemotiveerde lieden van een koude kermis
thuis. Als je je studie niet interessant vindt, is de kans heel groot dat je het
beroep waarvoor je wordt opgeleid ook niet interessant zult vinden.
Het uitgangspunt moet zijn dat je een studie kiest die je boeiend vindt en
waarin je je talenten kunt ontplooien. Dan is de kans groot dat je je talenten ook na je studie kunt ontplooien en je een gepassioneerde vakman of
ondernemer wordt.

Je werkt niet
(en je studeert niet, je bent niet ziek en je bent niet gepensioneerd)
●

●
●

●

●

Teken de maatschappij in de vorm van een landschap met heuvels,
bergen, rivieren, beken en bomen.
Teken jezelf als boom in dit landschap.
Lees pas verder als de tekening klaar is.
Geef aan waar alle bomen voor staan: buren, winkeliers, UWV, CWI, organisaties waar je vroeger werkte, opleiding(en) die je vroeger volgde enz.
Kijk goed naar hoe de verschillende boomgroepen door rivieren of beken worden gescheiden. Kijk ook naar de afstanden tussen de bomen en
boomgroepen. Wat valt je daarbij op?

Kies nu de opdrachten die op jou betrekking hebben.
Je wilt graag weer aan het werk, maar je kan geen baan vinden.
●
Is het nodig je bij of om te scholen?
●
Heb je ontdekt wat je werkelijke talenten zijn?
●
Heb je genoeg zelfvertrouwen om weer aan het werk te gaan?
112
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●
●

Heb je genoeg zelfvertrouwen om actief te solliciteren?
Wil je eigenlijk nog wel werknemer zijn of zou je liever willen freelancen
of een eigen onderneming willen opzetten?

Mensen die korte tijd werkloos zijn geweest, vinden vaak makkelijker
een nieuwe baan dan langdurig werklozen. Werkgevers willen vaak geen
mensen aannemen die langdurig werkloos zijn geweest. Door de mislukte
sollicitaties wordt de werkloze steeds onzekerder en vindt hij het steeds
moeilijker nog actief te solliciteren. Zo belandt hij in een negatieve spiraal.
Het is dus de kunst om tijdens het solliciteren te vertrouwen op jezelf en
jouw talenten. Lukt je dit niet, dan is het verstandig om aan je zelfvertrouwen te gaan werken.
Voor ouderen werkt het erg demotiverend als ze zien dat onervaren jongeren gemakkelijker een nieuwe baan krijgen dan zij. Jongeren zijn immers
goedkoper, ambitieuzer en over het algemeen ‘minder eigenwijs’. Ik heb
gemerkt dat het voor sommige 40-plussers beter is te gaan freelancen
of een eigen onderneming te starten. Op die leeftijd ontwikkel je te veel
eigen ideeën, hetgeen door veel organisaties en leidinggevenden niet gewaardeerd wordt. Ook wordt het steeds moeilijker je aan het toenemende
aantal regels van organisaties aan te passen. Waarschijnlijk is het volgen
van autoriteiten de moeilijkste opgave, vooral als deze ook nog jonger zijn.
Dus als je ‘eigen-wijs’ begint te worden, start dan een eigen bedrijf of
wordt freelancer, zodat je je ‘eigen wijsheid’ volledig kunt benutten. Bovendien kun je je eigen tijd indelen en is er de potentie om veel meer geld te
verdienen dan in loondienst.
Je bent invalide en werkloos.
Dit is geen excuus om niet te werken. De grote natuurkundige Steven
Hawking die tot aan zijn nek verlamd is, schrijft met wat elektronische
hulpmiddelen de ene bestseller na de andere. Hij heeft zelfs de Nobelprijs
gewonnen! In principe kan iedere invalide met enige creativiteit een bron
van inkomsten vinden of zich nuttig maken met vrijwilligerswerk. Leven
met een handicap is niet altijd makkelijk en op de banenmarkt lijkt dit feit
in je nadeel uit te vallen. Laat je hierdoor niet van de wijs brengen. Richt je
op je mogelijkheden! Om je doel te bereiken is het belangrijk op jezelf te
vertrouwen en gebruik te maken van je talenten.
113
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Je bent werkloos en je wilt ook niet werken.
●
Wil je het niet of durf je het niet?
●
Hoe lang ben je al uit het arbeidsproces? Vind je het moeilijk er weer in
te komen?
●
Ben je bang voor de maatschappij? En zo ja, hoe en wanneer is deze
angst ontstaan?
●
Ben je boos op de maatschappij? En zo ja, hoe en wanneer is dat begonnen?
●
Verzet je je bewust of onbewust tegen ‘streberige’ ouders? En zo ja, met
wat voor reden?
●
Ben je ergens aan verslaafd?
●
Leid je aan een psychische stoornis?
●
Hoe zit het met je sociale vaardigheden?
●
Ben je vroeger gepest op school?
●
Ben je bereid uit te zoeken waarom je zoveel weerstand hebt om te werken?
●
Ben je bereid freelancer te worden of een eigen onderneming op te zetten?
●
Ben je bereid vrijwilligerswerk te doen?
Mensen die niet bereid zijn te werken, ook al zijn ze lichamelijk gezond,
leiden meestal aan gebrekkige sociale vaardigheden, faalangst, gebrek aan
zelfvertrouwen of een psychische stoornis. Zij hebben professionele hulp
nodig.
Je bent gepensioneerd.
●
Teken op een vel papier de maatschappij in de vorm van een landschap
met heuvels, bergen, rivieren, beken en bomen.
●
Teken door dit landschap een pad van de linkerrand naar de rechterrand van het papier.
●
Dit is je levenspad met links je verleden, in het midden het heden en
rechts je toekomst.
●
Wat zijn de belangrijkste verschillen in het landschap aan de linkerkant
en rechterkant van het papier?
●
Of zijn er geen wezenlijke verschillen?
●
Hoe vind je het om gepensioneerd te zijn?
●
Op wat voor manier heeft je pensionering invloed op je relaties?
●
Wat voor invloed heeft je pensionering op je algehele gemoed en gezondheid?
114
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Wat doe je zoal? Werk je nog? Heb je hobby’s? Ben je maatschappelijk
betrokken?
Hoe kijk je terug op je leven vóór je pensionering? Als je het kon overdoen, wat zou je dan doen?
Hoe kijk je naar de dood? En het hiernamaals?
Wat is momenteel voor jou de zin en het doel van je leven?
Wat zijn thans de belangrijkste prioriteiten in je leven?

●

●

●
●
●

Ik kijk vaak met lede ogen naar bejaarden die het grootste deel van hun
tijd verdoen met tv-kijken, te veel slapen, klagen over het weer of roddelen
over de buren.

Het actiewiel van de maatschappij
Omdat we in het gedeelte over de bladeren, bloesems en vruchten al
veel vragen hebben behandeld over de maatschappij, houden we het dit
keer kort.
1. Hoe gaat het?
●
Wat vind je van je activiteiten in de maatschappij (werk of studie)?
Waar geniet je van? Waar heb je een hekel aan?
●
Wat vind je van de relaties in de maatschappij?
●
Welke zijn inspirerend? Welke niet?
2. Wat wil je?
Wat wil je op het gebied van je maatschappelijke activiteiten?
●
Wat wil je op het gebied van je maatschappelijke relaties?
●

3. Wat kun je?
Gebruik je je talenten voldoende in de maatschappij?
●
Heb je genoeg talent voor hetgeen je doet?
●
Ben je in staat eventuele belemmeringen te overwinnen?
●
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4. Wat besluit je?
●
Wat besluit je te gaan doen in de maatschappij?
●
Ben je toe aan een verandering of besluit je je activiteiten en relaties
zo te houden?
●
Hoe besluit je je leven te ontwerpen of restylen om meer geluk en
succes voor jezelf te creëren in de maatschappij?
Formuleer een geluk- en
succesmantra, bijvoorbeeld:
‘Ik ervaar op mijn werk
steeds meer geluk en succes.’
‘Ik vind het werk dat precies
bij mij past.’
‘Ik verdien meer dan genoeg.’
‘Ik krijg steeds ﬁjne collega’s.’
‘Ik haal een goed cijfer voor
mijn examens.’

116
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Liefdesbomen |

●

Pak een nieuw vel papier en teken daarop jezelf als
boom met daarnaast een boom die je liefdespartner
symboliseert.

●

Als je momenteel geen partner hebt, maak dan een
tekening met een liefdespartner waar je naar verlangt.

1177
11
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●

●

●

●
●

●

●

Kijk in de tekening allereerst naar het hoogteverschil tussen jou en de
ander. Is de ander hoger of lager? Heeft dit hoogteverschil betrekking
op het verschil in lichaamslengte of zit er een andere betekenis achter?
Kijk naar het verschil in omvang van de bomen. Wie van de twee neemt
de meeste ruimte in?
Hoe ver heb je de twee bomen van elkaar gelegd. Komt dit overeen met
de afstand die er momenteel tussen jullie is? Zijn jullie dicht bij elkaar
of ver van elkaar verwijderd?
Lopen er takken door elkaar?
Hebben beide bomen genoeg ruimte om zich te ontplooien in de relatie?
Teken nu pijlen van jou naar de ander en schrijf erbij welke rollen jij
speelt in relatie tot de ander.
Teken nu pijlen van de ander naar jou en schrijf erbij welke rollen de
ander speelt in relatie tot jou.

Intimiteit en rollen
In een partnerrelatie is het essentieel dat beide partners zoveel
mogelijk zichzelf zijn. Als dat niet zo is, wordt de intimiteit geschaad. Intimiteit betekent dat twee mensen een contact van ziel tot ziel hebben. Als
beide partners echter te veel in een rol zitten, kan er geen goed zielscontact
zijn. De rollen zitten in de weg. Rollen zijn in het begin van een relatie misschien leuk, maar ze gaan naar verloop van tijd vervelen, net zoals een ﬁlm
gaat vervelen als je hem te vaak hebt gezien. Je kunt alles voorspellen wat
er gaat gebeuren, je raakt door niets meer verwonderd of verrast.
Soms worden de rollen zelfs irritant en kun je vrijwel iedere beweging en
uitspraak van zo’n ‘typetje’ voorspellen. Voor buitenstaanders kan zo’n rol
fascinerend of humoristisch zijn, maar als de partner daarbij aanwezig is,
zie je in diens verveelde blik dat die rol al heel vaak gespeeld is.
Een ﬁguurlijk masker is net zo dood als een echt masker. Niets is destructiever voor een relatie dan maskers. Zodra het masker wordt afgezet,
komen vaak verborgen emoties naar buiten zoals verdriet, angst of boosheid. Maar dan is er in ieder geval weer contact. En in dat contact kan de
intimiteit en de liefde weer opbloeien en kan er iets gedaan worden aan
de geopenbaarde emoties en karaktereigenschappen.
118
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Het is van het grootste belang dat partners in een relatie zo min mogelijk
naar elkaar in een rol schieten en zo veel mogelijk zichzelf zijn. Op deze
manier blijft de intimiteit bewaard en de passie vurig. Een rol spelen in
een partnerrelatie komt voort uit onzekerheid. Men durft simpelweg niet
zichzelf te zijn uit angst niet gewaardeerd te worden. Deze angst komt
meestal voort uit de kindertijd, als de ouders de echtheid van het kind niet
waardeerden. Het kind wordt op deze wijze gedwongen een rol te spelen
om waardering te ‘kopen’.
Een van je taken als partner is om je geliefde de veiligheid te schenken
waarmee hij of zij zichzelf kan zijn en niet in een rol hoeft te schieten.
Tevens is het van belang je partner te wijzen op eventuele rollen die de intimiteit in de weg staan. Het is schadelijk voor de relatie om je te irriteren
aan uitgekauwde rollen van je partner zonder er iets over te zeggen. Het
kan echter wel pijnlijk zijn voor je partner om hiermee geconfronteerd te
worden. Het opbouwen van een vertrouwde sfeer is daarom heel belangrijk voordat dit soort confronterende dingen worden uitgesproken.
Als blijkt dat de partner niet openstaat voor feedback en consequent in de
verdediging schiet, is hulp van buiten wellicht noodzakelijk.

Kindertijd en intieme relaties
De overlevingsstrategie die iemand in de kindertijd ontwikkelde,
past men vaak ook toe in de huidige intieme relatie. Als iemand zich
bijvoorbeeld terugtrok in conﬂictsituaties met een van de ouders, neigt hij
dat ook te doen in conﬂictsituaties met de huidige partner.
Een voorbeeld is Els, die zich als kind altijd terugtrok in haar kamer als
er een conﬂict was met haar moeder en ze zich niet begrepen voelde. Ze
wachtte dan net zo lang totdat haar moeder naar boven kwam om met
haar te praten. Dat voelde als een soort triomf. Ze herhaalt dit gedrag met
haar huidige partner. Als ze een conﬂict hebben, trekt ze zich terug en zegt
niets meer tegen hem. Ze wacht net zo lang totdat hij naar haar toekomt
om te proberen met haar te praten. Dan heeft ze het gevoel te hebben
‘gewonnen’.
Els schiet naar Rob dus regelmatig in haar innerlijke kind en de daarbij
behorende rol. Nadat ze inzicht heeft gekregen in dit mechanisme, kan ze
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leren uit haar innerlijke kind te stappen zodat ze weer op een volwassen
manier met haar partner kan communiceren.
Een ander voorbeeld is Rob, die in zijn kindertijd veel stampij maakte als
hij te weinig aandacht kreeg van zijn ouders. Hij ging dan schreeuwen,
heel hard huilen en heftige ruzies maken. Zijn ouders pasten dan de
tactiek van het negeren toe, waardoor Rob nog harder ging schreeuwen,
totdat hij zo vermoeid en hopeloos was dat hij in slaap viel.
In relatie tot zijn huidige vrouw neigt zich deze situatie te herhalen. Als
hij aandacht van haar wil, lokt hij heftige ruzies uit met veel geschreeuw.
Maar zijn vrouw negeert hem dan, een tactiek die zij ook in haar kindertijd
toepaste als haar ouders boos op haar waren. Daardoor wordt Rob nog veel
bozer, totdat hij de hoop opgeeft en de hond gaat uitlaten om ‘af te koelen’.
In beide voorbeelden is het van groot belang dat de partners zich goed
bewust worden van hun overlevingsstrategie en de pijn die daar achter
ligt. Daardoor kunnen zij deze strategie loslaten en de pijn onder ogen zien
zodat die kan worden verwerkt.

Verband met andere gebieden
Het aanleren van betere sociale vaardigheden is weliswaar erg belangrijk bij het verbeteren van relaties in de interpersoonlijke sfeer, maar er
moet ook gekeken worden naar de verbanden met de andere levenssferen.
Allereerst moet gekeken worden naar eventuele problemen in de wortels,
de stam en de onderste takken van de intrapersoonlijke sfeer. Als een vrouw
in haar kindertijd bijvoorbeeld veel problemen met haar vader had, zal dat
een grote invloed hebben op haar huidige relaties met mannen, zowel in de
privésfeer als in de maatschappelijke sfeer. Ze zal zich daar eerst bewust van
moeten worden en met haar vader in het reine komen voordat het verbeteren van sociale vaardigheden naar mannen toe effect zal hebben.
Vervolgens moet gekeken worden naar de transpersoonlijke sfeer, om te
kijken of er voldoende eenheid in visie bestaat op onderwerpen als het
mensbeeld, relaties, het doel van het leven en de zin van het bestaan in
het algemeen. Als deze visies te sterk verschillen, is dat erg storend. Het is
bekend dat partners met een totaal verschillende kijk op het leven meestal
veel problemen krijgen.
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Seksualiteit
Het is goed om af en toe je seksualiteit onder de loep te nemen en
te bespreken met een vertrouwenspersoon. Want je seksualiteit weerspiegelt je persoonlijkheid, net zoals je lichaamshouding dat doet, je manier
van bewegen en praten, je gezichtsuitdrukkingen, je ogen en de inrichting
van je huis.
Religieuze remmingen
Veel religies hebben een zwaar taboe op seksualiteit gelegd. Seks zou niet
bevorderend zijn voor de verbinding met God. Het is alleen bedoeld voor de
voortplanting en niet voor genot, want genieten is egoïstisch en maakt je
gehecht aan de materiële wereld. Als we in de hemel willen komen, moeten
we ons juist onthechten van aardse geneugten enzovoorts.
Primitieve religieuze ideeën op het gebied van seks zitten vaak heel diep
in ons onderbewustzijn verborgen en zijn van generatie op generatie overgeërfd. Ook al volgen we niet bewust een religieuze traditie, toch kunnen
die verouderde ideeën nog een sterke negatieve invloed uitoefenen op ons
seksgenot. Ze zitten als het ware in onze psychische genen geregistreerd,
misschien zelfs in onze fysieke genen.
Gelukkig is de invloed van verouderde religieuze denkbeelden over seks
aanzienlijk afgenomen in onze maatschappij, hetgeen duidelijk te zien
is in de gezondere manier waarop we vandaag de dag met seksualiteit
omgaan. Maar toch is er nog veel werk aan de winkel… Er zijn nog steeds
religieuze stromingen die blijven vasthouden aan uiterst primitieve denkbeelden over seksualiteit, hetgeen vaak een hele schadelijke invloed heeft
op hun volgelingen. Als we echter volledig doordrongen raken van het feit
dat seks zeer gezond is en de persoonlijke groei bevordert, kunnen we ons
volledig aan deze heerlijke ervaring overgeven.
Het wordt tijd dat we een radicaal ander idee gaan ontwikkelen over de relatie tussen seks en religie. Ik ben ervan overtuigd dat God niets liever wil
dan dat wij zoveel mogelijk genieten van zijn schepping, dus ook van seks.
Daarom is seks een vorm van spiritualiteit, want het is een van de hoogste
vormen van genot. En ook voor seks geldt dat je er niet van moet genieten
ten koste van de ander (want dat is ongezellig), maar samen met de ander.
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Het is toch prachtig als je elkaar een orgasme schenkt? Ik weet zeker dat
God daar met volle teugen van meegeniet.
Seks is een spiritueel ritueel
De slaapkamer is de kerk, het bed is het altaar
Het bad is de doopplaats, de badolie is de wierook
De liefdeswoorden zijn het gebed
Het strelen is de verering, het kreunen is het gezang
De bewegingen zijn als een tempeldans
De vereniging is de meditatie
Het orgasme is de mystieke extase
Andere remmingen
De kwaliteit van de seks is voor de meeste stellen heel erg afhankelijk van
hoe de algehele situatie in de relatie is. Relationele spanningen hebben
meestal een nadelige invloed op de seks. Deze zullen eerst moeten worden
opgelost voordat de seks weer verbetert. Ook langdurige werkstress is voor
de meeste mensen nadelig voor het libido. Hoewel ik ook stellen ken die
hun relationele problemen en werkstress juist in het bed oplossen.
Seksuele remmingen kunnen naast ongezonde religieuze opvattingen ook
veroorzaakt worden door negatieve seksuele ervaringen uit het verleden,
met name uit de kindertijd. Iemand die als kind seksueel misbruikt werd,
kan daardoor ernstige stoornissen ontwikkelen.
Daarnaast is er ook de veelvoorkomende klacht van sleur en uitgedroogde
seks. Dit is een euvel dat erg vaak voorkomt bij stellen die al vele jaren
samen zijn.
Seksuele problemen na 15 jaar huwelijk
Hans en Annelies waren 15 jaar getrouwd en hadden al sinds de huwelijksceremonie geen goede seks meer. Ze hadden voor hun huwelijk vijf jaar
verkering gehad met geweldige seks. Maar die prachtige tijd was vanaf het
ritueel van de bruiloft voorgoed verdwenen.
Ze waren nu getrouwd, helemaal ofﬁcieel. En zo ging het ook met de seks.
Dat verviel eveneens tot een ofﬁciële aangelegenheid zonder spontaniteit.
Bovendien voelde Annelies zich innerlijk volledig gevangen in het keurslijf
van het huwelijk, net zoals ze dat altijd bij haar ouders had gevoeld.
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Ten einde raad dacht het echtpaar deze valstrik te kunnen doorbreken
door een paar kinderen te verwekken. Maar dat maakte de ellende voor
Annelies alleen maar erger. Nu was de gevangenschap compleet. Ze was
gedegradeerd tot een ‘huisje-boompje-beestje-muts’ en haar seksuele lust
zakte tot het nulpunt.
Hans hield dit monnikenbestaan ongeveer 10 jaar vol, omdat hij heel veel
van Annelies hield. Hij dacht soms wel eens dat hij impotent was geworden. Maar op een nacht ontdekte hij dat er niets mis was met zijn potentie.
Hij was verliefd geworden op Daphne, een veel jongere vrouw die hij op
de tennisbaan had ontmoet. Hans voelde zich net een tiener. Ze vreeën de
sterren van de hemel en leefden hun seksuele fantasieën uit. Want ook
voor Daphne was er een nieuwe wereld opengegaan. Voor beiden was
de affaire een intense ontdekkingsreis. Hans haalde alle droge jaren van
zijn huwelijk in en voor Daphne was deze seksexplosie een soort geheime
inwijding. De affaire duurde twee jaar, waarna Dahpne een andere – veel
jongere – man ontmoette. Daarmee was het avontuur over.
Annelies was erg gekwetst door de affaire en dreigde met een echtscheiding. Maar na vele gesprekken kreeg ze begrip voor Hans. Ze besloten een
nieuwe start te maken omdat ze, ondanks alles, nog steeds zielsveel van elkaar hielden. Het echtpaar besloot hun seksleven onder de loep te nemen.
Hans kreeg het inzicht dat hij zich bij de weinige vrijpartijen met Annelies
altijd als een macho gedroeg. Dat haatte Annelies, maar ze had dat nooit
tegen Hans gezegd, geremd door de angst hem te kwetsen. Wat betreft
haar eigen seksualiteit kreeg Annelies het inzicht dat haar degradatie tot
huisje-boompje-beestje-muts een restant was uit haar eigen kindertijd,
erin gewreven door haar huisje-boompje-beestje-moeder.
Hoe ging het echtpaar dit oplossen? Moest Hans nu in een andere rol gaan
zitten? Nee, dat werkte niet bij Annelies. Maar in welke rol moest hij dan
wel gaan zitten? In geen enkele rol, vond Annelies. Ze wilde graag dat
Hans gewoon zichzelf was.
Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er moest meer gebeuren.
Zomaar spontaan seks hebben? Dat gebeurde al jaren niet meer. Een uitgebreid voorspel was noodzakelijk, ontdekte het echtpaar. Dat beseften ze na
aﬂoop van een hele avond masseren en knuffelen in hun nieuwe bubbelbad in de tuin. Eindelijk – na vele jaren – hadden ze weer spetterende seks.
En zo vreeën Hans en Annelies nog lang en gelukkig…
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Hans en Annelies vonden massage en het bubbelbad de ideale instrumenten voor een goed voorspel. Van beide raak je heel ontspannen, je bent
naakt, je raakt elkaar aan en er is geen verplichting tot seks. Het zijn prima
manieren om op een ongedwongen manier intiem te worden. Vandaar dat
massage en het bubbelbad recentelijk zijn uitgeroepen tot de beste middelen om het libido aan te wakkeren.
Voor Hans en Annelies is liefde de essentie van spiritualiteit. Ze beschouwen vrijen als een heilig ritueel, waarin ze hun liefde op de meest intieme
manier met elkaar delen.
Liefde is als een vuur. Als een jong stel verliefd is, laait het liefdesvuur
vanzelf op. Maar na verloop van tijd gaat dat niet meer vanzelf. Dan moet
je regelmatig houtblokken op het vuur gooien en zorgen dat er voldoende
lucht bij komt. De houtblokken symboliseren het doen van allerlei leuke
en spannende dingen met elkaar en de lucht staat voor het regelmatig
praten met elkaar om de lucht te zuiveren van eventuele misverstanden
over elkaar.
Het grote voordeel van een langdurige monogame relatie is dat je elkaars
gebruiksaanwijzing heel goed leert kennen, maar het gevaar is dat er een
sleur ontstaat en je vastgeroest raakt in starre gewoonten en conditioneringen. Om de relatie te behoeden voor sleur, is het nodig voortdurend creatief te zijn, zodat je steeds weer nieuwe verrassingen voor elkaar schept.

Seks onder de loep
●
●

●
●

●
●
●
●

Wat dachten je ouders over seks?
Volgden zei een religie? Zo ja, wat waren de meningen over seks in die
religie?
Wat vond jij vroeger van die religie?
Volg jij momenteel een religie? Wat zijn de meningen van deze religie
over seks?
Als je een partner hebt, wat zijn diens overtuigingen over seks?
Hoe regelmatig vrijen jullie?
Kun je gemakkelijk tot een orgasme komen?
Hoe zit het met het voorspel? Wat doe je dan? Hoe lang duurt het meestal?
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

Praat je wel eens openlijk over je seksuele behoeften met je partner?
Weet de ander wat je wel en niet lekker vindt?
Hoe laat beginnen jullie ’s avonds meestal met vrijen? Zou je vroeger of
later willen beginnen?
Vrij je alleen ’s avonds of ook op andere tijden van de dag? Voel je daar
verschil bij?
Vrijen jullie alleen in bed of ook op andere plaatsen? Wat voor verschil
ervaar je?
Voel je verschil in libido als je op vakantie bent? En zo ja, weet je hoe dat
komt?
Gebruiken jullie veel verschillende standjes of beperken jullie je tot
slechts enkele? Wat vinden jullie daar allebei van?
Heb je in het verleden wel eens nare ervaringen gehad met seks? En zo
ja, heb je die verwerkt?
Fantaseer je tijdens het vrijen wel eens over iemand anders? En zo ja,
merkt je partner dat? Vrij je meestal met geopende of gesloten ogen?
Masturbeer je? Weet je partner dat? Wat vind je partner daarvan?

Het actiewiel van de liefdesrelatie
1. Hoe gaat het (bij je partner)?
●
Welke goede eigenschappen van jou komen tot bloei dankzij je
partner?
●
En welke slechte eigenschappen verminderen dankzij je partner?
●
Of komen er juist slechte eigenschappen bij jou naar boven door je
partner?
●
Welke rollen speel je in relatie tot de ander? Ben je jezelf in de relatie?
●
Voel je je vrij om te doen wat je wilt? Voelt de ander zich vrij?
●
Doen jullie genoeg samen? Of doen jullie te veel samen?
●
Kunnen jullie goed samenwerken? Hebben jullie genoeg gezamenlijke hobby’s?
●
Wat doen jullie om de liefde te verdiepen?
●
Hoe vaak vrijen jullie?
●
Wat spiegelt je partner bij jou?
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2. Wat wil je (met je partner)?
●
En wat wil je niet?
●
Wil de ander dingen die jij niet wilt?
●
Wil jij dingen die de ander niet wilt?
●
Wil je niet te veel van de ander? Wil de ander niet te veel van jou?
●
Kun je je goed inleven in de behoeften van de ander?
●
Wil je vaker bij de ander zijn?
●
Wil je meer alleen zijn?
●
Op welke manier wil je een relatie hebben met de ander: wel of niet
samenwonend, wel of niet met kinderen?
3. Wat kun je (met je partner)?
●
En wat kun je niet? Wil je dingen die niet kunnen in de relatie?
●
Wil de ander dingen die niet kunnen in de relatie?
●
Kun je je ei kwijt in de relatie? Kun je zeggen wat je wilt?
●
Kun je je ontwikkelen in de relatie?
●
Wat kun je meer met je partner doen?

Formuleer een liefdesmantra, bijvoorbeeld:
‘Ik ervaar steeds meer liefde
in mijn relatie.’
‘Ik vind de liefdespartner
die in alle opzichten bij mij
past.’
‘Ik voel mij steeds vrijer in
mijn relatie.’
‘Ik ontspan mij steeds meer
tijdens het vrijen.’
‘Ik krijg steeds gemakkelijker een orgasme.’

4. Wat besluit je (met je partner)?
●
Wat besluiten jullie te doen om de passie in de relatie hoog te
houden of te versterken?
●
Kunnen jullie samen gemakkelijk besluiten nemen?
●
Kunnen jullie met elkaar onderhandelen?
●
Hoe kunnen jullie je leven zodanig ontwerpen om de liefde meer
ruimte te geven?

Verleden in voorgaande relatie
Je kunt veel leren uit je voorgaande relaties. Stel alle bovengestelde vragen
in de verleden tijd, gericht op een voorgaande relatie die uit is gegaan.
Vraag je na aﬂoop af waarom deze relatie is uitgegaan.
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Familiebomen |

●

Maak een nieuwe tekening op een zo groot mogelijk vel.

●

Teken een groep bomen die alle personen in je familie en
vriendenkring symboliseren.

●

Teken ze in een landschap.

●

Vergeet ook jezelf niet.

●

Schrijf bij elke boom voor wie hij of zij staat.

1277
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Het zal je in de tekening opvallen dat de bomen die het dichtst bij jou
staan ook de mensen weergeven die in je leven het dichtst bij je staan.
Sommige bomen zijn waarschijnlijk hoger dan andere. Meestal worden
kinderen als lage bomen getekend, maar soms worden ook volwassenen
klein getekend, hoewel ze lichamelijk helemaal niet klein zijn. Soms staan
bomen zo dicht op elkaar dat de takken in elkaar verstrengeld zijn.
●

●
●

●

●

Kijk waar je jezelf hebt getekend. Sta je in het midden, aan de zijkant,
dicht bij andere bomen of alleen?
Ben je gemiddeld groter of kleiner dan andere bomen?
Wat zijn de belangrijkste rollen die je speelt ten aanzien van de andere
mensen in deze groep? Teken pijlen van jouw boom naar alle andere
bomen en schrijf erbij welke rol je speelt naar die anderen toe. Je kunt
ook meerdere pijlen naar dezelfde boom tekenen als je meerdere rollen
speelt in relatie tot die persoon.
Teken nu pijlen van de andere bomen naar jou die de rollen weergeven
die zij spelen in relatie tot jou.
Teken een rivier of beek door het landschap

Sta er even bij stil welke bomen aan jouw kant staan en welke aan de
overkant van de rivier of beek. Wat betekent dat? Sommige mensen
tekenen een brede rivier dwars door het landschap en creëren daarmee
een duidelijke scheiding tussen twee groepen familieleden. Andere mensen tekenen de rivier aan de zijkant of op de voorgrond zodat deze geen
scheiding veroorzaakt. Als iemand een beekje tekent, is er kennelijk geen
strakke scheiding, want je kunt er gemakkelijk overheen stappen. Er zijn
ook mensen die één of meerdere bruggen over de rivier tekenen. Sommige
mensen tekenen een duidelijke scheiding tussen familie en vriendenkring.
Dit soort mensen organiseren over het algemeen twee verjaardagsfeesten:
één voor de familie en één voor de vrienden.

Familie invloeden
●

Kijk in de tekening van je familie welke bomen in je leven de meeste invloed op jou hebben of hebben gehad. Meestal zijn dat je ouders, maar het
kunnen ook grootouders of onderwijzers zijn. Ook belangrijke ﬁguren uit
de kerk of andere ideologische organisaties kun je als bomen neerzetten.
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●

●

Schrijf bij de pijlen vanuit de meest invloedrijke bomen welke
invloed(en) deze op jou hebben gehad.
Geef zowel positieve als negatieve invloeden aan.

We kennen allemaal de uitspraak: ‘Dat zegt je moeder ook altijd.’
Mensen die een grote invloed op ons hebben, of dat in het verleden hebben gehad, laten een mentale kopie van zichzelf achter in onze persoonlijkheid. Ze leven als het ware voort in ons onderbewustzijn, alsof ze een
deel van onze persoonlijkheid hebben ‘gekoloniseerd’. Ze hebben bezit
genomen van een deel van onze psyche.
Veel ouders koloniseren de persoonlijkheid van hun kind. Ze vertellen
voortdurend wat ze moeten doen en wat ze niet mogen doen. Ook gebruiken ze hun kinderen op allerlei manieren, bijvoorbeeld door ze voortdurend op jongere broertjes en zusjes te laten passen of door ze aan te sporen
heel hard te leren, met als doel het aanzien van de familie te verhogen.
Soms gebruikt een hulpbehoevende moeder haar kind als verzorgster. Het
kind wordt dan de moeder van haar moeder.
Het kind kan daardoor twee kanten op groeien: het kan een aangepast of
rebels kind worden. Het kan ook beide aspecten ontwikkelen.
Alle roerselen die op maatschappelijk niveau plaatsvinden in een kolonie,
kunnen ook plaatsvinden in de psyche van het onderdrukte individu. De
invloed van kolonisten op de kolonie was over het algemeen zo groot, dat
deze invloed heel lang doorwerkte, zelfs lang nadat het gekoloniseerde
land zich had bevrijd.
Toch zie je in de geschiedenis dat de authentieke cultuur van een kolonie
nooit helemaal verdween. Zo kan een kind zwaar gekoloniseerd worden
door de ouders, maar de werkelijke aard van het kind raakt nooit helemaal
verloren. Het kost echter wel tijd om het ware, ondergesneeuwde karakter
van het kind weer naar boven te brengen. Vaak moet er eerst een revolutie
plaatsvinden (de puberteit), voordat het kind weer zichzelf kan worden.
Ook al heeft het kind al lange tijd het ouderlijk huis verlaten, de ouderlijke
invloed kan zelfs tot aan de dood doorwerken.
●

Richt je in de tekening van je familie op je eigen boom en tevens op de
boom die de meeste invloed op jou heeft gehad. De kans is groot dat dit
een grote boom is. Wellicht is hij groter dan die van jou.
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●
●

●

●

Schrijf in de tekening over welke invloeden je blij bent.
Schrijf in de tekening van welke invloeden je last hebt. Dit kunnen
gedragingen zijn, maar ook uitspraken die steeds herhaald werden (b.v.
‘Je bent dom’, ‘Je moet veel presteren’, ‘Je moet je altijd beheersen’ enz.).
Spreek uit tegen deze invloedspersoon over welke gedragingen en uitspraken je boos en verdrietig bent.
Het kan zijn dat je daar emotioneel van wordt. Soms komt eerst de boosheid en daarna het verdriet, soms andersom. Laat deze emoties volledig
toe.

De innerlijke invloed van een andere persoon in onze psyche wordt een
‘introjectie’ of ‘internalisatie’ genoemd. Het is van groot belang ons bewust
te worden van al deze introjecties, zodat we de negatieve invloed ervan
uit onze psyche kunnen verwijderen. De positieve invloed kunnen wij
behouden, maar om werkelijk onszelf te kunnen worden, moeten wij eerst
volledig onafhankelijk worden van iedere belangrijke introjectie. Daarna
kunnen wij in vrijheid kiezen welke eigenschappen van de introjectie wij
willen behouden.
●
●

Nadat je je ongenoegen hebt geuit, komt de volgende fase.
Teken opnieuw de invloedrijke persoon (introjectie), maar nu zonder
de takken waar een negatieve invloed van uitging. Je gaat de boom dus
snoeien.

Nu houd je alleen de takken over die wél aangenaam waren en waar wél
een positieve invloed van uitging.
Als je álle takken er af wilt zagen, is je boosheid nog niet goed verwerkt,
want ieder mens bezit ook goede eigenschappen. En als je de héle boom
wilt omhakken, is het tijd om daadwerkelijk de tuin in te gaan, een bijl te
pakken en je boosheid er eens ﬂink uit te hakken.
●

●
●

Teken op een ander vel een vuur en stel je voor dat daarin alle afgezaagde takken verbranden.
Snoei ook de andere bomen waar een negatieve invloed van uitging.
Als je wilt, kun je ook een echte boom of struik in je tuin beschouwen
als de negatieve introjectie en deze met een zaag snoeien. Vervolgens
kun je de afgezaagde takken in een echt vuur verbranden.
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Een andere methode is om de afgezaagde takken in gedachten te verbranden.

●

Het gaat er in dit ritueel niet om dat de negatieve eigenschappen van de
invloedrijke persoon verdwijnen (als hij of zij nog leeft). Als je moeder
bijvoorbeeld altijd te kritisch is geweest en jij hebt dat gedrag gekopieerd,
moet je niet verwachten dat háár gedrag door dit ritueel verandert. Daar
heb jij weinig invloed op en het is haar eigen verantwoordelijkheid deze
karaktertrek wel of niet te zuiveren. Het gaat erom dat jouw kritische gedrag vermindert zodat jij meer tot jezelf komt en niet meer de uitspraken
en gedragingen herhaalt van je moeder.
Doe het verbrandingsritueel heel bewust. Je zult merken dat er na dit
ritueel meer ruimte in je gevoelsleven komt en dat je meer vrijheid krijgt
in wat je zegt en doet.

Het actiewiel van je familie
In het verleden
1. Hoe ging het?
●
Hoe was in je kindertijd de algehele sfeer in je familie?
●
Met wie had je een sterke band?
●
Met wie had je een slechte relatie? Hoe kwam dat? Wat spiegelden
jullie bij elkaar?
●
Wie had de meeste invloed op jou? Hoe vond je dat?
2. Wat wilde je?
Waar had je behoefte aan in je familie?
●
Waar had je een hekel aan in je familie?
●

3. Wat kon je?
Bij wie kon je krijgen waar je behoefte aan had?
●
Bij wie kon je dat niet?
●
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4. Wat besloot je?
●
Wat besloot je te doen om te krijgen waar je behoefte aan had?
●
Wat besloot je doen om te vermijden waar je een hekel aan had?
In het heden
1. Hoe gaat het?
●
Hoe is de algehele sfeer in je familie?
●
Met wie heb je een sterke band?
●
Met wie heb je een slechte relatie? Hoe komt dat? Wat spiegelen
jullie bij elkaar?
●
Wie heeft de meeste invloed op jou? Hoe vind je dat?
●
Op wie heb jij de meeste invloed? Hoe vinden de anderen dat?
2. Wat wil je?
●
Waar heb je behoefte aan in je familie?
●
Waar heb je een hekel aan in je familie?
3. Wat kun je?
●
Bij wie kan je krijgen waar je behoefte aan hebt?
●
Bij wie kan je dat niet?

Formuleer een familiemantra, bijvoorbeeld:
‘Ik hou in alle vrijheid steeds
meer van mijn familie.’
‘Er komt steeds meer harmonie in mijn gezin.’
‘Ik voel me steeds vrijer in
mijn familie.’

4. Wat besluit je?
●
Wat besluit je te doen om te krijgen waar je behoefte aan hebt?
●
Wat besluit je te doen om te vermijden waar je een hekel aan hebt?
●
Hoe ga je je leven ontwerpen om meer harmonie en geluk te creëren
in je familie?
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De volwassen levensboom |

Wat is volwassen?
Laten we het woord ‘volwassen’ eens analyseren. Allereerst
heeft het de betekenis van ‘volledig tot wasdom komen’,
maar je zou er daarnaast ook de betekenis ‘volledig gewassen’ in kunnen zien. Schoongewassen van alle negatieve
gevoelens, gedachten en karaktertrekken.
Als je de leeftijd van achttien bereikt, ben je ofﬁcieel volwassen. Maar dat betekent nog lang niet dat je ook geestelijk
volwassen bent. De meeste mensen bereiken de volwassenheid pas op hoge leeftijd. Sommigen bereiken haar nooit…
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Mensen die geestelijk volwassen zijn, vallen op door hun innerlijke rijkdom, verantwoordelijkheidsgevoel, ﬂexibiliteit, zelfvertrouwen, goede
karakter en levenswijsheid. Ze zijn wijs en innerlijk rijk omdat ze veel levenservaring bezitten. Ze zijn ﬂexibel omdat ze niet snel door tegenslagen
uit het veld worden geslagen en zich aan allerlei omstandigheden kunnen
aanpassen. Ze zijn ook ﬂexibel omdat ze goed met kritiek overweg kunnen.
Ze kunnen er goed naar luisteren en onderscheid maken tussen terechte
kritiek en uitingen van afgunst en projectie. Tevens bezitten ze door hun
vermogen tot zelfreﬂectie een gezonde hoeveelheid zelfkritiek.
Stel jezelf de volgende vragen:
●

●

●

●
●
●
●
●

●
●
●

Welke takken van je persoonlijkheid zijn nog niet volledig tot wasdom
gekomen?
Hoe staat het met je wortels? Kun je tegen de wind als die stevig door je
takken en bladeren waait?
Ben je ﬂexibel? Op welke gebieden van je leven laat je ﬂexibiliteit nog te
wensen over?
Wat voor bloesems en vruchten geef je je medemensen?
Welke mensen kijken het liefst naar je bloesems?
Welke mensen eten het liefst van je vruchten?
Welke mensen mogen verkoeling zoeken onder je bladeren?
Wie mogen er in je klimmen? Wie zou een boomhut in je mogen
bouwen?
Zijn er ongezonde takken die gesnoeid moeten worden?
Welke ringen zijn er de laatste jaren in je stam bijgekomen?
Valt er voldoende regen om regelmatig geestelijk gewassen te worden?
Krijg je voldoende voeding uit de grond? Krijg je genoeg zonlicht?

Sluit nu je ogen en wees even stil. Kijk diep bij jezelf naar binnen en wacht
op een innerlijk antwoord op de vraag welke grote stap je gaat nemen in de
richting van volwassenheid en naar de verdere verﬁjning van je karakter.

Oud en volwassen
Als je oud wordt gaat je lichaam aftakelen. Je ontkomt er niet aan.
Je krijgt steeds meer rimpels – hoeveel plastisch chirurgen je ook aﬂoopt
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– en je presteert steeds minder op het sportveld – hoe vaak je ook naar de
ﬁtnessclub gaat. Je bent ook steeds minder in staat heel hard te werken.
Als je bewust leeft en steeds meer gezeteld raakt in je ziel, ontwikkel je iets
heel anders, iets heel moois: een stralend karakter, innerlijke schoonheid
en wijsheid. Daardoor wordt je op een hele andere manier aantrekkelijk en
ervaar je een geluk dat van een veel hogere orde is dan wat je ervaart door
strak in je lijf te zitten of veel te presteren.
Als je oud bent besef je dat hoe mooier je karakter is, hoe prettiger je in
de omgang bent. Daardoor voelen mensen zich tot je aangetrokken en
verkeren ze graag in jouw gezelschap. Ze raken geïnspireerd door je rust en
levenswijsheid. Daarom is de ontwikkeling van karakter het meest essentiële levensdoel, niet alleen als je oud bent, maar in iedere levensfase.
Een volwassen boom is gezond en goed geworteld in de grond. Als het
stormt blijft hij stevig overeind staan terwijl zijn takken alle kanten op
bewegen. Geduldig en verdraagzaam ondergaat hij alle veranderingen van
de seizoenen.
Deze boom staat er niet alleen voor zichzelf, maar ook voor iedereen om
hem heen. Hij geeft schaduw, verkoeling en beschutting en hij is de hele
dag bezig koolzuur, water, mineralen en licht om te zetten in zuurstof,
hout, bloesems en vruchten.
Het LifeDesign van de ouderdom houdt in dat je je leven volledig vormgeeft in dienst van je karakterontwikkeling en je levenswijsheid.

De ﬁnale
Stel je eens voor dat het einde van je leven is genaderd. Je ligt al
lange tijd in bed. Je kunt elk moment sterven.
●
●
●
●

●
●

Wie zou je het liefst bij je willen hebben als je sterft?
Wie zou je er niet bij willen hebben?
Zijn er mensen die je gekwetst hebt? Wat zou je tegen ze willen zeggen?
Zijn er mensen die jou gekwetst hebben? Wat zou je tegen hen willen
zeggen?
Van welke mensen kun je moeilijk afscheid nemen?
Als je terugkijkt op je leven, wat vind je er van?
135
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●
●
●

●
●
●

●
●
●

Heb je ergens spijt van?
Waar ben je trots op?
Als je je leven kon overdoen, hoe zou je het dan doen? Welke dingen zou
je anders doen? Welke hetzelfde?
Wat zijn de belangrijkste dingen die je uit je leven hebt geleerd?
Wat laat je achter aan je nabestaanden en aan de maatschappij?
Heb je een steentje bijgedragen aan de verbetering van de maatschappij of de cultuur, op welke schaal dan ook? Zo ja, op welke manier?
Welke boodschap zou je de mensheid willen geven?
Geloof je in een hiernamaals? En zo ja, waar denk je heen te gaan?
Hoe heeft je karakter zich ontwikkeld gedurende je leven? Ben je een
beter mens geworden?

Als je oud wordt bereik je de ﬁnale van je leven, culminerend in de dood,
de hoogste piekervaring van je leven. Alles wat je over het leven en de
dood hebt geleerd, komt tijdens het sterven op zijn hoogtepunt. Als je
te veel gehecht bent aan materiële zaken zoals je lichaam, bezittingen,
macht, geld en reputatie is het sterven moeilijk. Maar als je al deze vergankelijke zaken hebt loslaten in de ﬁnale van je leven en je voelt diep van
binnen dat je een beter mens bent geworden, is het sterven een feest.
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Het actiewiel van je LifeDesign
Er volgt nu een uitgebreid actiewiel waarop je je LifeDesign
baseert. Daarin komen je diepste zielverlangens tot uitdrukking. Veel van deze vragen zijn in dit boek al eerder
gesteld in allerlei sferen van de levensboom. De reden van
deze herhaling is om alles goed helder te krijgen. Daarna
gaan we naar de conclusie: je LifeDesign.
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1. Hoe gaat het?
a. Intrapersoonlijk
●
Ben je tevreden over jezelf? Heb je in de meeste omstandigheden in je
leven een gelukkig gevoel? Geniet je van je activiteiten? Ben je enthousiast? Krijg je er energie van? Zit je vaak in een ﬂow? Kun je urenlang
met je activiteiten doorgaan? Voel je daarbij bezieling?
Als je op veel tot al deze vragen positief hebt geantwoord, ben je goed
verbonden met je ziel. Je zit op de goede weg.
●

Voel je je vaak ongelukkig? Ben je vaak onzeker, boos, verdrietig, gedeprimeerd? Wordt je moe van je activiteiten en verlies je je enthousiasme? Gaat het traag en moeizaam?

Als dat zo is, ben je niet goed verbonden met je ziel en handel je waarschijnlijk in strijd met je zielverlangens.
b. Interpersoonlijk
●
Welke mensen zijn inspirerend? Bij wie voel je je goed?
●
Welke mensen heb je lief?
●
Welke mensen genieten van jou en je activiteiten? Wie raken door jou
geïnspireerd?
●
Wie houden er van jou?
Deze mensen passen bij jou. Het zijn zielsverwanten en jullie maken elkaar gelukkig. Je ziel verlangt naar hun gezelschap.
●

●
●
●

Welke mensen zijn niet inspirerend? Van welke mensen word je ongelukkig? Door wie voel je je geremd?
Welke mensen worden ongelukkig van jou en je activiteiten?
Met wie heb je voortdurend conﬂicten?
Welke mensen begrijpen jou niet? Welke mensen begrijp jij niet?

Af en toe een conﬂictje en wat onbegrip kan geen kwaad. Maar als een
groot deel van de tijd niet inspirerend en vol conﬂicten is, kun je beter het
contact verbreken. Je ziel verlangt niet naar deze mensen.
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c. Transpersoonlijk
●
Stroken je activiteiten met je levensvisie?
●
Gaan ze gemakkelijk? Is er een gunstige samenloop van omstandigheden?
●
Kun je eventuele barrières gemakkelijk overwinnen.
Zo ja, dan zit je op de goede weg. Je volgt de verlangens van je ziel.
●
●

Gaan je activiteiten moeizaam? Werken de omstandigheden erg tegen?
Zijn de obstakels te groot om te overwinnen?

Als dat zo is, zit je op de verkeerde weg. Het is nodig van richting te veranderen.

2. Wat wil je?
a. Intrapersoonlijk
Ontspan je zo diep mogelijk en laat een verlangen in je opkomen dat zich de
laatste tijd steeds weer opnieuw aandient.
Wat is het voor soort verlangen?
Stressverlangens
●
Is het een bevlieging, gril, impuls, drang, hunkering, verslaving, dorst,
onbedwingbare neiging, begeerte?
●
Is het een onophoudelijk lust naar geld, roem en macht?
●
Is het een sterk omgekeerd verlangen? Een weerstand, verveling, tegenzin, onbehagen, verzet, afkeer, weerzin, rebellie, afschuw, stagnatie?
●
Is er sprake van een ﬁctie, illusie, utopie?
●
Is er sprake van sterke conﬂicterende verlangens? Twijfels, onzekerheid,
besluiteloosheid, innerlijke conﬂicten, blokkades?
Dit zijn stressverlangens waar je niet gelukkig van wordt. Ze komen niet
uit je ziel voort, maar uit pijn en ellende.
Deprimerende verlangens
Heb je een gebrek aan verlangens? Ben je lusteloos?

●

139

10181_LifeDesign BW.indd 139

12-05-09 10:50

ma a k j e l i f e d e s i g n

●
●

●
●
●
●

Heb je nergens zin in? Heb je totaal geen ambities en idealen?
Zou je alleen maar veel willen eten of heb je juist helemaal geen eetlust
meer?
Zou je alleen maar alcohol willen drinken of drugs gebruiken?
Zou je het liefs de hele dag in je bed willen liggen?
Verlang je ernaar anderen pijn te doen of ongelukkig te maken?
Laat je je in met criminele activiteiten?

Dit zijn deprimerende verlangens waar je ongelukkig en depressief van
wordt. Ook deze komen niet uit je ziel voort, maar uit pijn en ellende. Het
is noodzakelijk dat je een LifeCoach, een psychotherapeut of psychiatrische
hulp zoekt.
Zielverlangens
●
Is het een verlangen naar meer rust, balans, harmonie, groei, uitdaging,
positieve verandering, innerlijke kracht, zelfvertrouwen, persoonlijke
ontplooiing, verbetering van communicatie en relaties, wijsheid, ontdekking van talenten?
●
Is er sprake van een ideaal, positief streven, aspiratie, reële ambitie, affectie, liefde, hartenwens, opdracht, missie, roeping, passie, bezieling?
●
Wil je de mensen om je heen belangeloos helpen, inspireren en ondersteunen? Wil je je inzetten voor een betere maatschappij?
Dit zijn zielverlangens waar je gelukkig van wordt omdat ze uit je ziel
voortkomen.
b. Interpersoonlijk
●
Wordt je verlangen beïnvloed door andere mensen, bijvoorbeeld de
cultuur waarin je leeft, de mode, een trend, iets dat je gelezen hebt, een
ﬁlm, een lezing, een tv-programma, vrienden, familieleden, collega’s op
je werk, klanten?
●
Wil jouw ziel écht deze invloeden van buiten volgen? Word je daar gelukkig van? Of pas je je aan andere mensen aan om ze te behagen? Wat
voor gevoel heb je daarbij?
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Ook hier weer geldt het credo: hoeveel geluk schenken deze verlangens
jou? Als je je regelmatig laat beïnvloeden door mensen waar je niet gelukkig van wordt, dan is het tijd voor actie.
c. Transpersoonlijk
●
Dient je verlangen een hoger doel?
●
Strookt je verlangen met je ethische principes?
●
Verlang je ernaar iets goeds te doen voor de natuur en het algemeen
sociaal en cultureel welzijn?
Als je op deze vragen positief hebt geantwoord, dan komt het verlangen
uit je ziel.

3. Wat kun je?
a. Intrapersoonlijk
Je mogelijkheden:
●
Ben je in staat te bereiken waar je naar streeft? Heb je daar genoeg
vaardigheden, ﬁnanciële middelen, energie, kracht, ervaring, kennis,
ruimte, tijd en zelfvertrouwen voor?
●
Strookt je verlangen met je natuurtalent?
Als dat zo is, klopt je verlangen met wat je kunt. Dan is het hoogstwaarschijnlijk een zielverlangen en zit je op de goede weg.
Je beperkingen:
Word je geremd door onzekerheid, twijfel, gebrek aan energie, een innerlijk conﬂict, gebrek aan zelfvertrouwen? Is deze remming reëel? Is
het iets uit je verleden?
●
Hoe kun je deze remming overwinnen?
Als de remming onmogelijk te overwinnen is, dan klopt je verlangen
niet met wat je kunt. Dan is het hoogstwaarschijnlijk geen zielverlangen.
De ziel wil namelijk alleen dingen die overeenkomen met je talenten en
vermogens.
●
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b. Interpersoonlijk
Je mogelijkheden:
●
Zijn er andere mensen die jou willen helpen of stimuleren in je streven?
Hebben ze daar voldoende vaardigheden, talenten, ﬁnanciële middelen,
energie, kracht, ervaring, kennis, tijd, zelfvertrouwen voor?
Als de meeste mensen om je heen enthousiast zijn over je streven en graag
met je willen samenwerken, dan volg je een collectief zielverlangen en zit
je op de goede weg.
●

●

Kun je andere mensen stimuleren, inspireren of begeleiden zodat ze
beter met je samenwerken?
Kun je eventuele conﬂicten met andere mensen oplossen?

Als dit gemakkelijk gaat, zit je op de goede weg.
Je beperkingen:
●
Zijn er andere mensen die het oneens zijn met jouw streven, andere
wensen hebben of een andere richting op willen?
●
Komt het doordat ze andere verlangens hebben dan jij?
●
Komt het omdat ze meer ervaring en kennis hebben en is het verstandig hun raad op te volgen?
●
Of komt het door hun onzekerheid, twijfel, innerlijke conﬂicten, gebrek
aan zelfvertrouwen, misverstanden, misvattingen, angst of een verkeerd beeld van jou? Is het iets uit hun verleden? Kun je hun remmingen overwinnen of ze van gedachten laten veranderen? Kun je met ze in
dialoog gaan?
●
Van welke mensen zou je beter afstand kunnen nemen om je doel te
kunnen bereiken?
Als de interpersoonlijke weerstand te groot is, moet je wellicht van koers
veranderen, je project(en) uitstellen of helemaal afblazen.
c. Transpersoonlijk
Neem eens afstand van je situatie. Stap er eens uit. Bekijk het eens alsof je
naar een ﬁlm kijkt. Wat zie je dan?
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●
●
●
●

●

Wat voor inzichten komen er dan?
Welke natuurlijke mogelijkheden heb je tot je beschikking?
Welke natuurlijke beperkingen zijn er?
Kun je de omstandigheden aanpassen om je doel(en) beter te kunnen
bereiken?
Voor de liefhebbers: Zijn er spirituele activiteiten die je zou kunnen
ondernemen om je doel gemakkelijker te bereiken (meditatie, gebeden
of rituelen)?

Als de natuur te veel tegenwerkt, is de tijd voor je streven mogelijk nog
niet rijp of je moet je goed afvragen of je wel een zielverlangen volgt. Als
je je ziel volgt, werkt de natuur altijd mee! Mocht je vaak door de natuur
worden tegengewerkt, sta dan eens stil bij jouw houding naar de natuur
toe. Ga je wel zorgvuldig met haar om?

4. Wat besluit je?
a. Intrapersoonlijk
●
Is het nu een geschikte tijd om het besluit te nemen?
●
Of twijfel je nog te veel en kun je beter een tijdje wachten?
●
Wat voor gevoel heb je bij het besluit?
Het toekomstbeeld
Verbeeld je zo levendig mogelijk wat de gevolgen van je besluit kunnen
zijn. Wat voor gevoel heb je daarbij?
●
Zul je er gelukkig van worden?
●
Is het goed voor je gezondheid?
●
Zijn er meerdere besluiten mogelijk en weet je niet wat je moet kiezen?
Maak dan voor elk een toekomstbeeld. Welk beeld geeft je het beste
gevoel?
●

b. Interpersoonlijk
Is het een gezamenlijk besluit?
●
Is het nu de tijd om het besluit te nemen?
●
Of zijn er nog mensen die twijfelen en kunnen jullie beter wachten?
●
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●

Staan de neuzen van alle betrokkenen dezelfde kant op? Wat voor gevoel hebben andere mensen erbij?

Het toekomstbeeld
●
Verbeeld je zo levendig mogelijk wat voor invloed het besluit zal hebben
op het welzijn van de mensen om je heen.
●
Zullen de mensen in je privésfeer of op je werk er gelukkiger door worden?
Als het besluit jou en andere mensen gelukkig maakt, is het in harmonie
met je zielverlangen.
c. Transpersoonlijk
Heb je het gevoel dat het besluit in harmonie is met de natuurlijke omgeving, de samenloop van omstandigheden, je intuïtie, je levensvisie?
●
Of kun je beter geen besluit nemen en wachten tot de samenloop van
omstandigheden meer duidelijkheid geeft?
●
Is de samenloop van omstandigheden dermate ongunstig dat je moet
overwegen een ander besluit te nemen?
●

Het toekomstbeeld
●
Wat voor invloed zal je besluit hebben op de natuur, het milieu en het
maatschappelijk welzijn?
Als jouw besluit een goede invloed zal hebben op de natuur en het sociaal
en cultureel welzijn, dan is het in harmonie met je ziel.

De kunst van het unifesteren
Aan het eind van dit laatste hoofdstuk gaan we ons in de spirituele dimensie begeven, de transpersoonlijke sfeer, in relatie tot het LifeDesign. Dit is
het gebied dat ontstegen is aan de intra- en interpersoonlijke sferen. Het
is de kruin van de boom. Als je daarin gaat zitten, heb je een mooi uitzicht
over de wereld om je heen en de hemel boven je. Mensen die vaak in de
kruin zitten houden zich veel bezig met ﬁlosoﬁe, spiritualiteit en intuïtieve
activiteiten. Het zijn inspirerende activiteiten mits ze ook weer regelmatig afdalen in de boom, anders verliezen ze het contact met de gewone
realiteit.
144
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Na het scheppen van een LifeDesign is het altijd spannend om te zien of
het design zich gaat manifesteren in de werkelijkheid. Je hebt misschien
een mooi design voor een nieuwe onderneming gemaakt, maar of deze onderneming gaat slagen is de vraag. Uit de ervaringen in mijn eigen leven
en in die van duizenden andere mensen, heb ik gezien dat als een LifeDesign overeenkomt met de Grote G’s, er de grootste kans is dat het design
gemanifesteerd wordt. Als je ergens Goed in bent, als je het Graag doet, als
het Gemakkelijk gaat en je Geduldig bent, dan is er een grote kans dat je
in je onderneming slaagt (dus dat het je Gelukkig maakt en je er wellicht
Geld mee verdient).
Maar dat gaat niet altijd op! Uiteindelijk zijn we afhankelijk van het universum. Als het universum het niet eens is met de onderneming, kun je
het schudden.
In het maken van een LifeDesign hebben wij altijd te maken met de drie
fundamentele invloeden:
De intrapersoonlijke invloeden kunnen wij grotendeels op eigen kracht
of met enige hulp reguleren. Het zijn immers invloeden die uit ons eigen
innerlijk voortkomen.
De interpersoonlijke invloeden zijn moeilijker te reguleren omdat de
invloed van andere mensen erg groot kan zijn. Als een te groot aantal
mensen het niet eens is met onze onderneming, kunnen zij deze volledig
dwarsbomen. Toch zijn we in staat hun mening te veranderen door goed te
overleggen en gebruik te maken van overtuigende argumenten.
De transpersoonlijke invloed is die van het universum.
Een LifeDesign heeft dus de beste kans van slagen als de Grote G van
Gemakkelijk in orde is. Er zijn dan geen remmingen van binnenuit, andere
mensen om ons heen zijn het met ons eens en ook het universum heeft
het plan goedgekeurd.
Om het universum mee te krijgen in een LifeDesign worden vaak verschillende methoden gebruikt. Bidden is daar het beste voorbeeld van. Er wordt
om hulp gevraagd bij god of de goden voor het welslagen van een onderneming, het genezen van een ziekte, het krijgen van geld of het vinden
van een geliefde. Sommige culturen doen daarnaast ook offerrituelen om
de goden te behagen.
Het woord ‘bidden’ past alleen niet precies bij het proces van LifeDesign,
omdat het maken van een ontwerp veel nadruk legt op de eigen creativi145
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teit en verantwoordelijkheid van de mens. Bidden legt de nadruk meer op
het vragen van hulp, hoewel die hulp in sommige gevallen best wel eens
nodig kan zijn.
Er zijn de laatste tijd andere methoden ontwikkeld zoals afﬁrmeren, visualiseren, bestellen, vragen, manifesteren, creëren en dergelijke. Maar geen
van deze woorden past volledig bij LifeDesign.
‘Afﬁrmeren’ betekent bevestigen hetgeen maar een onderdeel is van het
maken van een LifeDesign. ‘Visualiseren’ is eveneens een onderdeel van
het proces. ‘Bestellen’ is een leuk woord, maar dan is het alsof wij een
product bij een bedrijf bestellen of een maaltijd bij een ober. Het woord
‘vragen’ komt in de buurt, maar dekt ook niet volledig de lading. Het lijkt
teveel op bidden. ‘Manifesteren’ past bij het moment dat het LifeDesign
werkelijkheid is geworden. ‘Creëren’ legt teveel nadruk op de mens en
houdt te weinig rekening met de scheppende invloed van het universum.
Uiteindelijk bedacht ik het woord ‘unifesteren’ om het proces van LifeDesign te ondersteunen. Samen met het universum (en vaak ook met
andere mensen) manifesteer je dingen. ‘Uni’ duidt op deze samenwerking.
Unifesteren duidt op een samenwerking tussen de mens en het universum. Samen ga je op een creatieve manier dingen laten manifesteren. Het
is co-creëren, een samenwerking tussen de creativiteit van de mens en die
van het universum.
Ik ga dit proces illustreren aan de hand van enkele voorbeelden in mijn
dagboek:
Unifestatie van het juiste adres
Het is november 2001. Ik zit in de bus naar het bergdorp Tepoztlan, een
uur ten zuiden van Mexico City, om te logeren in het nieuwe buitenverblijf van mijn vriend Roberto. Het landhuis ligt ver buiten het dorp
en ik ben er nog nooit geweest. Roberto kon niet komen omdat hij in
Mexico City moest blijven voor zaken. Hij heeft mij daarom de sleutel
gegeven. Hoewel hij mij duidelijk heeft uitgelegd waar het huis lag,
kan ik mij niet voorstellen dat ik het gemakkelijk zal kunnen vinden. Er
zijn op die weg geen huisnummers. Bovendien ben ik de helft van zijn
uitleg vergeten en mijn mobieltje heeft geen bereik in dat gebied.
Terwijl ik nog in de bus zit, formuleer ik de volgende mantra: ‘Als ik in
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het dorp aankom, zou het heel ﬁjn zijn als ik iemand ontmoet die het
nieuwe huis van Roberto kent’. Ik ben een paar keer eerder in Tepoztlan
geweest en ken er verscheidene mensen.
Als ik aankom en de bus uitstap, hoor ik iemand mijn naam roepen.
Het is Ricardo die ik tijdens een eerdere vakantie heb leren kennen. We
groeten elkaar hartelijk en ik vraag of hij het huis van Roberto kent.
Natuurlijk kent hij dat. Het is een van de mooiste landhuizen in de
buurt. Hij woont daar vlakbij en geeft mij een lift naar het huis.
Unifestatie van hotels
Ik ga meestal op de bonnefooi op vakantie en ik ben altijd in de mooiste hotels op de meest fantastische plekken terecht gekomen. In juli
2007 lukte weer prima tijdens een vakantie samen met Marieke in de
Pyreneeën in noordwest Spanje. We gebruiken de volgende mantra:
Hierbij unifesteren wij een rustig hotel op een mooie locatie aan de rand
van een dorp in de natuur.
We zetten de navigator in de auto op het dorpje Ger aan voet van de
bergen. Ger is tevens een kennis van Marieke in Nederland. Als we
aankomen in Ger stuurt de navigator ons de verkeerde weg in, een
bergweggetje dat zeven kilometer naar boven gaat en in een heel ander
dorp uitkomt. Marieke stelt voor om de navigator gewoon te volgen en
te kijken waar we uitkomen. We arriveren in het bergdorp en ontdekken een heel rustig hotel, aan de rand van het dorp met een prachtig
uitzicht op de bergen. Er is nog één kamer vrij ondanks het hoogseizoen.
Na enige dagen gaan we weer op reis en unifesteren een hotel in de
natuur vlak bij de kust. We ontdekken in de namiddag een prachtig
natuurgebied genaamd Parc Naturel del Montseny, iets ten noorden
van Barcelona. Midden in dat natuurgebied komen we aan bij een
schitterend hotel met een geweldig uitzicht op de bergen. Er is nog één
kamer vrij.
Unifestatie van gezellige avond
Het is mei 2008. Ik ga om 17 uur de deur uit in Amersfoort om wat
boodschappen te doen in de binnenstad. Tevens besluit ik deze wandeling te gebruiken om een gezellige avond te unifesteren met de
volgende mantra: ‘Ik unifesteer een hele gezellige avond met een paar
leuke mensen.’
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Ik loop naar de winkel, koop daar wat lekkere dingen en loop vervolgens met een omweg terug. Plotseling besef ik dat ik langs het huis/
kantoor van onze webdesigner loop. Hij is aanwezig en ik loop naar
binnen. We praten wat over de website en om ongeveer 18 uur komt
zijn vriendin thuis. We groeten elkaar.
Na enkele minuten komt ze bij ons zitten en praten urenlang over van
alles en nog wat. We hebben veel overeenkomstige interesses en bezitten dezelfde smaak voor muziek. We bestellen samen een paar pizza’s
en zitten tot laat in de avond bij elkaar.
Unifestatie van inkomen
Vanaf de start van het Atma Instituut heb ik elk jaar de jaaromzet en
winst geünifesteerd. Ook heb ik vaak het aantal studenten geünifesteerd die wij realistische gezien konden opleiden. Tot nu toe zijn die
unifestaties vrijwel altijd uitgekomen. Ze kwamen alleen niet uit als ik
extreem hoge bedragen probeerde te verdienen.
Mijn ervaring met unifesteren, wat ik vanaf mijn 18e jaar doe, is dat het
doel waar je naar streeft realistisch is of zich net buiten de grenzen van
de realiteit bevindt. Als je iets probeert te unifesteren dat zich veel te ver
buiten de realiteit bevindt, dan lukt het niet. Als je volgend jaar een miljard wilt verdienen, maar dit jaar is je inkomen een halve ton, dan zit dat
miljard er (nog) niet in. Begin dan eerst eens met een ton. Voor de rest is
vrijwel alles te unifesteren, vooral als het past in een LifeDesign dat goed
overeenkomt met je levensmissie.
Het proces van LifeDesigning werkt het best wanneer je het samen met
een LifeCoach doet en het universum erbij betrekt. De persoonlijke LifeCoach helpt je bij het ontdekken van je talenten en passies, het concentreren op je levensmissie, het verhogen van je zelfvertrouwen en het realistisch maken van je LifeDesign. Het universum, de universele LifeCoach,
helpt je in dit proces door het geven van inspiratie, het openen van je
intuïtie, het manifesteren van je unifestaties en de uiteindelijke verwerkelijking van je LifeDesign.
Deze drie-eenheid tussen de LifeDesigner, de persoonlijke LifeCoach en de
universele LifeCoach of Designer is een enorme krachtige samenwerking
die we spirituele LifeCoaching noemen.
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Hieronder vind je diverse oefeningen die je helpen om
dichter bij jezelf te komen, je zielverlangens te ontdekken
en een goed LifeDesign te maken.
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Meditatie
1. Neem je voor 20 tot 30 minuten te mediteren. Na enige ervaring heb
je geen klok meer nodig. Je lichaam geeft vanzelf aan wanneer de tijd
om is. Dat voel je aan de neiging om te gaan bewegen. Zorg dat je maag
leeg is of licht gevuld. Mediteer daarom vóór het ontbijt, de lunch of het
avondeten. Kies een geschikte plek om te mediteren, bijvoorbeeld in
de tuin, een mooi natuurgebied, voor een raam met een mooi uitzicht,
voor een altaar of in een speciale meditatieruimte.
2. Ga comfortabel zitten, met een rechte rug, op een stoel met rechte leuning, in de kleermakerszit of in de lotushouding. Kies de houding die
het prettigst voor je is.
3. Zorg dat je niet gestoord wordt door bezoekers of telefoontjes.
4. Sluit je ogen en richt je aandacht op je ademhaling. Adem bij voorkeur
door je neus.
5. Tel tot vier tijdens je inademing en tot zes tijdens je uitademing.
6. Beschouw je gedachten als vogels die voorbij vliegen en breng je aandacht steeds weer terug naar je ademhaling. Voel dat je ademhaling
steeds langzamer wordt. Als je lichaam en je geest diep ontspannen
zijn geraakt, heb je vrijwel geen gedachten meer. Er is dan alleen nog je
ademhaling.
7. Stop met tellen en voel je ziel.
8. Geniet met volle teugen van de rust die je nu voelt.
9. Welk verlangen komt er uit die rust naar boven? Is dit een zielverlangen? Je weet dit als je er een diep geluksgevoel bij ervaart.
10. Blijf minstens tien minuten genieten van je ziel en de verlangens die
uit haar opborrelen.
11. Dit verlangen kan ook zijn dat je alleen rust wilt ervaren.
12. Eventueel kun je je verlangen uitdrukken in een mantra.
13. Herhaal die mantra enige tijd tijdens je meditatie. Als je visueel bent
ingesteld kun je er ook een beeld bij visualiseren die de realisatie van je
verlangen uitbeeldt.
14. Doe minstens twee minuten over het terugkomen uit de meditatie.
15. Rek je even uit en buig je hoofd en bovenlichaam zo ver mogelijk naar
voren. Dat is belangrijk voor een goede bloeddoorstroming.
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Lange natuurwandelingen
Lange natuurwandelingen kunnen je geweldig helpen om de
verlangens van je ziel te ontdekken. Ben je op zoek naar antwoorden
op belangrijke levensvragenstukken of wil je een belangrijke beslissing
nemen waar je over na wilt denken? Ga de natuur in! De natuur inspireert
op een heel bijzondere manier die door geen enkele andere omgeving kan
worden overtroffen.
Ga dus lekker wandelen door het bos of in de duinen. Probeer in het nu
te genieten van de natuur. Laat je dagelijkse zorgen even van je afglijden
en richt je op het moment. Luister naar het ritme van je voetstappen, het
ritselen van de bladeren, snuif de frisse lucht op en laat de wind door je
haren waaien. Je zal merken dat de constante stroom van gedachten afneemt. Hierdoor ontstaat er ruimte om te luisteren naar wat jouw ziel je te
vertellen heeft over die belangrijke vraag die je al dagen bezighoudt.
●
●

●
●
●

●

●

●

●

Neem een levensvraag in gedachte.
Kies een mooi natuurgebied uit waarin je een ﬂinke tijd kunt wandelen.
Ook het strand is geschikt.
De methode werkt het best als je met z’n tweeën bent.
Ga bij voorkeur wandelen met een goede vriend, vriendin of coach.
Formuleer duidelijk wat je onderwerp of vraag is bij de start van de
wandeling.
Spreek af dat je alleen praat over je vraag, afgewisseld door periodes
van stilte.
Praat niet over koetjes en kalfjes of onderwerpen die niets met je vraag
te maken hebben.
Let tijdens het praten of tijdens de stiltes goed op de natuur en laat je
door haar inspireren. Let op de synchroniciteit. Als je een nieuw inzicht
krijgt, kijk dan of de zon doorbreekt of dat de bladeren beginnen te ritselen oftewel applaudisseren. Als je het over een barrière hebt, zou het
kunnen dat er een boom dwars over het pad ligt. Als je moeilijk vooruit
komt in je leven, kijk dan hoe de begaanbaarheid van het pad is. Als je
meer met de stroom van het leven zou moeten meegaan, loop je wellicht langs een beek of rivier. Let ook op dieren en wat ze je te vertellen
hebben.
Stop regelmatig op een mooie en inspirerende plek. Blijf daar even
staan of zitten.
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●

Je vriend(in) of coach zorgt ervoor dat je net zo lang geconcentreerd
blijft op je vraag totdat je een helder en overtuigend antwoord hebt.

●

Soms zijn meerdere wandelingen nodig om je antwoord te krijgen.
Je kunt ook een heel weekend of een hele vakantie wijden aan je vragen
door elke dag een lange inspiratiewandeling te maken.

●

Visualisatie van je levensboom
Vraag indien mogelijk of iemand deze verbeeldingsoefening wil
voorlezen. Als zo iemand er is, kun je je ogen sluiten. Als je alleen bent, lees
dan zelf de tekst. Als je wilt, kun je de oefening opnemen en de visualisatie
vervolgens met gesloten ogen beluisteren. Bij de stippen tussen de zinnen,
pauzeer je hetzelfde aantal seconden als dat er stippen staan. Dus bij drie
stippen pauzeer je drie seconden.
Adem diep in en uit... Stel je voor dat je een boom bent… Als je wilt, kun je
er bij gaan staan… Voel de grond onder je voeten… Uit de onderkant van
je voeten groeien je wortels de grond in… Daarmee haal je voeding uit de
aarde….. Je romp is de stam van de boom en daaraan groeien je takken…
Kijk eens goed naar je takken en bladeren… Kijk ook naar de omgeving om
je heen… Wat zie je voor je..? En wat zie je links… achter… rechts… boven…
onder........? Hoe voel je je in die omgeving…? Zie je ook andere bomen…? Zo
ja, hoe ver staan die van je af…? Kijk vooral eens naar de bomen die het
dichtst bij je staan… Is er hoogteverschil…? Kijk ook eens naar je takken….
zitten er bladeren aan…? Als je bladeren hebt, voel dan hoe je voeding uit
de lucht haalt….
Het begint wat te waaien…. voel hoe de wind je takken en bladeren
beweegt… het gaat steeds harder waaien… windkracht 3.. windkracht 4...
windkracht 5..6..7.. het gaat stormen.. windkracht 8..9..10... het wordt zowat
een orkaan…! Voel hoe je helemaal heen en weer wordt bewogen………
Zijn je wortels sterk genoeg…? Gelukkig wordt de storm weer minder… en
zwakt af tot een rustig briesje…
Nu begint het te regenen… voel de eerste druppels op je bladeren vallen…
het gaat steeds harder regenen.. je wordt drijfnat.. het begint te hozen.. je
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raakt doorweekt.. hoe voelt dat voor je..? Wat brengt die regen voor emotie
in je teweeg….…..? Gelukkig houdt de regen op en wordt het droog… De wolken trekken langzaam weg….. de zon breekt door….. waardoor je het lekker
warm krijgt… Je haalt de voeding uit de zon…. zodat je takken zich verder
omhoog gaan richten… En je wordt vervuld door nieuwe inspiratie…
Nu begint de lente…. Door al die regen en het zonlicht begint de boom in
bloei te raken…. prachtige bloesems groeien aan je takken… langzaam
openen ze zich allemaal…overal in de boom… snuif de geur van de bloesems
diep in….… Je wisselt inspiratie uit via die bloesems met andere bomen….
En om je heen staan allemaal mensen die jou bewonderen…. sommige mensen ken je… Ze zeggen allemaal hele positieve dingen tegen je…
Dan komt er plotseling een krachtige rukwind… waardoor alle bloemblaadjes alle kanten op waaien… de mensen om je heen vangen ze dankbaar op…. overal om je heen liggen de bloemblaadjes op de grond……
Nu begint de herfst….. Op de plaats van al die bloesems beginnen nu
vruchten te groeien… prachtige vruchten overal in de boom… ze worden
groter en groter… rijper en rijper… weer staan er mensen om je heen die
jouw vruchten bewonderen… alle vruchten worden nu rijp… sommige
vallen vanzelf van de boom… en worden opgepakt….… sommige mensen
plukken je rijpe vruchten…. ze nemen er een hap van en genieten van de
smaak… daar ben jij trots op… je vindt het heel ﬁjn dat de mensen zo van je
vruchten genieten…. je hebt ze heel veel te bieden……
En dan begint de winter…. als je een loofboom bent, vallen je bladeren
op de grond…. je trekt je nu helemaal in jezelf terug…. om tevreden uit te
rusten van het harde werk dat je verricht hebt… Als je stond, kun je nu
rustig gaan zitten…. en je diep ontspannen…. om je voor te bereiden op een
nieuwe kringloop………
Kom nu maar weer langzaam in je eigen tempo terug, met een heldere
geest en nieuwe inzichten…
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Conclusie
Wat ik in dit boek wil uitdragen is dat je zelf je geluksniveau kunt verhogen door een LifeDesign te maken: je eigen leven zo te ontwerpen dat je
optimaal geluk creëert. Dit betekent dat je op alle levensgebieden doet
waar je écht zin in hebt, wat zinvol is en waar je van zindert. Je doet alleen
nog werk waar je écht van geniet en waarin je je talenten volledig kunt
ontplooien. Je gaat alleen nog relaties aan die inspirerend zijn en waar je
door groeit. En je ontwikkelt jezelf zodanig dat er steeds meer ‘rijpe vruchten aan je levensboom groeien’ waar de mensen om je heen van genieten.
Je bent dan een levenskunstenaar die als hoogste doel heeft om gelukkig
te zijn en dat geluk met anderen te delen.
Je hebt alle talenten gekregen om je levensdoelen te bereiken,
en je bezit een natuurlijk verlangen deze te verwezenlijken.
Het nastreven en realiseren van die doelen brengt je het hoogste geluk,
want dan volg je de verlangens van je ziel en leef je met bezieling
en heb je je ontwikkeld tot een ware levenskunstenaar.
Ik hoop dat dit boek je geïnspireerd heeft ‘jouw levensboom tot bloei te
brengen’. Ik wens je veel ‘rijpe vruchten en prachtige bloemen’ toe!
En tot slot…. Hou dit boek niet voor jezelf… Geef het cadeau aan iedereen
die je kent, want hoe meer mensen gelukkig worden, hoe mooier de
wereld!
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Ik heb in dit boek voornamelijk mijn eigen methoden,
oefeningen en inzichten beschreven. Deze komen voort
uit mijn praktijkervaring als LifeCoach. Maar uiteraard
heb ik mij ook laten inspireren door een aantal uitstekende
boeken die ik gelezen heb op dit gebied. Hier is een greep
uit mijn boekenkast.
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