
Het gaat er steeds om "hoe ga ik om met wat me overkomt in mijn leven?" Dat is

bij veel bewustwordingsgroepen het uitgangspunt . Zo ts zelfonthulling van train-

ers voor mij een randvoorwaarde om goed te kunnen functioneren. Toen één van

onze trainers het proces vertelde rondom het afscheid nemen en sterven van haar

moedel, lietzede studenten het proces van explosie en implosie zien. Dit proces wil

ik in onderstaand artikel inzichtelijker maken.

Wie vraagt
wordt niet
overgeslagen

ijdens onze kinderjaren maken we vier exis-

tentiële processen door - of het gemis daar-

aan -die later in ons leven meer betekenis

krijgen: 1. be-amen; 2. nemen; 3. vasthouden; 4.

geven.
Wat wordt hier nu mee bedoeld?

Be-amen
Zonder be-amen leren we niet om te gaan met

gevoelens. De gevoelens worden dan niet aangeno-

men. Gevoelens laten zien en er een beloning, een

bevestiging voor krijgen, zorgt voor het be-aam-

proces. Het is de bevestiging (het ja) aan het begin

van ons leven. Het zorgt vooÍ warmte en aandacht.

Het kind wordt gehoord in de signalen die het uit-

zendt. Het uitgestoken handje, het getuite mondje

worden opgepakt als gezonde prikkels waar de

opvoeder gehoor aan geeft. Gebeurt dit niet, dan

ontstaat er verkilling. Het bevriezingsproces dat

daarna ontstaat, zorgt ervoor dat je buiten jezelf

treedt om te kunnen overleven.
"Oké, mijn ouders luisteren niet naar mijn geroep

om eten, dan maar even harder schreeuwen totdat

ze het wél horen!" is de innerlijke reactie van het

kind. Be-amen zorgt dan ook voor 'openbreken',

durven het leven aan te gaan. Doordat hier positief

op gereageerd is, weten we steeds met iets van ons-

zelf opnieuw aan de slag te gaan en zijn we bereid

een nieuw begin te maken. Zo ontstaat voor het

kind het échte leven. Elke ontwikkeling moet dan

ook beginnen met een volmondig IA. Beginnen met

bedenkingen zorgt eÍvoor dat het Proces in ons

zich niet ontwikkelt in de gewenste richting' be-

aming van het leven zou eigenlijk vanzelfsprekend
moeten zijn. Be-aming betekent dan ook in deze

context: ontwikkeling.

Nemen
Als het kind in al zijn levendigheid wordt be-aamd,

neemt hij het leven met volle teugen tot zich. Hij

weet dat hij in voldoende mate krijgt wat hij nodig

heeft. Bevrediging van behoeften stimuleert en ver-

groot de levensenergie. Het kind laadt zich op en

durft situaties aan te gaan. Het weet zich gesteund

daarin. Het kenbaar maken van behoeften brengt

het proces van geven op gang en motiveert de

gever tot sociaal gedrag, wanneer hij de ander geeft

waar die behoefte aan heeft. Wie vraagt wordt niet

overgeslagen. Als het kind het gevoel heeft dat het

aandacht krijgt, als persoon en wat betreft zijn

behoeften, brengt het ook begrip oP voor volwasse-

nen, wanneer ze niet meteen op hem ingaan, omdat

ze het bijvoorbeeld even te druk hebben. Het kind

zal een hoge frustratietolerantie ontwikkelen zon-

der zijn behoeften op te geven. Het zal de volwas-

senen tegemoet komen en opnieuw aandringen als

de behoefte sterk is en het zal net zolang aandrin-

gen tot het gehoor vindt.
Een kind echter dat te weinig aandacht ktiigt' zal

meteen in paniek raken wanneer een behoefte

gefrustreerd wordt. Het duldt geen uitstel. Vangt

het bot, dan wordt het witheet van woede. "Dan

maar niet!" Dit is het gevolg van weerstand of

onverschilligheid bij het uiten van je behoeften en

waarbij dan de behoefte niet meer erkend wordt.

Eigenlijk is dit dan ook een zelfbeschermingstrate-
gie om de pijn niet te hoeven voelen van de ontken-

ning.

Wie het leven niet neemt zo
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Het is belangrijk dat je als mens leert om 'aankno-

pingspunten' te geven aan de ander zodat er con-
tact kan ontstaan. Het tonen van je behoeften kan jij
alleen, anders wordt het een raden voor de ander
wat je eventueel nodig mocht hebben en dat zorgt
alleen maar voor méér frustratie. Wordt er niet
gereageerd of negatief gereageerd op het uiten van
je behoeften, dan ontstaat wel de hunkering en illu-
sie. Die mens moet er dan voor zien te zorgen dat
alle onbevredigend gebleven behoeften alsnog
worden bevredigd en daar zljnwe zeer creatief in.
In een relatie noem ik dat 'de gatenkaasformule'
waarbij de ene partner alle 'gaten' uit de kaas van

de ander mag invullen. Wie zijn behoefte in het
midden laat, krijgt niet wat hij werkelijk wil.
Zolang je over gezonde armen en benen beschikt
en je mondje kunt roeren, kun je zelf ruimschoots
bijdragen tot het duidelijk maken van je wensen.
Het leven is geven en nemen. Zo is het: alleen wan-
neer ik veel van het leven om me heen neem, voel
ik mij in leven. Als ik mijn deelname beperk, krij-
gen anderen mijn deel. Wie niets neemt, krijgt ook
niets. Nemen is waarnemen. Wii 'nemen' waÍ aan-
wezig is.

Behouden
Be-houden moet energetisch worden opgevat. Hoe
lang kan een spanningsniveau worden gehand-
haafd? Hoe lang blijft een gevoel bestaan alvorens
het verdwijnt of explodeert?
De energie die opgebouwd wordt, zorgt voor
scheppingskracht. De houdbaarheid is echter

Als het  k ind in a l  z i jn levendigheid

wordt be-aamd, neemt hii het leven

met volle teugen tot zich. Hij weet

dat hij in voldoende mate krijgt wat

hij nodig heeft. Bevrediging van

behoeften stimuleert en vergroot

de levensenergie.

I
; 1

rls het komt, zal vaak
: rijkdom van het leven mis
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beperkt. Er zijn mensen die alles oppotten. Die heb-

ben het zwaar in het leven. Ze overladen zich, ze

kroppen op, ze vetzaÍnelen meer dan ze nodig heb-

ben, ze propPen zich vol. Dat maakt hei. zo zwaar

voor hen. Ze weten niet wanneer het genoeg is'

Omdat ze gewend zljn te slikken, kun je hen

gemakkelijk in een hoekje drukken. Ze laten zicl:.

veel weggevallen, ze dulden het en zijn uiterLijk

aangePast, maar innerlijk eerder kwaad dan gedul-

dig. Ze richten zich dan ook te vaak op wat vastge-

lopen is, tegenslagen, mislukkingen en nalatighe-

den.

Het is dan ook voor een kind enorm belangrijk om

te werken aan de eigen vitaliteit en zich niet laat
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opjutten door de eisen die de samenleving aan hem

stelt. Op eigen kracht kan elk kind het gewenste

gedrag vertonen, mits het de tijd en ruimte krijgt

om de eigen energie te behouden. Dit vraagt van de

opvoeders - ouders - om het kind werkelijk te zien

in diens hoedanigheid. In diens zijn. Anders gaat

veel spontaniteit verloren bij kinderen omdat bij-

voorbeeld alles moet in het tempo of op de manier

van de opvoeders/ouders.

Bij de juiste, waarachtige aandacht leer je vast te

houden en te behouden wat je tot je hebt genomen.

je herkent het als weldadig en opbouwend. De

opgebouwde energie dient voor de groei zodat

iemand groot en sterk kan worden. Vooral in rust

kunnen dan ook de innerlijke krachten zich organi-

seren en leiden tot krachtige groei.

Onder 'vasthouden' wordt dan ook verstaan:

opslaan van ervaringen, het zich eigen maken, ver-

zamelen en uiteindelijk integreren in je leven.

Geven
Ook gevoelens ontwikkelen we door te laden en te

ontladen, door te geven en te nemen.

Be-amen, nemen/ vasthouden en geven - vorÍnen

de voornraarden voor elke ontwikkelings-dyna-

miek. Het zijn de vier fasen van het voelen. Elk

gevoel kent uit deze vier momenten en laat in het

verloop ervan deze vier schakeringen zien. Geven,

lezelf meedelen, is een energetische behoefte wan-

neer je genoeg hebt gekregen en je je deel hebt

genomen. Dan ben je vervuld van energie. In de

overgave wordt geven tot zelfexpressie die met een

grote sociale bevrediging is verbonden. Op de ont-

lading van de overgave volgt ontsparming. Een

leven vol overgave, een toegewijd levery is gega- -
randeerd ook een ontspannen leven.

Wie zich beperkingen oplegt bij de overgave, han-

delt eigenlijk rigide. Energetisch in staat zich over

te geven is alleen degene die zichzelf zozeer kent

dat hij ongeveer weet wie hij is en wat er in hem

omgaat. Als je het gevoel hebt dat je nog niet zover

bent, heb je nog enkele ervaringen nodig. Een ding

moet duidelljk zljn: "je moet eerst een 'tk' zijn

geworden voordat je je 'ik' kunt geven. Vrije ener-

gieën laten zich eigenlijk niet tegenhouden, tenzij je

je in terughoudendheid geoefend hebt. Dan wordt

de ontlading tegengehouden.

Wanneer een kind wordt afgewezen omdat het zich

gedraagt in overeenstemming met zijn gevoel, is

het dieper gekwetst dan wanneer het wordt afge-

wezen omdat het iets wil hebben: in het laatste

geval is het weliswaar gefrustreerd maar kan het

op woede terugvallen.

Exploderen heeft een functie
We 'exploderen' allemaal weleens wanneer de

emotie met ons aan de haal gaat. Maar het gevolg

kan zijn dat je meer kapot maakt dan je lief is
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omdat het een lading teweegbrengt waar de omge-
ving vaak niet mee om kan gaan. Uit het vooraf-

gaande zal dan ook duidelijk worden dat we van
jongs af aan emotioneel-vaardig moeten worden.
Het is de bedoeling van onze opvoeding dat we
leren omgaan met'neen', nadat we veel ervaringen
hebben gehad met 'ja'. Als alles uit handen wordt

genomen omdat men (ouder/opvoeder) angstig is

dat er iets met je gebeurt, word je niet emotioneel-
vaardig en leer je al heel jong alles op te potten. En
dan is er maar weinig voor nodig om tot een explo-

sie te komen, met alle gevolgen van dien. ]e bent
niet geschoold in het be-amen, daardoor heb je niet

geleerd om alles tot je te nemen wat je energie en
vitaliteit geeft, en heb je ook niet geleerd om die

energie die je nodig hebt voor jezelf en je groei, vast

te houden en te integreren in je leven. Laat staan
dat je dan nog kunt geven. ]e hebt dan een patroon
rn jezelf ontwikkeld wat ik altijd omschrijf als
'emotioneel braken', je stort als het waÍe, onge-
vraagd, alle gevoelens over de ander uit en de rem
is eraf.

Zelf schrik ik altijd waÍrneer ik berichten lees in de
krant: "Vader moordt hele gezin uit en slaat de
hand aan zichzelf". Hoe is dat toch mogelijk? Als je

dan verder leest, verneem je hoe deze man de idea-
le vader 'speelt' en nooit zijn gevoelens heeft laten
zien, maar er altijd is voor iedereen. Hij is dus een
'oppotter' geworden en stort zljnfuritatte ongefun-

deerd en niet regulerend uit over zijn gezin, met

alle gevolgen van dien.

Implosie levert eneÍgie op
Wanneer je nu wél in je leven voldoende be-aamd
bent, en je alle energie tot je hebt kunnen nemen die
nodig was voor je groei, en daardoor hebt leren
vasthouden (stabiliseren) en integreren van deze
groeikrachtenergie (noem het positieve levenserva-
ringen), dan ben je ook in staat om te geven. je hebt

voldoende reserves opgebouwd en je hoeÍt dus niet
bang te zljn dat je jezelf leeg geeft. |e geeft dan

omdat je van de ander houdt. In essentie is 'geven'

de overgave van het zelf.

Bij een moeilijke situatie komen er gevoelens vrij.
Deze gevoelens laat je je hart passeren en daarna ga
je met de gevoelens naar je hersenen waar een
reservoir is opgebouwd aan ervaringen. Wanneer
in het reservoir nu voldoende positieve (lees be-
aamde gevoelens) aanwezig z7jn, voelje je vrij om
te reageren. De lading is er dan van af en je kunt
met open hart en open mind de ander tegemoet tre-
den en hem deelgenoot maken van wat zich in jou

heeft afgespeeld, zonder dat je de ander veroor-

deelt of afwijst. je geeft namelijk volop van jezelf

en de eigen ervaringen. "Het blijft bij jou, zonder
dat het met jou aan de traal gaatt" zou je kunnen

stellen. Dan wordt ontladen een prachtig proces
van GEVEN. En op die manier laat je de ander in
jouw innerlijke proces kijken.

Het is dan ook belangrijk om bij heftige emoties
jezelÍ de volgende vragen te stellen:
o Wat herken ik hiervan uit mijn verleden? (in hoe-
verre komt me dit gevoel bekend voor?)
o Hoe is er destijds met mijn gevoel omgegaan?
(werd het be-aamd of juist ontkend?)
r Wat heb ik me n.a.v. die oude ervaring destijds -

wellicht onbewust - voorgenomen?
. Dit kan zijn: "Niemand is te vertrouwenl","Ikzal

het alleen moeten doen!" Je hebt in ieder geval een

beperkende overtuiging in jezelf vastgezet waar-
mee je elke situatie die er aan reflecteert, op dezelf-

de manier benadert

Op deze manier ga je meer en meer inclusief leven

in plaats van exclusief leven. Exclusief leven bete-
kent in deze context anderen uitsluiten, gevoelens

ontkennen en afzonderen.

Met inclusief leven sluit je alle gevoelens in je hart

omdat je een goede basis hebt meegekregen vanuit
je opvoeding waarbij je vaak be-aamd werd. je hebt
leren vertrouwen op je gevoelens en alle emoties
mochten er zljn van je opvoeders, ongeacht hun
aard.

Het is soms beangstigend hoeveel beperkingen

mensen opgelegd hebben gekregen vanuit hun
kindperiode en hoeveel angst en onzekerheid dit

teweegbrengt in het latere leven.

Eerst dient men dan opnieuw be-aamd te worden
dat'alles er mag zijn' en dat er geen oordeel op zit'

om van daaruit met nieuw gedrag en nieuwe over-
tuigingen de eigen wereld in te stappen. Wanneer
je zelf dit be-amen gaat toepassen in je leven, kom
je in een indringende periode die heel veel leed
weet te herkaderen, waardoor je weer komt bij je

oorspronkelijke levensplan wat relateert aan
GELUK. Een mens die emotioneel-vaardig wordt,
kan gelukkiger worden omdat hij meer dan voor-
heen de regisseur wordt van het eigen leven.
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