Zelf Hulp Kameraden Hulp (ZHKH)
staat voor EHBO op het slagveld:
eerste hulp bij verwondingen van
jezelf of je kameraden. Hier staat het
voor eerste hulp bij mentale stress op
het ‘slagveld’ van het dagelijks leven.

Martin de Bock

ZHKH
Zeven pleisters voor eerste hulp bij mentale stress.

“Wat een bevrijding om te beseffen dat de ‘stem in mijn hoofd’ niet is wie ik ben.
Wie ben ik dan? Degene die het ziet. Het bewustzijn dat er was voor het denken, de
ruimte waarin het denken – of de emotie of waarneming- plaatsvindt” (Eckhart Tolle,
Een nieuwe aarde).

1

Dat gebeurt mij nooit!
Enkele jaren geleden kwam ik in een situatie terecht waarin ik nooit had gedacht
terecht te komen. ‘Dat gebeurt anderen, maar jou niet’, was mijn gedachte. En nu
overkwam het mij toch: iets wat ook wel een burn-out, of een crisis wordt genoemd.
In mijn geval was dat werk gerelateerd, als gevolg van enkele jaren overbelasting in
een leidinggevende functie.
Ik heb langdurig heb gewerkt in een situatie die, zo bleek, té ver van mijn ‘ik’ stond.
Om aan de verwachtingen (zowel aan die van anderen als die van mijzelf) te
voldoen ik ‘moest’ dingen doen, waar ik eigenlijk niet achter stond.
Het ‘moeten’ doen van in mijn ogen volstrekt onnodige, overbodige, niet
belangrijke, niet inhoudelijke of op ‘de zaak’ gerichte dingen (lijstjes!), het gevoel
daarop volstrekt geen invloed te hebben, niet gehoord te worden maar er wel op
aangesproken en afgerekend te worden, de touwtjes niet in eigen handen te
hebben om de dingen op mijn eigen manier te kunnen doen, afhankelijk te zijn van
anderen, dat er van je verwacht wordt mensen te blijven (over)belasten en onder
druk te zetten om maar vooral (onmiddellijk) te presteren, dat je dat zelf uiteindelijk
ook uit het oog verliest, dat je op enig moment ook nog zelf gelooft dat het
‘professioneel’ is om daar zo mee om te gaan (en anders vertelden anderen je wel
dat het niet professioneel is om daar anders mee om te gaan)…..
Allemaal zaken die uiteindelijk zwaar tegen mijn gevoel in gingen. Maar ja, het hoort
er bij (dacht ik toen nog). Als je dat maar lang genoeg doet gaat zich dat
uiteindelijk wreken.
Tegen beter weten bleef ik volhouden. Opgeven was geen optie, want wat was het
alternatief? Toegeven en dus ‘mislukken’? Gezichtsverlies lijden? ‘Zekerheid’
opgeven? Hoe dan verder, de nog resterende jaren tot mijn pensioen? Een andere
baan, een andere werkgever (na een dienstverband van meer dan 45 jaar
werkgever)? Op deze leeftijd nog? En dan te bedenken dat ik al twee regelingen
om eerder met pensioen te gaan buiten mijn schuld op een haar na gemist had
(nog zo’n frustratie)!
Dus gaf ik vooral niet toe aan mijn gevoel en ging ik stug door. De gang naar
kantoor werd echter steeds zwaarder, de stress en frustraties stapelden zich op. Je
denkt niet meer helder, je bent boos op van alles en nog wat, je ziet de zaken niet
meer in perspectief, om het geringste ontplof je. Je hebt geen greep meer op je
eigen situatie en omstandigheden. De situatie is uitzichtloos. Je bent slachtoffer.1
Na maanden in die kolk van frustratie, angst, boosheid en ontkenning te zijn
rondgeslingerd was ik eindelijk zover (ik moest daarvoor ook mijn trots overwinnen)
het advies van enkele meelevenden in mijn omgeving, zowel thuis als op het werk,
op te volgen: zoek hulp!
En zo klopte ik aan bij een coach, Elaine Vogelaar, (www.elainevogelaar.nl) die ik
eerder had leren kennen (over synchroniciteit gesproken!) van ‘intervisie’ op het
werk en die mij had aangeboden, als ik daar behoefte aan zou hebben, een kop
koffie te komen drinken. Zij ‘zag’ het toen al aan me, vermoed ik. Dat heb ik
uiteindelijk gedaan, en die ‘kop koffie’ vormde de start van een totale omwenteling.
Er volgde een coaching van enkele maanden waarbij zij mij, onder begeleiding,
heeft laten ‘worstelen’ bij het zoeken naar een andere afslag op dit kruispunt. Een
Dit is niet te beschouwen als een klacht tegen wie of wat dan ook; het was op dat moment
mijn werkelijkheid en het gevolg van mijn keuzes.
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weg waarop ik met mezelf in het reine kwam en mijn leven kon herpakken en
opnieuw ‘inrichten’.
Dat heeft voor mij tot een fantastisch resultaat geleid. Ik ben opgebloeid, letterlijk
herboren, heb het leven herontdekt. Ik ben weer terug bij mezelf.
Nu snap ik dat dit mogelijk wat zweverig2 klinkt, dus ik zal proberen het kort uit te
leggen.
Ik ben geen slachtoffer meer. Dat wil zeggen dat ik geen schuld voor mijn
omstandigheden meer leg bij anderen of bij situaties. Ik weet dat ik in iedere situatie
een keuze heb. Ik ga weer zelf over mijn leven.
Door de opgedane inzichten bij de studie van lessen van anderen (zie hoofdstuk
Literatuurverwijzing) en de zelfstudie onder begeleiding van de coach (die je in feite
een spiegel voorhoudt) heb ik een andere kijk op de wereld (en mezelf) gekregen
en wel een waar geen angst en twijfel meer bestaat, maar in plaats daarvan
vertrouwen. Waarbij ik voorrang geef aan gevoel boven denken.
Waarbij ik NU leef, geen spijt heb van het verleden en me geen zorgen maak over
de toekomst. Ik neem het leven zoals het is. Mijn vertrouwen daarin maakt dat ik niet
meer voor zekerheid ga, dat ik uit de ‘concurrentie-modus’ ben gestapt. En dat
allemaal samen, beste lezer, leidt tot een heerlijk moeiteloos leven! 3
Zo heeft het er bij mij toe geleid dat ik open stond voor een andere functie en dat ik
mijn lang gekoesterde wens om minder te gaan werken ook eindelijk heb doorgezet.
Toen angst plaatsmaakte voor vertrouwen viel dat allemaal als vanzelf op zijn plek…
Maar ook dat ik veel vriendelijker in de omgang ben geworden, meer oog heb voor
anderen en ga zo maar door.

Hier is nog veel meer over te zeggen, er zijn nog veel onbesproken aspecten
(waarvan er overigens vele terugkeren in de volgende hoofdstukken). Maar dan
schiet ik mijn doel op deze plek voorbij en wordt het (nog) abstracter, terwijl het juist
mijn bedoeling is de zaken aanschouwelijk, herkenbaar en vatbaar te presenteren.
Voor mij vroeger een reden om al snel af te haken, er is welbeschouwd echter niks
zweverigs aan.
3
Dat klinkt natuurlijk geweldig, en dat is het ook. Maar ik ben ook maar een mens, dus de
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik ondanks mijn leerproces toch nog wel eens moeilijke
momenten ken. Maar in tegenstelling tot vroeger herken ik ze nu, ben ik me er bewust van,
en kan ik er dus iets aan doen in plaats van erin te blijven hangen of er helemaal in op te
gaan. Op die momenten grijp ook ik graag terug op mijn ‘aantekeningen’ die verderop aan
de orde komen. Zelfhulp!
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Maar daar is ook de inzet van de lezer zelf voor nodig. Het wordt vanzelf al snel een
stuk duidelijker in de volgende hoofdstukken.
Voor mij is dit een uiterst kostbaar geschenk geweest, maar was er een crisis voor
nodig om het te ontdekken, om er ontvankelijk voor te zijn.
Dat kostbare geschenk ligt voor iedereen klaar. Voor iedereen die eraan toe is. Het
ligt vlak voor je neus! Maar dan nog is het niet altijd zichtbaar of bereikbaar.
Ik ben over mijn eigen ervaringen en opgedane inzichten zeer enthousiast. Een
tijdlang zelfs té enthousiast. Ik wilde anderen dit ‘geschenk’, of wel de weg
ernaartoe, helpen vinden, zo niet opdringen. Ik kwam al snel tot de ontdekking dat
dat niet werkt.
Eerst vroeg ik mij verbaasd af hoe dat nou kon, dat men zo’n handreiking niet
oppakt, niet openstaat voor een moeitelozer leven? Het ligt toch voor het oprapen!
Het is toch zo simpel?
Maar zo simpel is het voor mij ook niet geweest. Terugkijkend op mijn eigen ervaring
is het belangrijkste dat je er voor open staat. Open staat voor een andere kijk naar
en op jezelf, desnoods met hulp van anderen.
Je moet er moeite voor doen en terughoudendheid overwinnen. Ook als de scepsis
toeslaat of je het zweverig vindt: laat je door inhoud overtuigen en niet door
schrijfwijze afschrikken. Reken op pieken en dalen, maar weet dat de weg
uiteindelijk alleen maar omhoog gaat!
Die bereidheid om hiervoor te gaan is iets wat je alleen zelf kunt opbrengen. Daar
kan niemand je bij helpen. Zoals een rups een noodzakelijke worsteling (de
bevrijding uit zijn cocon) moet maken om een vlinder te worden, zo zal iedereen zelf
ook een worsteling moeten doormaken.
In mijn geval moest ik er een punt voor bereiken waarbij ik er door de
omstandigheden wel toe gedwongen werd. Behalve nog diepere miserie was er
geen alternatief. Je loopt tegen een muur aan.
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Door de coaching kwam ik in aanraking met zaken waarvan ik nog nooit had
gehoord, waar ik nooit mee bezig was geweest. Die ik voor onmogelijk had
gehouden. Of waarop ik eerder schamper of lacherig had gereageerd en er dus
niet voor open stond.
Er ontstond een enorme leeshonger, ‘hongerig’ als ik was om nog meer te
ontdekken van een wondere wereld waarvoor ik eerder nooit open had gestaan
(maar die er altijd al is geweest).
De inzichten die ik daarbij heb opgedaan (en nog steeds opdoe, er komt geen
einde aan die ontdekkingstocht) zijn overweldigend.
Maar soms zijn de boodschappen ook diffuus of zelfs – schijnbaar- tegenstrijdig.
Vaak kost het tijd en is ervaring aan den lijve nodig om echt door te dringen. Althans
dat geldt voor mij.
Voor de weg naar een gelukkig, moeiteloos leven bestaan veel verschillende
benaderingen, soms met eigen methodes, met eigen lesmateriaal, andere
terminologie of andere invalshoeken. Bij sommigen is dat inzicht en de daarmee
gepaard gaande transformatie, helemaal spontaan en vanuit het ‘eigen’ gekomen,
bij anderen is het gebaseerd op lessen uit oude wijsheid tradities of religies.
Ik ben tot het inzicht gekomen dat al die wegen, die routes, in de kern op hetzelfde
neerkomen: Alle wegen leiden naar Rome.

Wat is die kern dan? Op dit moment ben ik nog niet in staat om dat op een heldere,
samenhangende en inzichtelijke wijze in woorden weer te geven. Misschien dat ik
daar ooit nog eens een poging toe waag. Of misschien is die al eens beschreven en
ben ik ‘m gewoon nog niet tegen gekomen.
Wat voor mij vaststaat is dat alles wat ik op dit gebied gelezen heb op een of
andere manier een samenhang vertoont, in elkaars verlengde ligt.
Het komt er op neer dat alles bij jezelf begint en dat de enige ‘oplossing’ daarom
uitsluitend in en door je zelf gevonden kan worden.
Door de eeuwen heen is dat – in uiteenlopende bewoordingen- altijd al de
boodschap geweest. De simpelheid ervan is, zoals vaker het geval is, bedrieglijk. En
ons ego doet er alles aan om ons te blijven bedriegen.
Misschien zul je zeggen, dat weet ik toch allemaal! Ja, dat weten we allemaal
(denken we). Inderdaad, maar dringt het ook door tot je bewustzijn, zodanig dat je
ernaar handelt, je dat ook zo voelt, je er naar leeft? Laat je die gevoelens toe, laat je
je erdoor leiden?
Ik denk velen van ons niet, want anders waren alle problemen de wereld uit en
leefden we nog lang en gelukkig...
Mocht het je nu (weer) te zweverig worden, lees toch even door, erger wordt het
niet ….
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Wellicht heb je wel eens gehoord van het ‘Woudlopers Handboek’:
“Zoals je waarschijnlijk wel weet zit het Woudlopers Handboek er nooit naast! Hierin
staat alles wat je maar weten moet. Niet alleen hoeveel haren een hond heeft en
hoe ver het naar Verweggistan is (gerekend van welke plaats dan ook), maar ook
hoe een koe een haas vangt, hoe Repelsteeltje heet en hoe je gevulde koek zegt in
het oud-Grieks! Een soort internet dus, maar dan in boekvorm.”
Bron: Duckipedia, www.donaldduck.nl
Dat zou natuurlijk erg handig zijn, zo’n boek waarin antwoorden op alle vragen en
oplossingen voor iedere uitdaging te vinden zijn!
Het vormde voor Elaine Vogelaar de inspiratie om haar cliënten zelf een ‘handboek’
te laten samenstellen, zoals ook ik heb gedaan en nog steeds doe. Voor en na vul ik
dit boekje met uitspraken, gezegden, wijsheden e.d. die ik in de loop van de tijd
tegenkom en die er voor mij toe doen. Die mij raken of inspireren.
Het vormt voor mij een krachtig hulpmiddel om op terug te grijpen op die
momenten dat je het even nodig hebt.

Dit bracht mij op het idee mijn eigen ‘handboekje’ iets verder uit te werken. En
omdat ik er zelf zo veel baat bij heb, zou het misschien ook voor anderen iets kunnen
betekenen? Zonder op te dringen!
Wat ik beschrijf zijn geen samenvattingen of uitgebreide verhandelingen van op de
markt zijnde boeken of methodes.
Het is dus geen ‘echt’ woudlopers handboek, waarin het antwoord op alle vragen
staat, maar het probeert wel handvatten te bieden voor dagelijks voorkomende
situaties, om snel even tot rust, inzicht of reflectie te komen. En als mogelijke opstap
naar een verdieping, een verdere stap naar een gelukkig leven.
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Verzameld uit de lessen van eigen ervaring in combinatie met opgedane kennis en
inzichten (uit werken) van ‘vrije’ (of verlichte) personen. Niets komt uit eigen koker; ik
verwijs graag naar de werken van anderen waar ik veel baat bij heb gehad.
Ik zie het als een soort van ZHKH (Zelf Hulp Kameraden Hulp). Deze afkorting staat in
het leger voor EHBO op het slagveld: eerste hulp bij verwondingen van jezelf of je
kameraden.
Hier staat het voor ‘eerste hulp’ bij mentale stress op het ‘slagveld’ van het dagelijks
leven, voldoende om het eerste bloeden te stelpen. Niet meer en niet minder.
Soms is stelpen al voldoende, andere keren is er meer nodig (verdieping). Mogelijk
biedt dit jou de opstap daarnaartoe. De behoefte daaraan voor jou zal vanzelf
blijken.
Die verdieping is in veel werken te vinden waarvan ik er op het eind een aantal zal
noemen.
Het enige wat je daarvoor nodig hebt is er simpelweg voor open te staan. Bereid te
zijn de blik naar binnen te richten, omdat alleen jij, en niemand anders, de regisseur
bent van je eigen leven.
Dat dit vaak anders lijkt, daar gaat het nu net om: te ontdekken dat dat maar schijn
is.
Ik kan me voorstellen dat je er moeite mee hebt om dit te accepteren. Doe dan niet
mij maar jezelf een plezier door het tenminste te onderzoeken en zelf je conclusies te
trekken.
Of niet natuurlijk, daarin ben je volkomen vrij. Maar het kost je niets om het te
onderzoeken. Je hebt altijd een keuze, en die keuze is geheel aan jou.
En mocht je zelf al zover gekomen zijn dan hoop ik dat dit boekje jou helpt terug te
brengen naar die staat in de gevallen dat het ‘bewustzijn’, om welke reden dan
ook, even afwezig is en je terugviel in je emotionele staat.
Ik heb het eerder genoemd: een gelukkig(er) leven.
Voor mij staat dat vooral voor een leven in vertrouwen, zonder angst. Daarmee ligt
een succesvol leven binnen handbereik.
Dat streef ik na, succes in de betekenis van de omschrijving zoals Napoleon Hill
hieraan gaf en dat voor iedereen bereikbaar is:
Het ontwikkelen van de kracht waarmee je alles kunt bereiken wat je in elke fase
van je leven belangrijk en waardevol acht en wel zonder schade te berokkenen aan
de rechten van anderen.
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1. Reactie (stimulus – respons)
Ken je dat ook? Overal direct op reageren?
Wat heb ik me daarmee vaak in de nesten gewerkt!
Een van de eerste ‘opdrachten’ van mijn coach was om niet overal direct op te
reageren. Niet direct op ‘enter’ te drukken.
Want waarom zou je? Is het nou echt zo belangrijk om overal direct op te reageren?
Gebeuren er dan ongelukken, of vergaat dan de wereld? Nou, dat valt doorgaans
echt wel mee!
Maar zo zijn we wel geprogrammeerd. We denken onmiddellijk te moeten reageren,
want anders…..krijg je geen gelijk, zien ze je niet voor vol aan, geef je geen lik op
stuk, laat je niet zien hoe alert en slim je wel bent, maak je je positie niet duidelijk,
laat je over je heen lopen, win je niet en ga zo maar door. Althans, dat denken we.
Maar is dat ook zo?
Zo’n directe reactie is gebaseerd op emoties. Je schiet in de stress: het gebeurt je
(denk je), overvalt je (denk je) en je hebt er geen invloed op (denk je). Je zit
volkomen in de ‘concurrentie-modus’.
Het is een tirannie, het gaat met jou aan de haal. En je vindt dat je ook recht hebt
op die emoties.
Maar is dat echt wat je wil? Wat levert het je op?
Ga het voor je zelf maar eens na, zo’n situatie waarin je direct hebt gereageerd. Het
zijn over het algemeen niet je sterkste momenten, om het maar zacht uit te drukken.
Spijt bekruipt je al snel daarna. Het voelt niet goed.
Kun je je van die ‘tirannie’ bevrijden? Jazeker!
Bewustzijn is hier het toverwoord. Door er een tijd bewust mee bezig te zijn.
Het was voor mij niet eenvoudig om onder de knie te krijgen en het lukt ook niet
altijd, maar de grote winst is er.
Mij, die toch overal direct een reactie op had of gaf, door er bewust mee bezig te
zijn, lukte het tegen de verwachting in steeds vaker wèl om niet (direct) te reageren.
Meer en meer ben ik in de aanloop naar een reactie in staat die in te slikken of om
te buigen naar een neutrale uiting. Op dat moment dringt het in mijn bewustzijn door
dat ik op het punt sta iets eruit te floepen (toegeven aan emoties) en kan ik nog net
op de figuurlijke rem trappen of een ‘uitwijkmanoeuvre’ maken. Door er bewust mee
bezig te zijn (en dat kan op verschillende manieren) ben ik in staat ruimte, tijd te
creëren tussen de stimulus en de respons. Die tijd zat er voorheen gewoon niet
tussen, toen was het: actie, pats boem, reactie! 4
De betekenis van het begrip pro activiteit is daardoor ook pas echt tot me
doorgedrongen: bewust reageren op een situatie en niet vanuit emotie, tijd
scheppen om te reageren.
Stoppen (niet direct reageren) – kijken (laat het bezinken) – kiezen (reageer bewust)
is het devies.
Ook als je denkt dat dit je niet gaat lukken kun je op zijn minst een poging wagen. En
als het je dan één keer lukt in de loop van een paar dagen of zelfs weken, is dat het
bewijs: het kan dus wel!
Daarna gaat het vaker lukken. Je krijgt er een goed gevoel van en dat helpt enorm!

4

Iedereen kent wel het advies om eerst tot 10 te tellen. Dat lukte mij vaak niet, na 1 kwam steevast
onmiddellijk 10…
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Een krachtige hulp hierbij kan zijn om je zelf voor te nemen (en niet alleen
voornemen natuurlijk, maar op zijn minst proberen!) om een tijd lang overal ‘niets
van te vinden’. Wat je ook ziet, meemaakt, hoort of leest, vindt er gewoon niets van!
Heb er geen oordeel of mening over.
Schenk je die gratis luxe! Het is een genot om eens niet overal wat van te vinden,
direct een oordeel over iets te hebben. Met of zonder jouw oordeel verandert de
wereld echt niet, dus waarom zou je je belasten door overal iets van te vinden? Het
betekent niet dat het je niet interesseert, of dat je alles maar moet goed vinden. Het
betekent alleen dat je niet toestaat dat je gedachten er mee op de loop gaan en je
jezelf met allerlei onplezierige gevoelens opzadelt. Je komt er dus niet tegen in
opstand. En als zich dan toch zo’n oordeel vormt, leg dat oordeel dan gewoon weg
op een plankje in een achteraf hoekje van je brein en besteed er verder geen
aandacht aan. Of lach het weg…
En ja, dat is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan maar probeer het een tijdje en
ervaar wat het effect daarvan op jou is.
Over oordelen later nog meer, maar een uitspraak van Boeddha is hier alvast op zijn
plaats:
Oordelen en verwachtingen zijn de bron van alle lijden.
Projecteer dat eens op gewone dagelijkse dingen. Je zult verbaasd zijn over de
diepgang, de waarheid hiervan. Het inzicht dat je dit oplevert maakt je bewuster en
daardoor het leven een stuk gemakkelijker.
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2. Wat is, is.
Waarom voelen wij ons vaak niet gelukkig, zijn we somber, zijn we depressief of bang
voor iets? Soms kun je haarfijn aangeven waarom je je zo voelt. Je denkt dan aan of
over iets. Iets uit het verleden of iets in de toekomst. Je maakt je druk om iets of je
bent ergens bang of zenuwachtig voor. Of je hebt spijtgevoelens, je bent
gefrustreerd of kwaad omdat iets niet gegaan is zoals jij het wou of vind dat het had
moeten gaan. Je wil eigenlijk een andere werkelijkheid. Het voelt niet goed.
Feit is dat je op zo’n moment niet bezig bent met het nu, maar met je gedachten in
het verleden of in de toekomst zit (zie hierna onder de 3 tijden). Je bent afwezig, je
zit in je hoofd.
Valt je het woord ‘gedachten’ op? Alweer die gedachten, dat denken…
Het zijn je gedachten namelijk die met je op de loop gaan, je denkt en je voelt je
(daardoor) niet senang. De feitelijke omstandigheden van het moment geven erop
zichzelf geen aanleiding toe.
Het zijn dus je gedachten die jou ‘zeggen’ niet gelukkig te zijn, somber te zijn, bang
te zijn en ga zo maar door. En niet de omstandigheden van dit moment!
Dit diepe inzicht brak -tijdens een diepe depressie- door bij Byron Katie waardoor zij
op slag veranderde. Zij kwam tot het inzicht dat haar depressie niet veroorzaakt
werd door de wereld om haar heen, maar door wat zij geloofde over die wereld.
Dat geluk vinden niet bestaat uit het proberen de wereld aan te passen aan hoe zij
dacht dat die zou moeten zijn maar een onvoorstelbare vrijheid en vreugde kon
ervaren door de realiteit gewoon te accepteren zoals die is.
Ik kan je aanbevelen je te verdiepen in haar werk, op internet is er veel over te
vinden en ook haar boeken zijn goed verkrijgbaar.
Waar het op neerkomt is het vermogen te ontwikkelen om je omstandigheden te
accepteren zoals ze zijn. Niemand zal het vreemd vinden als ik hier stel dat je de
realiteit niet kunt veranderen5. Maar toch blijven we het onszelf moeilijk maken door
te wensen dat het anders is. Zo blijven we strijden, ons verzetten, tegen wat is en we
raken al maar meer gefrustreerd, gedeprimeerd, angstig en ga zo maar door.
Waar je echter wel invloed op hebt is hoe je over die realiteit denkt.
Betekent dit dat dan dat je alles maar moet goedvinden of gedogen? Nee.
Jan Bommerez zegt hierover in ‘Minder moeten, meer FLOW’: “Dingen accepteren
zoals ze zijn betekent niet dat je ze leuk vindt. Het betekent vooral dat je er niet
tegen in opstand komt. Zo voorkom je dat je extra interne stress toevoegt aan de
externe problemen waar je mee geconfronteerd wordt”. En: “We kunnen nooit
alles weten in dit bestaan. Als je dat accepteert, word je vanzelf veel relaxter”.
Byron Katie zegt het met iets andere woorden:
“Het betekent dat je zonder weerstand naar dingen kunt kijken en zonder de
verwarring van je innerlijke strijd. Niemand wil dat zijn kinderen ziek worden, niemand
wil een auto-ongeluk krijgen, maar als deze dingen gebeuren, wat helpt het dan om
er mentaal tegen te strijden?”6

5

Interessant om ook eens in te verdiepen: de Wet van de Aantrekkingskracht, uitvoerig behandeld in
The Secret van Rhonda Byrne.
6 Of zoals Marcus Aurelius in zijn Persoonlijke Notities, ruim 1800 jaar geleden, al uitdrukte: “De woede
tegen feiten heeft geen zin. Zij malen er niet om”.
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Ik durf te stellen dat het doordringen van dit inzicht, het hiervan bewust worden, bij
mijzelf de belangrijkste trigger is geweest voor mijn eigen transformatie. Ik heb
hierdoor afscheid kunnen nemen van een aantal frustraties7 die mij jarenlang
hebben achtervolgd en die mij en mijn stemmingen (en dus ook mijn omgeving)
negatief hebben beïnvloed, mij verbitterd hadden gemaakt en waarvan ik maar
geen afscheid kon (of wilde?) nemen.
Soms lijkt het erop dat we onze frustraties koesteren in plaats ervan af te willen raken.
Ik praatte er vaak over, met veel wrok en de nodige krachttermen (zie ook straks
onder 6. Je taal) met als gevolg dat de frustraties alleen maar groter werden.
Hierdoor onderhield en voedde ik die dus zelf (waar aandacht naar uitgaat, groeit).
Ik ontdekte dat het simpelweg mijn gedachten daarover waren en niet de
omstandigheden zelf die voor een groot deel mijn stemmingen, mijn korte lontje
bepaalden.
Er is, noch was, ooit sprake van een ‘samenzwering’ om het mij moeilijk te maken, mij
tegen te zitten. Dat deed ik helemaal zelf!
Een tip die mij hierbij echt heeft geholpen: schrijf je frustraties eens op!
Ik heb ze digitaal ‘opgeschreven’ en het toetsenbord waarmee ik dat deed heeft
het geweten! De kracht waarmee ik de frustraties er figuurlijk uit gooide was letterlijk
heftig. En tegelijk was het enorm bevrijdend; het leek wel of ik een knop omgezet
had. Wat een heerlijk gevoel!
Een belangrijk punt nog dat Byron Katie aanhaalt is het onderscheid te maken
tussen ‘mijn zaken’, ‘jouw zaken’ of ‘Gods zaken’, waarbij onder dit laatste de
realiteit wordt verstaan: alles waar niemand, ik, jij noch anderen, controle over heeft.
Stress wordt veroorzaakt als je je bezighoudt met zaken die buiten jouw eigen zaken
(‘mijn zaken’) vallen, zaken waarop je geen invloed hebt. En die alleen voor
spanning, zorg, angst, frustratie zorgen.
Als je deze drie soorten zaken voldoende kunt onderscheiden om bij je eigen zaken
te blijven, geeft dat jouw leven een ongekende vrijheid, aldus Byron Katie.
Enkele toepasselijke citaten:
Leven is makkelijker dan je denkt, maar moeilijker als je denkt (Guido Weijers)
Geloof niet alles wat je denkt! (Onbekende bron)
En:
Er zijn maar 2 problemen:
Of je wilt iets dat er niet is,
Of je wilt iets niet dat er wel is. (Alexander Smit)

7

Dat waren er bij mij een stuk of 5.
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3. De 3 tijden: het verleden, het nu en de toekomst.
Het is eerder al voorbijgekomen, het leven in het ‘nu’.
Hiermee wordt heel kernachtig een van de strekkingen weergegeven van wat je
hiervoor net gelezen hebt (wat is, is).
Leven in het nu betekent niet meer en minder dan dat je niet bezig bent met of
nadenkt over het verleden of de toekomst. Je bent volledig aanwezig met je
denken, doen en laten, voelen.
Je bent niet afwezig: je bent niet bezig met zaken uit het verleden, waar je misschien
spijt van of verdriet over hebt. En je hebt geen zorgen over dingen in de toekomst,
waarvoor je bang bent of waar je tegen opkijkt.
Hoeveel tijd verknoeien we niet met (ongelukkig te zijn door) spijt te hebben van iets
(verleden) of met angstig te zijn voor iets (toekomst), terwijl het nu het enige is dat je
hebt?
Het verleden verandert niet, dus spijt hebben veranderd evenmin iets. En de
toekomst bestaat niet, je bent namelijk altijd in het nu. Alle tijd die je besteed aan
verleden of toekomst ben je dus niet in het nu, ben je afwezig. En bouw je mentale
stress op. Doodzonde toch?
Dus, omgedraaid, als je bezig bent met spijt, schuldgevoelens, grieven, bedroefd of
verbitterd bent, iets of iemand niet kunt vergeven, gefrustreerd bent, dan weet je
dat je bezig bent met het verleden. En dus afwezig bent.
En voel je je ongemakkelijk, ongerust of bezorgd, ben je gespannen, voel je stress of
heb je angst, ga je voor gelijk in plaats van geluk, denk je in winnen en verliezen, dan
ben je bezig met de toekomst. En dus afwezig.
Zodra dit tot je doordringt en je je hiervan bewust wordt, heeft dat onmiddellijk
invloed op je. Het geeft rust en vertrouwen.
Denk nog eens terug aan wat ik eerder vertelde over mijn frustraties, of denk aan je
eigen frustraties: je bent er voortdurend in je hoofd mee bezig, je wenst een ander
verleden en daardoor ziet de toekomst ook niet uit zoals je graag zou zien. Maar
ondertussen leef je in het NU en dreig je dat ook te missen….8
Geluk is een staat van zijn, ongelukkig zijn is een staat van denken. We denken
onszelf ongelukkig, maar we kunnen onszelf niet gelukkig denken. (Jan Bommerez).

8

Zo vraag ik mij soms af ‘Waar was ik toen?’ als ik mijn vrouw of kinderen hoor verhalen over vroegere
momenten in het gezin en ik mij er niets van kan herinneren. Daar kan ik niet alleen mijn geheugen de
schuld van geven…
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4. Wil je gelijk of wil je geluk?
Eerder stelde ik ze al: de vraag of je voor gelijk of geluk kiest.
Deze vraag, o.a. gebaseerd op het boek ‘Wil je gelijk of geluk’ van Mandy Evans,
hanteert Jan Bommerez als een rode draad in zijn boek ‘Minder moeten, meer
FLOW’.
Het is een simpele vraag, maar wat een kracht bergt die in zich!
In iedere situatie of omstandigheid kun je je deze vraag stellen en je komt meteen
tot de kern. Geweldig! Je antwoord is je kompas voor die situatie.
Kies je voor gelijk, wat natuurlijk mag, dan kies je voor weerstand, verzet, stress, angst.
Kies je voor geluk, dan kies je voor flow, gemoedsrust, vertrouwen.
Het is de vraag die je je bij uitstek kunt stellen in de ‘ruimte’ tussen de stimulus en je
respons (zie hiervoor).
En stel hiermee tegelijkertijd vast dat, hoe dan ook, links of rechtsom, in welke
omstandigheid dan ook, je altijd een keuze hebt!
“Spanning is wie je denkt te moeten zijn, ontspanning is wie je bent”. (Chinees
gezegde).
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5. De natuur.
Een van ergste dingen die wij ons als mensen zelf aandoen is het niet respecteren en
het vernietigen van de natuur. Wij zijn één met die natuur, dus alles wat we de
natuur aandoen doen we ons zelf aan. En kijk eens wat wij met die natuur doen!
Vernietigen, uitputten, ‘reguleren’ (alsof dat kan)…
Maar goed, daar wou ik het hier niet over hebben.
Wat ik hier als handvat wil aanreiken is: ga de natuur in!
Een open deur? Ja, en een behoorlijk grote deur ook maar daarom niet minder vaak
voorbijgelopen! En om die reden toch ook hier opgenomen.
Die natuur geeft je de kans om snel weer tot jezelf te komen. Kom tot rust, stilte in je
hoofd. Voel je weer één met die natuur waar jij zonder meer deel van uitmaakt.
Als je in staat bent om in de ruimte tussen actie en reactie bewust te kiezen om eerst
de natuur in te gaan is dat pure winst. Lukte je dat niet of was dat gewoonweg niet
mogelijk op dat moment, ga dan toch alsnog de natuur in om die ervaring te laten
bezinken, tot rust te komen en zo het bewustzijn te creëren om de volgende keer wel
die keuze te kunnen maken.
Eén van de tips van Raj Raghunathan, auteur van het boek “Als je zo slim bent,
waarom ben je dan niet gelukkig?” is:
‘Kijk NIET naar het nieuws maar wel naar de natuur. Het nieuws ondermijnt je
vertrouwen in de wereld en je gevoel van veiligheid, omdat het vaak negatieve
berichten zijn en situaties waarop je geen invloed hebt. Kijk liever naar de natuur,
bomen, de zee of bergen. Dat is rustgevend en stressverlagend.’

Hebben ze de waarheid in de natuur gevonden, gooien ze die weer in een boek,
waar ze nog slechter opgeborgen is.
(G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, E347, vert. M.d.H., Maximen.nl)
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6. Je taal.
Meer dan je waarschijnlijk beseft heeft taalgebruik een grote invloed op je relaties
en je eigen gemoed. Het is zo’n beetje als met de door emoties gedreven reacties
(zie eerder): het flapt eruit, is vaak niet genuanceerd of onnodig gekleurd dan wel
aangedikt. Daarmee krijgt het een lading die voor de betreffende situatie onnodig is
maar waarmee je je zelf wel in een hoek drijft of je zelf iets aanpraat. Of dat je jezelf
verzwakt (dat lukt mij nooit, dat kan ik toch niet, het zit mij altijd tegen...).
Let er maar eens op. Vooral als je met overdrijving praat, of met termen als ‘altijd’,
‘nooit’: je zou het zelf bijna gaan geloven! En dat gaat dan ook gebeuren want die
werkelijkheid creëer je hierdoor gegarandeerd zelf.
Als je jezelf ertoe kunt brengen om het anders, neutraler, dus zonder oordeel, te
formuleren zul je merken dat je je daar zelf ook beter bij voelt. Je belast je dan zelf
niet met een slecht gevoel, want dat is wat je doet met oordelen.
Met een oordeel geef je feitelijk de macht over jezelf weg aan anderen of aan
situaties (want die ander of die situatie bepaalt dan hoe jij je voelt en niet jijzelf).
Let er gewoon eens een tijdje op, breng je bewuste aandacht naar je taalgebruik
en ervaar wat dat met jezelf en met je omgeving doet. Je hoeft niet meer terug te
krabbelen, excuses aan te bieden of tegen beter weten in, bang voor
gezichtsverlies, vast te houden aan boude uitspraken. Mensen in je omgeving
hoeven niet meer in de verdediging te gaan of klappen niet direct dicht, gaan meer
voor je open staan. En je praat jezelf niets aan.
Je voelt je stukken beter!
Probeer positief te praten, te formuleren, niet omdat je zo nodig een ‘positivo’ moet
zijn, maar omdat dat invloed op jezelf heeft.
Ga uit van, praat over wat je wil en niet over wat je niet wilt.9
Schrap de woorden ‘hopen’, ‘wensen’en ‘misschien’ uit je vocabulaire.
Als je gelooft dat je het kunt of als je gelooft dat je het niet kunt, je hebt gelijk.(Henry
Ford)
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan! (Pipi Langkous)

Heel in het kort iets over de Wet van de Aantrekkingskracht: alles waar je aandacht naar uit gaat
groeit. Het universum bedient je op je wenken maar maakt geen onderscheid. Dus als jij je richt op
negatieve zaken zullen die toenemen. Richt je je op positieve zaken dan zullen die toenemen.
9
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7. Ben jij een golfje of een deeltje?
De kwantumtheorie is niet iets wat ik kan uitleggen, of zelfs maar volledig begrijp.
Maar wat ik er wel van begrijp, of beter gezegd van gelezen heb, biedt mij een
manier om mezelf in bepaalde situaties op stellen.
Wat nu volgt is beslist te simplistisch gesteld als het over de kwantumfysica gaat,
maar het gaat mij hier uitsluitend om het beeld en het gevoel dat ik bij mezelf wil
oproepen, visualiseren.
Zo zie ik dat voor me:
De kwantumfysica gaat er (o.a.) van uit dat alles uit energie bestaat. Ook materie
bestaat uit energie. Wij mensen, onze lichamen, bestaan dus ook uit energie. Energie
wordt gemeten in deeltjes of golven. Je kunt alleen het een (deeltjes) of het ander
(golven) meten, afhankelijk van wat je wilt meten.
Materie is in deze zin als ‘gestolde’ (vertraagde) energie te beschouwen, deeltjes die
‘vastzitten’, die weerstand veroorzaken. De energie die uit golven bestaat gaat
moeiteloos voort, overal doorheen. Gaat met de stroom mee (flow!).

En nu het punt dat ik hiermee wil maken:
Als ik mijzelf in situaties voorstel als een ‘golf’, dan gaat alles moeiteloos, het kost mij
geen kracht, ik verzet me niet, het gaat door mij heen. Dit zo te visualiseren helpt mij
in die situatie te kiezen voor geluk, vertrouwen, gemoedsrust.
Stel ik mijzelf daarentegen voor als een ‘deel’, dan voel ik bij wijze van spreken de
weerstand, het verzet, de botsing, het onprettige gevoel, de hardheid, onrust, angst,
haal ik mijn gelijk wel?
De boodschap is: als ik in staat ben dat ‘golf’beeld bij mezelf op te roepen, helpt mij
dat enorm om in situaties op een bepaalde manier te handelen. En zonder dat ik de
kwantumfysica hoef te begrijpen profiteer ik van de inzichten daarvan.
16

Het vormt voor mij één van de manieren om invulling te geven aan de ruimte tussen
de stimulus en de respons (zie hiervoor).

17

Tot besluit.
Ter afsluiting wil ik nog enkele eyeopeners meegeven die voor mij van belang zijn
geweest en dat nog steeds zijn.
*******
Je zult merken dat het leven een stuk eenvoudiger, moeitelozer wordt als je in staat
bent om bij alles wat je doet, dat te doen met
1. Aanvaarding, 2. Plezier of 3. Enthousiasme. (Eckhart Tolle, Een nieuwe aarde)
*******
Raak niet in paniek of gedeprimeerd als iets niet direct lukt of als je ergens niet in
slaagt. Denk dan aan de woorden van Thomas Edison, toch niet een van de
minsten:
Falen is wezenlijk voor slagen. Je kunt niet slagen zonder te falen. Verdubbel dus je
faalervaringen als je succesvol wil zijn.
En in diezelfde sfeer:
Falen is een kans om opnieuw te beginnen met meer intelligentie. (Henry Ford)
*******
Daar sluit een prachtig gedicht van Marianne Williamson goed op aan:
Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn.
Het is ons licht, niet ons duister dat ons het meest beangstigt.
We vragen ons zelf af;
Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn?
Maar waarom niet?! Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet met valse bescheidenheid.
Er is niets verhevens in, jezelf klein te maken,
zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen.
We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is,
tot uitdrukking te brengen.
Dit is niet slechts weggelegd voor een enkeling van ons,
maar voor ons allen.
Als we ons eigen licht laten schijnen,
geven we onbewust anderen de vrijheid dit ook te doen.
Wanneer we bevrijd zijn van onze angst,
zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden.
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Toen ik dit gedicht voor de eerste keer las drong de betekenis niet direct tot mijn
(denkende) bewustzijn door, en toch werd ik er hevig door geraakt. Het raakte mijn
gevoel en onbewuste ‘weten’en niet mijn denken.
********
Ook ik heb mij vaak de vraag gesteld wat nou mijn levensdoel is.
Veel hulp en inspiratie heb ik daarbij gehad van de volgende tekst:
Levensdoel:
Een vreugdevol leven! Wat je vreugde brengt, brengt je dichter bij je ware wezen.
De toets of je je levensdoel hebt gevonden, is de vraag of het je vreugde geeft. Niet
wat goed of niet goed is, of wat waardevol of niet waardevol is, is van belang. Het
heeft ook niets te maken met het resultaat en met wat anderen er over denken,
maar met de vraag of het werk je zelf vreugde geeft, of het proces vervullend is, of
het leven op zichzelf vreugdevol is, van moment tot moment. Echte vreugde wordt
niet opgewekt door een externe oorzaak. Ze is een expressie van jouw ware wezen.
(Jan Bommerez)
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Literatuurverwijzing
Als je er eenmaal in duikt blijkt er zo ontzettend veel geschreven te zijn dat je niet
weet waar te beginnen. En bij het lezen van die boeken waar je wèl aan toe komt
wordt je vaak weer gewezen op of verwezen naar werk van anderen, en dat gaat
zo maar door. Dat was ook de aanleiding om mijn eigen aantekeningen en
bevindingen op te gaan schrijven.
Niet om het kaf van het koren te scheiden, want daar ben ik niet toe in staat, maar
wederom om slechts als richtingwijzer te dienen noem ik onderstaand enkele werken
waar ik veel baat bij heb gehad en waar ik nog steeds op teruggrijp.
Hoewel het niet eerste boek is dat ik las, is het wel het eerste boek dat ik zou
aanbevelen (nee, ik heb er geen aandelen in!) om op te pakken:
Minder moeten, meer FLOW, van Jan Bommerez.
Het boek is helder, prettig en toegankelijk geschreven. Het biedt brede invalshoeken
en brengt (ogenschijnlijk) uiteenlopende zaken bij elkaar. Het is daarmee ook zeer
universeel en een uitstekend vertrekpunt voor verdere studie of verdieping. Voordeel
is bovendien dat het ‘down to earth’ geschreven is en daarmee erg toegankelijk is.
Dit boek is zo’n beetje mijn ‘bijbel’ geworden. Ik heb het inmiddels vaker gelezen
(minimaal 5 keer op het moment dat ik dit schrijf), en zal dat blijven doen. Iedere
keer dat ik het lees, leer ik weer nieuwe dingen of vallen zaken (beter) op hun plek.
Door de gekozen aanpak vormt het een uiterst goed fundament voor je verdere
zoektocht, voor meer diepgang over de hierboven aan de orde gekomen
onderwerpen.
Een absolute aanrader dus!
Als je besluit dit boek ter hand te nemen kom je vervolgens als vanzelf uit bij namen
(en werken) als
Byron Katie (o.a. Vier vragen),
Mandy Evans (Wil je gelijk of geluk?),
Eckhart Tolle (o.a. De kracht van het NU),
Wayne Dyer (Niet morgen maar nu, Lessen in levenskunst),
Raj Raghunthan (Als je zo slim bent, waarom ben je dan niet gelukkig?),
Napoleon Hill (Think & Grow Rich)
The power of the heart (Baptist de Pape),
The Secret (Rhonda Byrne),
James Allen (As a man thinket),
Zero Limits (Joe Vitale en Ihaleakale Hew Len).
En tenslotte mag een verwijzing naar 365 dagen succesvol van David de Kock en
Arjan Vergeer en hun gelijknamige website niet ontbreken.
Ik wens je een goede reis, terug naar jezelf.
Martin
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