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Voor de volkeren der aarde 

 

O Christus, Gij kent 

de zielen en de geesten 

wier daden hebben geweven 

het lot van elk land. 

 

Mogen wij, die vandaag 

aan het leven van de wereld deelnemen, 

de kracht vinden en het licht 

van Uw dienaar Michaël. 

 

En mogen onze harten worden verwarmd 

door Uw zegen, o Christus, 

opdat onze daden mogen dienen 

de heelkracht der volkeren. 

 
Adam Bittleston 

“Meditatieve spreuken voor iedere dag” 
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IK kracht! 
 

De kwaliteit van onze relaties helpt ons door deze tijden heen, 

met optimisme en moed, zonder angst en door elkaar te 

steunen. Hoe belangrijk is het sociale weefsel dat onze 

mensheid altijd heeft getekend? Michaëla Glöckler, 

antroposofisch kinderarts en onvermoeibaar inspirator: 'Iedere 

mens, elk wezen doet ertoe, maar we hebben wel de 

verantwoordelijkheid om onszelf en elkaar daaraan te 

herinneren als we keuzes maken.' 

 

Tenger, vitaal en nog altijd zeer betrokken verkent Michaëla 

Glöckler de grote potentie van antroposofische geneeskunde in 

de wereld. Met studenten, artsen en leerkrachten en met 

politici en beleidsmakers tot in de wandelgangen van 

Straatsbrug toe. Sinds ze de Medische Sectie van het 

Goetheanum (het internationale huis voor antroposofie in 

Zwitserland) niet meer leidt, schrijft Michaëla Glöckler over 

urgente onderwerpen en deelt ze haar visie ruimhartig, live en 

online. Met verve, want er is heel veel aan de hand in de 

wereld. En, ze zegt het met een glimlach, maar onomwonden: 

'my life time is limited'. Dus focust Glöckler zich op wat haar 

het meest dierbaar is: de wordende mens. Ze sprak met 

ouders, leerkrachten en zorg professionelen in Nederland, op 

uitnodiging van de vrijescholen van Eindhoven en het 

Herfstcongres over 101 jaar antroposofische zorg. Ze over 

kinderen opvoeden in deze tijd, maar ook over zelfopvoeding 

en bewustzijn ontwikkelen. Hoe doe je dat, te midden van 

zoveel onrust en onzekerheden? Wat kan je helpen? Haar 

lezing voor ouders opende ze met de opmerking dat de 

kwaliteit van relaties tussen mensen ons door het corona-

tijdperk moet loodsen. Dat menselijk contact kan werken als 

serum tegen reductionisme dat onze samenleving momenteel 

zo sterk vervormt. 

 

Dat is wat ieder van ons in handen heeft: hoe gaan we met 
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elkaar om? We voelen ons nu eenmaal het beste thuis in de 

ziel van de ander. We weten ons gezien en geliefd als mensen 

om ons heen laten merken ons te zien staan en ons 

liefhebben. Zo creëren we ons sociale weefsel. Dat weefsel 

behoudt alleen spankracht als er steeds weer oprecht contact 

is over en weer. Terwijl onze hersenen steeds vaker worden 

gepresenteerd als een wereld op zich waar we als mensen 

geen enkele invloed op zouden hebben. Maar het brein is juist 

bij uitstek een 'relatie-orgaan': het bouwt bruggen tussen onze 

zintuiglijke waarnemingen en de wereld buiten onszelf via ons 

denken, voelen en willen. Die bruggen hebben we dus actief en 

goed te onderhouden, daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. 

Want er zijn best een paar 'social killers' te noemen waarop wij 

bedacht moeten zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social killers? Ja, drijfveren die ons juist wegleiden van de 

spankracht van onze sociale verbanden. Als we uitgaan van 

ons denkvermogen zijn we bijvoorbeeld nog wel eens geneigd 

om anderen te willen overtuigen van ons eigen gelijk. Maar 

erop uit zijn om mensen op dezelfde manier als jij zelf naar de 

wereld te laten kijken, is een valkuil. Als je mensen op een 

socialiserende manier wilt overtuigen heb je vooral te luisteren 

naar elkaar. En vragen te stellen. Als je de ander een vraag 

stelt, zal hij zelf in beweging moeten komen om daarop te 

reageren en een antwoord te vinden. Misschien komt hij dan 

uit eigen beweging uit bij het antwoord dat jij al vond, 

misschien ook niet. De dichter Christian Morgenstern 
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verwoorde dit principe ooit al heel kernachtig: 'Those who are 

looking for the truth must go alone.' Pas als je zelf op zoek 

gaat naar antwoorden kun je iets nieuws vinden en kan dat 

wat je vindt je vervullen. 

 

Wat zijn de valkuilen van het voelen en willen? Ons 

gevoelsleven kan ons verleiden om onszelf te projecteren in de 

ander. Als we verliefd zijn bijvoorbeeld, spiegelen we elkaar en 

willen hetzelfde zijn. Maar het heeft weinig te maken met de 

werkelijkheid, want die beleeft ieder mens weer anders. Soms 

kun je je teleurgesteld voelen als je verschillen waarneemt in 

de liefdesrelatie of in een vriendschap. Maar je zou er ook blij 

om kunnen zijn: je krijgt pas zicht op de werkelijkheid als je 

licht én schaduw kunt zien. Dat zijn eerlijke ontmoetingen met 

jezelf en met de ander. De kunst is om compassie te 

ontwikkelen en een stemming waarin je de ander kunt vragen: 

wat kan ik voor je doen? Wat betreft de wil gaat socialiserend 

handelen over afstemmen en geduld oefenen. Zolang acties 

bijvoorbeeld voortkomen uit eigenbelang blijven ze anti-

sociaal. Dat is het vraagstuk waar we nu als mensheid voor 

staan: zijn we bezig met ons eigen hachje of kunnen we ons 

werkelijk verplaatsen in wat anderen nodig hebben? Lukt het 

om aan te voelen wat het juiste moment is voor dat wat je 

onderneemt? Heb je jezelf afgevraagd wat jouw handeling 

teweeg zal brengen bij andere mensen, dieren, wezens? Hoe 

zullen zij reageren? Het betekent nog wel eens dat je moet 

wachten. Rudolf Steiner sprak bijvoorbeeld al over zijn 

vernieuwende onderwijsideeën in 1907 en publiceerde daar 

ook al over. Dat bleek te vroeg. Het duurde tot 1919, vlak na 

de Eerste Wereldoorlog, voordat iemand hem vroeg om daar 

echt werk van te maken. Dat werd het startsein voor het 

stichten van de eerste vrijeschool in Stuttgart. 

 

Deze valkuilen gaan over zelfopvoeding. Precies, ieder van 

ons heeft de taak hierin wakker te worden en bewuster te 

leven. Als we bewustzijn opbouwen, raakt onze geest verlicht. 
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Zelfopvoeding kan je helpen om fysiek en geestelijk sterk te 

worden. Langer geleden waren we een stuk dromeriger als het 

om zelfbewustzijn ging. We waren gewend te leven vanuit het 

groepsbewustzijn van bijvoorbeeld onze familie, de kerk of ons 

financiële vermogen. En nog zijn we geneigd om dat te doen. 

Maar we leven inmiddels in een tijdperk waarin het individu 

vooropstaat. Als we daar niet wakker in zijn en we geen 

levensdoel meer voelen of humaniserend ideaal om na te 

streven, kan regressie ontstaan. Dan zakken we weg in een 

vertrouwde bubbel van vrienden, gelijkgestemden of familie. 

En als die er niet zijn, dan vallen we terug op alcohol, drugs of 

beeldschermen. Dan geven we ons over en gehoorzamen iets 

wat buiten onszelf ligt. Terwijl het erom gaat dat we obstakels 

gebruiken als een slijpsteen, om onszelf aan te ontwikkelen. 

Daar gaat de huidige gezondheidscrisis ten diepste over: onze 

bewustzijnsziel moet zich ontworstelen aan de identiteit van de 

groep. Als we de moed hebben groepsidentiteit vrijwillig te 

boven te komen, kunnen we beter omgaan met ondermijnende 

gevoelens als angst, twijfel en wantrouwen. Belangrijk, want 

als iets onze immuniteit destabiliseert, dan zijn het negatieve 

gevoelens. Positieve gevoelens stimuleren ons immuun-

systeem juist: hoop, kansen, empathie. Rudolf Steiner 

schetste mooi wat we te ontginnen hebben als we hier op 

aarde zijn. Hij zei dat de mens van zichzelf incompleet is, maar 

dat hij z'n persoonlijke groei wel in eigen hand kan nemen.  

In dit verband is het ook belangrijk om te beseffen wat leven 

eigenlijk is, de mens is immers onderdeel van de schepping, 

onderdeel van de natuur, geïntegreerd in de algehele context 

van evolutie. Als we het leven louter associëren met genetica, 

negeren we deze prachtige samenhang. Bovendien beseffen 

we niet dat het de zon is waardoor planten en alle levende 

wezens kunnen bestaan. Genen zijn, om zo te zeggen, fysieke 

reactoren van levensomstandigheden, waartoe zowel de 

macrokosmos als de aarde behoren. Waar komen onze 

bioritmes vandaan? Van de zon en de maan in hun 

bewegingsrelatie tot de aarde! Het is de zon-beschenen 
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blauwe hemel die met licht en warmte planten stimuleert om 

hun pigment chlorofyl te vormen, om maar eens een centraal 

levensproces te noemen. Als we het donkere seizoen zijn 

binnengegaan, lijkt het mij bijzonder belangrijk om de natuur 

die ons vergezelt te observeren in haar groei en verval.  

 

Met dankbaarheid en in het volle besef dat er niet alleen een 

uiterlijke zonnewarmte bestaat waaraan we alle leven op aarde 

danken, maar dat er ook een innerlijke zon kan opkomen 

wanneer we elkaar goede gedachten sturen en elkaar liefdevol 

bejegenen. We moeten de dominantie van de technologie 

tegengaan met een nieuw bewustzijn van de ware waarden 

van het leven, zodat de aarde geen vijandige plek wordt. 

Daarvoor is het nodig om onze ik-versterkende krachten 

serieus te nemen: ik heb mijn eigen denken, voelen en willen 

te ontwikkelen. 

 

Geen eenvoudige opgave, zeker niet voor jongeren in 

deze tijd. Dat is waar, de groepsdruk is enorm en alle covid 

maatregelen hebben die alleen maar verder opgevoerd. Veel is 

onzeker, kan niet of mag niet. Daardoor staan niet alleen 

kinderen en jongeren onder druk, maar ook hun ouders en 

leerkrachten. Hierover gaat mijn boek 'Education fot the 

future.' (2020) Wynstones Press. 

Meedoen en toegeven lijkt misschien comfortabeler dan 

tegengewicht bieden, maar hoe meer je jezelf vrijelijk blijft 

bewegen, hoe meer authentieke gevoelens je zult ontwikkelen 

en grenzen je zult opmerken. En dat is goed, want dan voel je 

jezelf én het obstakel. Hoe kunnen kinderen zich 

individualiseren als ze geen obstakels tegenkomen in hun 

leven? Als ze geen tegenspel krijgen? Dan weten ze niet hoe 

het is om alleen te zijn en zich op te richten. Het mooie is dat 

een mensenkind zich tot aan zijn 28e jaar continu kan 

ontwikkelen. Ieder levensjaar dienen zich specifieke 

mogelijkheden aan en dat is geweldig. Je kunt dus een sterke, 

gezond makende identiteit opbouwen, maar inzichten komen 



 

9 

je niet aanwaaien, die zul je moeten 

veroveren, ook na je 28e. 

De natuur leeft het ons voor: de 

meest gezonde vissen zwemmen 

tegen de stroom in en niet met de 

stroom mee. Liefde, waarheid en 

vrijheid zijn essentiële menselijke 

waarden die ons helpen om 

autonoom te worden. Laten we 

elkaar daaraan blijven herinneren. 

 

Michaëla Glökler (°Stuttgart 1946) is 

een van de meest bekende 

antroposofisch geïnspireerde artsen in 

de wereld. Daarnaast is ze een 

waardevolle stem in de wereld van de vrijescholen. Glöckler schreef 

meerdere naslagwerken, waaronder 'Kinderspreekuur' en leidde 

talloze artsen op in vele hoeken van de wereld. Via haar 

facebookpagina @gloeckler.m vind je vele lezingen van haar terug. 

Ook zet ze zich op Europees niveau onvermoeibaar in voor het 

behoud van de waardigheid van kinderen en jongeren via Eliant 

(European Initiative for Applied Anthroposophy). Bijzonder is dat 

mevrouw Glöckler een groot deel van 100 jaar antroposofie van 

dichtbij heeft meegemaakt: eerst als leerlinge van de allereerste 

Freie Waldorfschule in Stuttgart, vervolgens als leerkracht en weer 

later als schoolarts en kinderarts. Gedurende 28 jaar leidde ze de 

Medische Sectie van het Goetheanum in het Zwitserse Dornach. 

Michaëla Glöckler publiceerde veel over opgroeiende kinderen en 

persoonsontwikkeling waaronder: 

.Education for the Future: how to nurture health and 

humanpotential? (2020) Wynstones Press 

.De coronacrisis vanuit medisch oogpunt (2020) Pentagon 

.Kinderziekten i.s.m. Wolfgang Göebel en Karin Michael (2021) 

Christofoor 

Uit:  ITA 2021/3  Tekst: Manon Berendse 
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DE REIS NAAR BINNEN 
dementie spiegelt ons mens zijn. 

 

Uit: Ita  1/2020 
Tekst: Manon Berendse 

 

Hoe kunnen we omgaan met dementie? Het gebeurt niet vaak 

dat die grote vraag verkend wordt door iemand vanuit zijn 

ervaringen als specialist ouderengeneeskunde, mantelzorger 

én interviewer die de temperatuur wil opnemen van onze 

samenleving. Jan Pieter van der Steen deed het. Kan dementie 

meer zijn dan een glas dat steeds leger wordt? Een gesprek 

over het hart dat blijft. 

 

De manier waarop Jan Pieter van der Steen dementie bevraagt 

als ziekte van deze tijd is ronduit fijnzinnig.  Het viel niet mee 

zijn idee voor een boek met interviews over dementie met 

mensen als hersenonderzoeker Dick Swaab, geriatrisch arts en 

columnist Bert Keizer, Kardinaal W.J.Eijk en Rabbijn Awraham 

Soetendorp onder te brengen bij een uitgeverij. Lezers zouden 

niet geïnteresseerd zijn in het lezen van langere gesprekken. 

Van der Steen glimlacht. 'Mensen die ouder worden, stellen 

andere vragen. Ik had vijftien jaar terug misschien ook anders 

gehandeld als arts. Maar het lange ziekteverloop van mijn 

moeder, hoe we daar als vier broers allemaal anders mee 

omgingen en hoe mondiger worden van mantelzorgers, ook in 

het verpleeghuis waar ik werk, hebben me anders leren kijken. 

Die inzichten wilde ik niet voor mezelf houden én ik was 

benieuwd naar hoe anderen omgaan met dementie.' 

 

Wijsheden en dogma's 

Van der Steen hield vast aan zijn idee en maakte een lijstje 

van maatschappelijke en religieuze stromingen die mensen in 

Nederland inspireren. Hij sprak met artsen en religieuze 

leiders, maar ook met vertegenwoordigers van nieuwe 

instituties als 'Coöperatie Laatste Wil' en 'het Humanistisch 



 

12 

Verbond'. Deze nieuwe instituties hebben immers nieuwe 

morele waarden over leven en dood in Nederland 

geïntroduceerd. Van der Steen: 'Ik was benieuwd naar de 

wijsheden en dogma's van al deze mensen, want we staan 

allemaal middenin de discussie over dementie en euthanasie. 

Ik had een scheiding verwacht tussen opvattingen van oudere 

en nieuwere maatschappelijke stromingen, maar zo zwart-wit 

is het dus niet. Wat doet euthanasie met de (dementerende) 

mens? Is er een ander sterven nu het hart niet uit zichzelf 

stopt, maar door medicatie gedwongen wordt? Hoe komt de 

gestorvene aan in het hiernamaals, in de geestelijke wereld als 

zijn sterven door mensenhanden is bepaald? Is euthanasie 

schadelijk voor ziel, geest of levenskrachten? Soms denk ik dat 

we in kwesties als deze geblinddoekt rijden over een snelweg. 

We weten niet waarheen, hoe hard of welke obstakels we 

tegenkomen. Wel zijn we gewend om regie te houden en 

besluiten te kunnen nemen. Maar dementie tast het geheugen 

zo ernstig aan dat ons ik zich niet meer kan manifesteren. Hoe 

kunnen wij dan als zorgverleners, mantelzorgers en 

omstanders onze keuzes voor hen overzien? Hoe ontwikkelen 

we dan een moreel kompas? Daarover wilde ik schrijven.' 

 

Leren respecteren 

'Persoonlijk denk ik dat we als samenleving flexibeler hebben 

leren zijn. Verpleeghuizen hebben de middelen gekregen om 

specialistischer zorg te ontwikkelen en het contact met de 

familie beter in te richten. We werken nu meer samen met de 

psycholoog, de muziektherapeut e.a. De nieuwe richtlijn 

verplicht ons ook om zo lang mogelijk te werken zonder 

antipsychotica. Die geef je om een ik weer in het zadel te 

helpen, maar bij een dementerende is dat ik er niet meer. De 

kassiersters bij Albert Hein worden getraind in omgaan met 

dementerenden. Dat zegt wel wat over de mate van 

erkenning, herkenning en acceptatie van dementie. We voelen 

ons er minder ongemakkelijk bij. In de gevoelswereld van 

dementerenden kunnen meerdere waarheden bestaan en wij 
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hebben als familie en verzorgenden geleerd met hen mee te 

bewegen. We hebben er zelfs een naam voor: 'validation'. Het 

tonen van respect voor de gevoelens van de dementerende is 

essentieel. Hij verliest de verbinding met de wereld, begrijpt 

deze wereld niet langer en weet niet meer hoe te handelen. 

Dat is de onontkoombare reis naar binnen, die iedere 

dementerende maakt. Als we dit respecteren, kan hun ik nog 

landen, nier meer in het denken, maar wel in hun voelen en 

willen.' Moeilijker wordt het als de toegangsweg van de taal 

wegvalt. Van der Steen schreef openhartig over zijn eigen 

zoektocht toen dit gebeurde in het contact met zijn moeder. 'Ik 

wilde de verhalen en zorgen over mijn werk met haar delen, 

maar besefte dat deze zaken aan haar voorbij gingen. Dan 

sloot ik mijn ogen, haalde diep adem en wreef zachtjes heerlijk 

geurende rozenolie op haar huid. Langzaam verhuisde ik dan 

van mijn hoofd naar mijn hart. Steeds weer besefte ik dat mijn 

moeder zich ver buiten de grenzen van haar huid uitstrekte en 

de gehele ruimte van de kamer vulde. Haar nabijheid bracht 

rust in mijn hoofd en liefde in mijn hart. Het wekte een gevoel 

van dankbaarheid in me op dat ik daar bij haar mocht zitten. 

Ik heb ook geleerd dat dit soort processen voor elk van mijn 

broers een andere plaats 

hadden: van prominent tot iets 

wat slechts af en toe ene plekje 

kreeg in de agenda. Zo lang je 

onderling duidelijk hebt wie wat 

kan en wil doen, kan dat werken. 

Maar als je het gevoel hebt dat je 

overvraagd wordt in de 

mantelzorg die je verleent, is het 

zaak om die mantelzorg anders 

te verdelen.' 

 

Tijdgeest bevragen 

Lukt het om ons te verplaatsen in 

de dementerende en willen we 
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dat ook? Die vragen liggen achter de vraag hoe we omgaan 

met dit ziektebeeld. Jan Pieter van der Steen tekende 

meerdere antwoorden op. 'De wetenschappers hebben de 

tijdgeest aan hun zijde, want in het publieke debat overheerst 

op dit moment de reductionistische visie, waarin de mens 

gezien wordt als een complex samenspel van moleculaire 

processen. Maar die dilemma's rondom de wilsbeschikking met 

betrekking tot euthanasie en dementie worden door iedereen 

gevoeld. Het gaat tenslotte niet alleen over het zichtbare 

fysieke lichaam wat we denken uit zijn lijden te kunnen 

verlossen. Bij het sterven van dat afgetakelde lijf komen ook 

de ziel, geest en levenskrachten van deze mens vrij. Het 

levende fysieke lichaam is meer dan een geheel van 

ingewikkelde biochemische processen. Want: kunnen 

moleculen denken? Hebben we een geweten? Kennen en 

nemen we verantwoordelijkheid voor onze daden? Aan dit 

soort vragen kan eenieder zijn mensvisie en zijn morele 

kompas ontwikkelen. Onze levenservaringen en kennis 

daarover zouden we nog veel meer moeten delen. Juist als we 

zelf middenin het leven staan.' 

 

Body of knowledge 

Voor van der Steen kreeg dementie meer betekenis toen hij 

het ziektebeeld paarde aan de ontwikkeling die ieder mens 

doormaakt in zijn leven. 'Eva, mijn kleindochter van vier, 

blaakt van vitaliteit en groeikracht. Naarmate kinderen 

opgroeien, koersen ze steeds meer op kennis en ervaring. 

Rond ons vijfendertigste kantelt dat proces: we herstellen in 

fysieke zin minder snel, maar daar komt een aardser vorm van 

wijsheid voor terug. De Engelsen noemen het 'body of 

knowledge'. 

Hoe ouder we worden hoe meer we materiële zaken als geld, 

huis of auto loslaten. Wat overblijft, zijn waarden als 

vriendschap, liefde, eerbied, solidair zijn en lotsacceptatie. Met 

dit besef kijken we aan het eind van ons leven naar onze 

omgeving. Ouder worden hielp me om mijn moeder niet te 
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zien als 'leeg' mens, zelfs niet toen ze helemaal nergens meer 

op reageerde. Zij heeft mijn broers en mij voortgebracht. 

Dementie is een onontkoombare reis naar binnen, ook voor 

omstanders.'   

 

Verder lezen: 

Vroeger wordt nu, binnen wordt buiten / Jan Pieter van der 

Steen / Christofoor De integrale interviews die de basis 

vormden voor dit boek vind je hier: 

www.christofoor.nl/boek/9789060389102/vroeger-wordt-nu-

binnen-wordt-buiten 

'Validation' werd ontwikkeld door Naomi Feil in de Verenigde 

Staten. In dit filmpe laat ze zien hoe belangrijk het is om 

gevoelens van dementerenden te benaderen met empathie en 

respect: 

www.youtube.com/watch?v=ESqfW_kyZq8 

 

Verbroken verbindingen herstellen 

Dementie biedt tegengewicht tegen onze rationele, efficiënte 

en prestatiegerichte maatschappij. Het verpleeghuis vormt op 

deze manier als het ware een kerk, een bezinningsplek voor de 

huidige mens. Het lijkt je aan te sporen: maak je hoofd leeg, 

leg je laptop weg, denk niet aan je mobieltje, vergeet de 

intellectuele hoogstandjes, de spitsvondigheden. Ik, mens met 

dementie, vraag naar liefde, vraag naar hartencontact met 

jou. Mensen met dementie verliezen langzaam de verbinding 

met de wereld buiten hen. Familiebezoek richt zich erop om 

steeds weer de verbroken verbinding te herstellen en het 

wegglijden uit ruimte en tijd uit te stellen. Nu is het zoeken 

naar andere manieren. Maak bijvoorbeeld een levensboek met 

foto's en tekst uit elke levensfase van de dementerende en 

bespreek het per telefoon op een vast tijdstip. Zelfde 

onderwerp, zelfde stem, dat geeft ritme en steun. Jan Pieter 

van der Steen werkt in Assen als specialist 

ouderengeneeskunde in een verpleeg-huis. Daarnaast heeft hij 

een consultatieve praktijk voor ouderen. Eerder schreef hij, 

http://www.christofoor.nl/boek/9789060389102/vroeger-wordt-nu-binnen-wordt-buiten
http://www.christofoor.nl/boek/9789060389102/vroeger-wordt-nu-binnen-wordt-buiten
http://www.youtube.com/watch?v=ESqfW_kyZq8
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geïnspireerd door het antroposofisch mensbeeld, het boek: 

'Dementie: achtergronden en praktijkervaringen' (Christofoor) 

 

Interessant gezichtspunt hierover: Te verkrijgen via VitaéSana 

€ 5,00 + verzendingskosten 

 

 

 

Iedereen heeft nu een deel van  
de zwaarte der wereld mee te dragen. 

Daarom moet hij niet te zeer  
met eigen pech en pijntjes bezig blijven. 

Anton Kimpfler 

 

59. Dementie, een dubbelnummer - Jan Pieter van der Steen   

 

Een mens met dementie verliest langzaam het contact 
met de wereld buiten hem en met zijn eigen lichaam. 

Door het verlies van het contact met de wereld buiten 
hem wordt de mens met dementie gedwongen om met 
zijn bewustzijn naar binnen te gaan. Hij/zij maakt deze 

gang naar binnen zonder een intacte individualiteit, 
zonder een intacte ’regisseursfunctie’. 

Daardoor is niet langer de uiterlijke wereld van feiten en 
gebeurtenissen richtinggevend, maar wordt de innerlijke 
wereld met (onverwerkte) herinneringen en emoties zin- 

en richtinggevend voor het beleven en handelen. 
 

Jan Pieter van der Steen maakt in deze brochure heel 
inzichtelijk wat een mens met dementie doormaakt en 
biedt daarmee tegelijk aanknopingspunten voor ons als 

medemens om helpend en ondersteunend hiermee om 
te gaan. 



 

17 

BODY – MIND – SOUL 
Het gaat over gezondheid, vertrouwen op je lijf en goed in je vel zitten. 

Over de kracht van de geest en luisteren naar je intuïtie. Over wonderen, 
spiritualiteit en liefde. Wim Hof reflecteert op zijn manier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wim Hof 

'Mijn ego richt zich nu op helpen en helen' 
 

BODY 

“Lichaam en geest horen onverbrekelijk bij elkaar, maar veel 

mensen zijn die verbinding kwijtgeraakt doordat we ons voor 

wat betreft onze waarnemingen vooral richten op de vijf naar 

buiten gerichte zintuigen: horen, zien, ruiken, proeven en 

voelen, terwijl er nog drie andere en minstens even 

belangrijke zintuigen zijn: extrasensorische perceptie, 

prioceptie en interoceptie. Dit zijn de naar binnen gerichte 

zintuigen, die ons signalen laten ontvangen, laten voelen waar 

ons lichaam zich bevindt in de tijd en de ruimte en die ons 

bewust maken van wat zich in ons lichaam afspeelt. Als je de 

tijd neemt om naar binnen te keren en te luisteren naar wat 

daar gebeurt, ga je andere dingen zien en horen, en zelfs 

ruiken. Sommige mensen doen dat via meditatie, maar het 
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kan ook heel goed zonder. Het klinkt misschien als iets 

passiefs, je naar binnen richten en luisteren, maar dat is het 

niet. Het is juist heel actief en dynamisch. Je moet je lichaam 

uit z'n aangeleerde comfortzone halen, dat lukt niet zomaar. 

Als je de naar buiten en de naar binnen gerichte zintuigen met 

elkaar weet te verbinden, kun je je autonome zenuwstelsel, 

waar onder meer je lichaamstemperatuur, je hartslag en 

bloeddruk worden geregeld, beïnvloeden en aansturen. 

Meerdere wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond 

dat dit absoluut kan.  

Tijdens één van de onderzoeken werd er terwijl er een 

hersenscan van mij werd gemaakt ijskoud water over mijn 

lichaam gegoten. Ik mocht me vanwege de scan niet bewegen, 

maar via mijn aandacht kon ik ervoor zorgen dat de 

temperatuur van mijn huid niet omlaagging. Het bewijs was 

geleverd: je kunt zelf je gezondheid beïnvloeden. Want wat ik 

kan, kan iedereen.” 

 

MIND 

“Elke dag ga ik de extreme kou in. Dat is voor mij een 

heerlijke ontmoeting met alles wat buiten mijn ogen aanwezig 

is, terwijl ik alles wat ik wel kan zien extra helder waarneem. 

De kou geeft mij energie, veroorzaakt doorstroming en 

verbindt mijn mind met mijn lichaam. Als alles in een lichaam 

goed stroomt, activeer je ook de hersenen en voel je je 

geestelijk vrij. In extreem koude omstandigheden moet je met 

de stress die dat met zich meebrengt bij jezelf zien te blijven. 

Dat doe je door je adem goed te gebruiken. Door je op je 

ademhaling te concentreren, kom je vanzelf in de diepst 

gelegen delen van de hersenen terecht: de 

overlevingsmechanismen. Zo maak je je lichaam sterk en 

minder gevoelig voor infecties, leg je nieuwe neurologische 

banen aan in de hersenen en kun je traumatische 

gebeurtenissen verwerken. Als mens kun je kapitein zijn op je 

eigen schip, puur op wilskracht. Misschien ben je op drift 

geraakt, zwem je rond in je eigen angsten, depressies, ziekten 
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of ben je gewoon maar aan het overleven. Dat hoeft allemaal 

niet: je kunt je eigen koers bepalen en richting het geluk 

varen. Spiritualiteit is niet alleen maar kaarsjes branden. Ik 

hou ook van zachte, gevoelige en sacrale momenten, maar 

naar het geluk varen doe je vanuit controle over lichaam én 

geest. Ik heb mezelf dusdanig getraind dat ik via mijn 

ademhaling mijn totale hersencapaciteit kan benutten, terwijl 

daar doorgaans maar een klein gedeelte van wordt gebruikt. 

Ook dat is via hersenscans aangetoond. Door mijn methode 

van ademhalingstechnieken, koudetraining en focus toe te 

passen, kun je optimaal functioneren en doen de hersenen 

waarvoor ze zijn bedoeld: oude trauma's oplossen, 

verbindingen herstellen, doorstroming veroorzaken. Zo kom je 

tot optimale bloei, vervul je je potentie, wat leidt tot een 

groter zelfvertrouwen en diepe, totale rust.” 

 

SOUL 

“We zijn hier op aarde om onze ziel te verwezenlijken. De ziel 

maakt zich kenbaar via onze zintuigen, vandaar dat het zo 

belangrijk is om je binnen- en buitenzintuiglijke waarnemingen 

meester te worden. Zo leer je wat je doel hier op aarde is. Ik 

heb 26 wereldrecords in het Guinness Book of Records staan, 

heel leuk, maar mijn werkelijke doel is: niet miljoenen, maar 

miljarden mensen met mijn boodschap bereiken. Daar ben ik 

nu met volle kracht mee bezig; Mijn ziel maakt zich kenbaar 

door tegen mij te zeggen: geef alles, dan komt alles. Als ik 

alles heb gegeven, krijg ik rust om op adem te komen, totdat 

er weer een nieuwe opdracht komt. Zo kom ik steeds verder in 

mijn ontwikkeling. Ik heb mijn ziel verwezenlijkt, nu mag ik 

anderen daarbij helpen. Elke dag krijg ik berichten van 

mensen die beter zijn geworden dankzij mijn methode. Ze 

slikten jarenlang medicijnen of leefden in de duisternis door 

een depressie. Nu hebben ze geen medicijnen meer nodig, 

leven ze in het licht. Ze bedanken mij vanuit het diepst van 

hun hart. Daarvoor doe ik het. Mijn ego is er ook nog wel, 

maar dat richt zich nu op helpen en helen. Simpelweg omdat 



 

20 

ik daarmee ook mezelf help. Door anderen te helpen helen 

word ik sterker en sterker, wil ik nog harder werken, nog meer 

mogelijkheden laten zien, meedoen aan nog meer 

wetenschappelijk onderzoek. Ik daag de hele wereld uit: proof 

me wrong! Dat zal niet lukken. Ik ben zeker van mijn zaak en 

zal niet rusten voordat ik zoveel mogelijk mensen met mijn 

boodschap heb weten te bereiken. We kunnen ons 

immuunsysteem versterken, we kunnen depressies en 

onzekerheden oplossen. De oplossing zit in onszelf.” 

   

Uit: Happinez 4/2021 

 

 

 

 

 
 

Mijn beschermengel 
 

Elke pijn die ik doorsta, 
elk woord dat ik spreek, 

elke hoop en angst, 
elk gevoel van vreugde, 

deelt mijn Engel met mij. 
 

Moge uw omhullende warmte, Engel, 
altijd opnieuw levend zijn voor mij, 

met nieuwe kracht van Christus, 
die zelf als Engel door de wereld gaat 
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IN HET NU ZIJN EN LICHTER LEVEN. 
 

Als het gaat over leven in het nu, is de naam Eckhart Tolle het 
eerste wat bij veel mensen opkomt. 
Het is inmiddels 20 jaar geleden dat 

de Nederlandse editie verscheen van 
'De kracht van het nu'. Waar gaat het 

nu precies over? Het boek begint met 
een anekdote over hoe de auteur zelf 
zover kwam om in het moment te 

leven. Op een dag, in een tijd van 
zwaarmoedigheid en depressiviteit, 

werd hij wakker en leek alles zo 
vreselijk zinloos. Hij realiseerde zich: 

zo kan ik niet met mezelf leven. 
Maar, wie was 'ik'? Wie was 'mezelf'? 
Door die fundamentele vragen te 

stellen, veranderde er iets. Hij werd 
kalm en zijn geest werd helder. Hij 

had geen gedachten meer, er was alleen nog 'er zijn'. Het was 
een verandering in zijn bewustzijn, alsof hij en rivier was 
overgestoken naar de andere kant, waar alles licht en vredig 

was. In volkomen gelukzaligheid zat hij twee jaar lang in 
parken op bankjes en schreef daarna zijn boek waarin hij die 

transformatie beschrijft. 
 
De essentie van die transformatie houdt, kort samengevat, in 

dat je de overstap maakt naar een 'zuiver bewustzijn'. Dat wil 
zeggen: bewustzijn zonder de vertroebeling van het denken. 

Want denken doen we de hele dag door. Aan het verleden, aan 
de toekomst. Er gebeurt iets, en we vinden er wat van. Als 
kind beginnen we ermee, en we houden er nooit meer mee op. 

In ons denken bouwen we een identiteit, een gevoel van 'ik'. 
We vormen ideeën over hoe de wereld in elkaar zit en hoe we 

zelf in elkaar zitten, we ontwikkelen verwachtingspatronen en 
vaste ideeën over hoe dingen zijn of zouden moeten zijn. 
Eigenlijk, zegt Tolle, is dat denken een enorm gedoe. We 

komen er niet vanaf, omdat het verslavend is, maar gelukkig  
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worden we er niet van. Wat gebeurt er als je dat denken 
weghaalt, Dan hou je bewustzijn over. We staan daar nooit bij 

stil, maar dat bewustzijn is natuurlijk een wonder van 
jewelste: dat je bestaat, dat je er bent, dat je in de wereld 

bent en dat die wereld zich aan je voordoet. Als je ophoudt 
met nadenken en je ten diepste ervaart dat je bestaat, dat je 
een bewustzijn hebt, sterker nog: dat je bewustzijn bent, dan 

ben je ook in het moment. Dan is niets vanzelfsprekend. Je 
hoort, je ziet, je ruikt, je voelt iets langs je arm strijken. Er is 

geen oordeel meer, geen 'ik moet een boodschappenlijstje 
maken' of 'dat is een mooie kleur'. Er is alleen maar 
verwondering. Je kijkt om je heen en neemt de dingen waar 

zoals ze zich aan je voordoen. 
 

Om op die manier werkelijk in het moment te zijn, is een 
krachtige ervaring. Je maakt je geen zorgen over de toekomst. 
Je loopt niet te piekeren over het verleden. En, alle pijn en 

verdriet die in de loop der tijd in je binnenste is ontstaan 
doordat je over dingen nadacht, doordat er dingen gebeuren 

waar je wat van vond (Tolle noemt dit het 'pijnlichaam') 
verdwijnen ook. Het leidt tot mededogen, rust, 

vergevingsgezindheid, lichtheid, genade. Deels ook doordat je 
je niet meer bezig hoeft te houden met wat anderen allemaal 
doen, denken of tegen je gezegd hebben. Ook zijn zij 

bewustzijn in de verpakking van een toevallig lichaam, waar ze 
op hun beurt een 'ik' bij hebben geknutseld, waar ze misschien 

niet eens zoveel keus in hadden. Werkelijk in het nu zijn, legt 
Tolle uit, houdt vooral in dat je je overgeeft en volledig 
accepteert wat er op dat moment is. Maar hoe zit het dan met 

de vervelende momenten? Waarom zou je je overgeven aan 
een situatie die vervelend is, of onrechtvaardig is? Hoe kun je 

je overgeven aan lijden? Wat Tolle hierover zegt is dat ook op 
moeilijke momenten het nadenken de zaak niet vooruithelpt. 
Keer je niet van het moment af, maar focus op wat je voelt, 

ook als dat pijn is. Geef je aandacht aan het gevoel, niet aan 
de persoon, de gebeurtenis of de situatie die het veroorzaakt. 

Juist door de aandacht te richten op wat je voelt, kun je ook 
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sneller actie ondernemen en manieren vinden om ermee om te 
gaan. Het doet denken aan het advies van de boeddhistische 
leermeester Pema Chödrön. Zij zegt vrij vertaald: 'Als er 

iemand langskomt die met een pijl je hart doorboort, heeft het 
totaal geen zin om tegen die persoon te blijven schreeuwen. 

Het zou beter zijn om je aandacht te richten op het feit dat er 
een pijl in je hart zit'. 
 

De theorie achter het leven in het nu gaat best diep, maar het 
in de praktijk brengen begint eenvoudig en biedt al gauw 

voordelen: meer rust, minder stress, meer balans. Minder 'wat 
als' en 'ja maar'. Meer verwondering, plezier en focus. Het 
belangrijkste is om de identificatie met je 'ego' op te geven, 

dat idee van wie je bent en hoe je in elkaar zit. Een belangrijke 
zin daarbij is: 'Je bent niet je gedachten'. Dus als je mediteert 

en er komen allerlei gedachten op, observeer ze dan, maar 
laat je er niet door meevoeren. Oefening helpt. Door een paar 
keer per dag in het moment te proberen te zijn, word je er 

gaandeweg beter in. Focussen op je zintuigen helpt ook. Richt 
je aandacht op wat je aan het doen bent. Wees niet te streng, 

als het niet lukt om je gedachten tot rust te brengen, hoort dat 
ook bij het moment. Het heeft inderdaad veel weg van 

mindfulness, al noemt Tolle dat niet zo, want dit impliceert dat 
je 'mind' vol is, en dat is nu net niet het idee. 
 

Een belangrijke kanttekening moeten we nog maken. 'In het 
moment' leven wordt weleens geïnterpreteerd als you only live 

once, haal alles uit de dag wat erin zit. Maar, voordat je het 
weet, ben je dan continu op zoek naar topervaringen, alsof het 
leven een aaneenschakeling van hoogtepunten moet zijn. Daar 

kun je heel onrustig van worden. De essentie van 'in het 
moment zijn' is dat je het moment ten volle gewaarwordt zoals 

zich dat op dit moment voordoet. Dat moment hoeft dus 
helemaal niet bijzonder te zijn. Juist de eenvoudige 
handelingen zijn prachtige oefen-mogelijkheden om in het 

moment te zijn. Tandenpoetsen, eten, lopen, ademhalen... doe 
het eens met volle aandacht. Gebruik je zintuigen. Luister naar 

de klanken van servies als je de afwasmachine uitruimt, voel 
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hoe je evenwicht verschuift als je bukt, hoor een vogel in de 
verte. Dan wordt het bijzonder. En het geluid dat door de 

muren komt? Als je je er alleen van 

bewust bent, zonder er een oordeel over 
te hebben, is het niet meer dan dat, een 

geluid. Het bestaat doordat jij het 
waarneemt en het zou van alles kunnen 
zijn. Het is een geluid waarin je als je 

wilt inderdaad de trilling van de oerknal 
kunt horen, de energie van het heelal, de 

grondtoon van het bestaan. 
Meer weten ? 

'De kracht van het nu'  &  'De kracht van het 

nu in de praktijk' 

Eckhart Tolle – uitgeverij AnkhHermes 

 

 

Oefeningen: 5x in het moment zijn 

 
1. ZONDER OORDEEL 

Stel, er gaat een beker koffie om. Wat denk je dan? Wellicht 
iets in de trant van: dat moet jou weer overkomen, het was 

toch al een rotdag, zonde van de koffie, ze zullen me wel 
onhandig vinden. En wat als je er helemaal niets van vindt?  
Dan blijft er iets simpels over, een beker koffie viel om. Als je 

er geen gedachten of mening over hebt, dan zet je de beker 
recht, pak je een doek, dep je de boel op en ga je verder waar 

je gebleven was. Je reageert sneller en adequater, en het geeft 
minder stress en negatieve energie. Dat geldt voor veel 
dagelijkse gebeurtenissen. Een kind huilt, er valt iets, het zit 

tegen... Het is wat je erover denkt dat stress geeft. Probeer er 
eens niets van te vinden, accepteer dat het zich voordoet en 
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reageer er zo goed mogelijk op. Waarom het allemaal gebeurt, 
doet er niet zo veel toe. In het moment troost je je kind, raap 
je iets op, laat je je meevoeren en stuur je bij. Dan lossen 

dingen zich gemakkelijker op en ben je sneller in balans. 
 

2. JE LICHAAM GEWAAR WORDEN 
De spanning in je schouders als je te lang achter je bureau zit, 
de knoop in je buik als je nerveus bent, kippenvel als je iets 

mooi vindt, de warmte die door je heen gaat als je iemand ziet 
van wie je veel houdt. Waarnemen gaat niet alleen over de 

gebruikelijke vijf zintuigen, maar ook over het gewaar-zijn van 
je eigen lichaam. Het is een vorm van waarnemen waar het 
verstand niet aan te pas komt en waarmee je eigenlijk meteen 

in het nu bent. Vraag jezelf daarom een paar keer per dag af: 
wat voel ik op dit moment? Wat gaat er in me om? Aanvaard 

wat je voelt, dat is al een geruststelling. Daarna kun je 
reageren en voor jezelf zorgen. Haal diep adem, adem in, 
adem uit. Neem momenten van rust, als de stress te veel 

wordt. Neem tijd om te helen, als iemand op je hart is gaan 
staan. 

 
3. FOCUS OP JE ZINTUIGEN 

Door op je zintuigen te letten, zet je vanzelf je 
gedachtestroom stil. Wat hoor je, wat zie je, wat proef je? 
Probeer daarbij niet overal een naam of etiket op te plakken. 

Als je bijvoorbeeld in het bos bent, luister dan naar de 
geluiden en ontdek hoe je erop reageert. Je hoort iets waar je 

blij van wordt (niet meteen denken 'een roodborst', zelfs niet 
meteen concluderen 'een vogel'). Je ziet iets waar je rustig van 
wordt (zonder meteen te denken 'een eik' of zelfs 'een boom'). 

Wat daarbij kan helpen, is om op blote voeten te lopen. Je 
brein krijgt enorm veel prikkels door via je voetzolen: warm, 

koud, glad, ruw, nat, droog... Daardoor ben je je meteen al 
meer bewust van de omgeving. Je let op waar je loopt en hoe 
je je voet neerzet, het wordt vanzelf een loopmeditatie en 

werkt goed om het contact met je lichaam te herstellen als je 
een stressvolle periode doormaakt. Combineer het met een 

bosbad, beweeg rustig, loop langzaam, laat je leiden door je 
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zintuigen, door waar je oog op valt en waar je voeten je 
heenvoeren. Ruik de diepe geuren van het bos. 
 

4. DOE HET MET AANDACHT 
Praktische tip: hang her en der in huis een briefje op, of zet 

een herinnering in je telefoon, als reminder om in het moment 
te zijn. 'In het moment zijn' kan bij alles wat je doet, als je je 
aandacht erop richt. Aandacht maakt van alles een rijkere 

ervaring. Je kunt aandachtig lezen, echt de woorden tot je 
door laten dringen, erover nadenken. Met aandacht naar 

muziek luisteren, je hoort de ruimte tussen de noten, de 
verschillende instrumenten. Focus om te beginnen een paar 
keer per dag even op de meest eenvoudige, vanzelfsprekende 

en essentiële ervaring die er is: je ademhaling. Dat is niet 
ingewikkeld, niemand hoeft het te merken en je kunt het op 

elk moment doen. Adem rustig door je neus, en adem iets 
langer uit door je mond. Wacht een paar tellen, en adem dan 
weer in. Focus op de lucht die je lichaam binnenstroomt, en je 

lichaam weer verlaat. Het werkt heel ontspannend in 
stressvolle situaties. 

 
5. ER SAMEN ZIJN 

Werkelijk aandacht hebben voor een ander is best lastig. Hoe 
vaak ben je niet met je gedachten ergens anders? Terwijl het 
toch ook een wonder is: een ander levend, ademend, ervarend 

wezen, dat deel uitmaakt van jouw wereld, en omgekeerd. 
Adem mee met je geliefde, die naast je ligt te slapen. 

Als je met iemand praat, let dan niet alleen op de woorden, 
maar ook op de klank van de stem, naar wat er achter de 
woorden ligt. Speel mee met je kind, bouw een toren, bak 

zandtaartjes, klieder met verf. Samen zijn is eigenlijk zo 
bijzonder, en spelen is een prachtige manier om in het moment 

te zijn. 

Uit:  Happinez 4/2021    

Tekst:  Anne Wesseling 

Bewerking: Henk Mesuere 
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 'DE VERSLAVING VOORBIJ' 
 

Nieuwe methode zonder ontwenningsverschijnselen 
 

Jan Geurtz – ambo/anthos –  ISBN 978 90 263 1720 0 
Boekbespreking:  Henk Mesuere 

 

Jan Geurtz verklaart alle eigentijdse 
vormen van verslaving of dwangmatigheid 
(drugs- en medicijnverslavingen, alcohol- 

en rookverslaving, eet- en gokverslaving, 
seks- en relatieverslaving, diverse 

dwangmatigheden) op een verrassende 
wijze en toont vervolgens een verbluffend 
simpele uitweg uit de gevangenis van 

verslaving en dwangmatigheid. Deze 
methode is in principe voor iedereen 

toepasbaar en helpt mensen daadwerkelijk 
een einde aan hun verslaving te maken. 
Familieleden van verslaafden kunnen door 

dit boek geïnspireerd worden om op een andere manier met de 
verslaafde om te gaan, die minder belastend is voor henzelf en 

voor de verslaafde meer uitzicht biedt op verandering. Ook de 
verslavingshulpverlener kan nieuwe inzichten opdoen die zijn 
behandeling succesvoller maken. 

 
Jan Geurtz schreef de bestsellers: 'Het einde van de 

opvoeding' 'Verslaafd aan Liefde' 'Verslaafd aan denken' 
'Bevrijd door Liefde' 'Vrij van gedachten' en 'Over liefde en 
loslaten'. Hij studeerde orthopedagogiek, onderwijskunde en 

wetenschapsfilosofie en is geïnspireerd door het boeddhisme. 
 

De waarheid is dat stoppen met een verslaving iets is dat je 
helemaal zelf moet doen. Als je kunt stoppen met je verslaving 
wordt het een feest van herwonnen vrijheid, onafhankelijkheid 

en eigenwaarde. Het is een groot geschenk aan jezelf, van 
jezelf, je zult er nooit spijt van hebben.  Neem de tijd om 

(meer dan even) stil te staan bij wat jij eigenlijk zelf wilt, jij 
kunt je leven veranderen! Kijk naar wat je werkelijk verlangt 
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en wat daarvan terechtkomt in je dagelijkse leven. Laat je 
verlangens en idealen toe, inclusief de pijn van het gemis of 
het verdriet of het verlies. 

 
Kijk naar je verslaving met een open blik en zonder 

veroordeling. Kijk ook hoe je zelf de beknelling creëert door de 
manier waarop je eraan probeert te ontsnappen. Kijk goed, 
zonder veroordeling en zie wat een merkwaardige valstrik die 

verslaving is. Zie dat je gevangenzit in een cirkel die bestaat 
uit negatieve gevoelens over jezelf en pogingen om daaraan te 

ontsnappen. Kijk hoe je onvrijheid, je beknelling, je schaamte 
en gevoel van zwakheid indirect veroorzaakt worden door je 
verlangen naar vrijheid, ruimte, zelfstandigheid en kracht. 

Onderzoek jouw negatieve gevoel en kijk welk oordeel over 
jezelf erin verborgen zit... Wat is het precies dat je afwijst in 

jezelf? 

 
Ieder mens heeft een verborgen negatief geloof over zichzelf. 
Het negatieve geloof is de kern van de verslavingsillusie. Het is 

de kern van iedere afhankelijkheid en dwangmatigheid. Het is 
de oorzaak van iedere remming, blokkade en onvrede met 

jezelf. Bij de ene mens is het dieper verborgen dan bij de 
ander. Bij de een is het sterker of negatiever dan bij de ander, 
maar ieder mens heeft het en het mooie is dat niemand 

geboren wordt met een negatief geloof. Onze identiteit 
ontstaat doordat we als kind geremd of afgewezen worden in 

onze volledige expressie. Die beknotting en afwijzing horen 
voor een deel bij het natuurlijke ontwikkelingsproces. Zelfs de 
meest liefdevolle en volmaakte ouders kunnen niet voorkomen 

dat de identiteit van een kind gebaseerd is op afwijzing en zich 
ontwikkelt rondom een negatief geloof dat zegt: 'Ik deug niet, 

tenzij ik voldoe aan voorwaarden.' Globaal kun je zeggen: hoe 
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sterker het negatieve geloof van de ouder(s) is, hoe vaker het 
kleine kind afgewezen wordt in zijn spontane uitingen, hoe 
sterker dus het negatieve geloof van het kind wordt. De angst 

voor afwijzing gaat daardoor in feite fungeren als zelf-
afwijzing, omdat het kind zelf zijn spontaniteit blokkeert. 

 
Als volwassene ben je je doorgaans niet bewust van het 
negatieve geloof. Het is ontstaan als een 

beschermingsmechanisme tegen de pijn van de afwijzing. We 
vormen tijdens onze kinderjaren onze identiteit rondom een 

vanzelfsprekend aangeleerde zelfafwijzing, het negatieve 
geloof. Het is een illusie die door onszelf tot werkelijkheid 
gemaakt wordt. Hoe deze oorspronkelijk als zelfbescherming 

bedoelde zelfafwijzing een eigen leven gaat leiden en bij 
volwassenen in plaats van bescherming juist beknelling 

oplevert behandeld Geurtz ook in zijn boek. 
 
Om de verslavingsillusie te doorzien moeten we teruggaan 

naar het begin van de verslaving. Het eerste gebruik vindt 
bijna altijd plaats in een situatie van relatieve onzekerheid 

over jezelf. Wat er ook is aan onzekerheid, geremdheid, 
geblokkeerd zijn, twijfel aan jezelf, machteloosheid om je 

leven te veranderen, eenzaamheid of gewoon verveling, het 
middel heft dit tekort op. Ook als je je van dit tekort en die 
negatieve gevoelens niet eens bewust was. Dit is de 

psychologische beloning van de verslaving: een tijdelijke en 
kunstmatige vermindering van de emotionele beknotting van 

jezelf. Tijdelijk! En kunstmatig! Want, elke keer dat je 
'kunstmatig' ontsnapt aan een negatief gevoel over jezelf, 
versterk je dat negatieve gevoel, wordt de onvrede met jezelf 

en je situatie groter en de behoefte aan een ontsnapping 
daaruit sterker. 

 
De mensen die uit wilskracht stoppen met hun verslaving 
zitten op een paal, hebben zich zonder middelen omhoog 

gewerkt en zitten er nu min of meer stevig bovenop. Een 
prettig gevoel, dat wel, maar je moet nog steeds oppassen om 

niet weer omlaag te glijden. Wat doen de verslaafden die zich 
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via 'De Opluchtingsmethode' bevrijden? Zij doorzien het 
verslavingsspel, laten de paal los en gaan van hun herwonnen 
vrijheid genieten. 

 
Geurtz geeft een mooi inzicht: Bij elke verslaving ontstaat in 

de aanloop naar een volgend gebruik van het middel, of naar 
een volgende verslavingshandeling, een innerlijke tweestrijd 
tussen enerzijds de dwanggedachten en je machteloosheid 

daartegenover die dwanggedachten, en anderzijds de 
negatieve gevoelens over jezelf, je gevoel van zwakte, van 

schuld, van tekortschieten, van mislukking. Het is deze 
innerlijke tweestrijd die je echt het gevoel van verslaafd zijn 
geeft. Dit is een zeer onprettig gevoel, en er is ogenschijnlijk 

maar één weg uit: toegeven aan de dwanggedachten en de 
verlangens. Zo wordt uiteindelijk de paradox van de verslaving 

zichtbaar: eigenlijk gebruik je als verslaafde telkens weer je 
middel, of verricht je telkens weer je dwangmatige handeling 
'om jezelf niet verslaafd te voelen'. Zo kom je steeds vaster te 

zitten in een gevangenis door de dwangmatige pogingen om 
eruit te ontsnappen. Sterker nog, die gevangenis bestaat uit 

de dwangmatige pogingen om eraan te ontsnappen. Zodra je 
inziet dat die hele gevangenis een illusie is, hoef je niet meer 

te ontsnappen en ben je in één klap bevrijd uit de beknelling. 
 
In deel II van het boek gaat Geurtz dieper in op alle 

verslavingen individueel. 
Deel III wordt afgesloten met specifieke tips bij de 

verschillende verslavingen. 
 
Het hoofdstuk 'Onderzoek naar angst' trok mijn bijzondere 

aandacht. Zodra je als verslaafde serieus begint te denken aan 
stoppen met je verslaving, ontstaat er angst in één of andere 

vorm. Het is juist door te vluchten voor je angst, dat je hem in 
leven houd en hij je leven blijft bepalen. Al onze grote en 
kleine angsten komen voort uit één angst: de angst voor 

afwijzing.  Ieder mens is in meer of mindere mate bang voor 
afwijzing. Sommige mensen zijn ook bang om anderen af te 

wijzen. Maar dat is omdat ze bang zijn om zich schuldig te 
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voelen, dat is een vorm van zelfafwijzing. Angst is altijd angst 
voor (zelf)afwijzing. Waar komt die angst vandaan? Uit de 
jongste jaren van je leven natuurlijk. In die jaren heb je de 

meest pijnlijke afwijzing meegemaakt, namelijk de afwijzing 
van je natuurlijke staat van zijn. Daardoor heb je je negatieve 

geloof gevormd. En om dat weer te verbergen voor jezelf en 
anderen, heb je je identiteit en je imago opgebouwd. Onze 
diepste angst is dat ons identiteitsbouwwerk instort en dat we 

geheel naakt staan in de vaste overtuiging dat we volstrekt 
waardeloos zijn, stom, egoïstisch, slecht, niet welkom, niet 

waard om te leven, niet goed genoeg om van te houden. Elke 
angst is dus angst voor de confrontatie met ons negatieve 
geloof, en de zelfafwijzing die erin besloten ligt. Dat is tevens 

de diepe angst voor het stoppen met een verslaving. Het is de 
angst voor het volledige verlies van je identiteit! 

Deze angst voor verlies van identiteit en confrontatie met de 
leegte en de zelfafwijzing is de laatste illusie die ons afhoudt 
van onze natuurlijke staat van zijn. Zodra we deze illusie 

doorzien, gaan we leven zoals we werkelijk zijn en overwinnen 
we uiteindelijk al onze remmingen en blokkades. 

Ongehinderd tot uiting brengen wat altijd al onze innerlijke 
natuur geweest is, dat is die uitkomst van die lange pijnlijke 

weg waarvan verslaving het laatste traject kan zijn. En zo is de 
angst voor het stoppen met een verslaving eigenlijk de angst 
om te moeten erkennen dat we in wezen volmaakt zijn, dat we 

in onze natuur goed, sterk, creatief, spontaan en zorgzaam 
zijn. Het is uiteindelijk de angst om gelukkig te zijn. Dit geluk 

is het geluk van onafhankelijkheid, zelfstandigheid, vrijheid en 
verantwoordelijkheid. Zodra je overweegt om de 
verantwoordelijkheid voor jezelf op je te nemen, voel je angst. 

Deze angst ontstaat doordat je er naar kijkt vanuit de bril van 
je negatieve geloof. Het is dat negatieve geloof dat zegt dat je 

eerst aan allerlei voorwaarden moet voldoen voordat je een 
beetje vrede met jezelf mag hebben. Volgens dat negatieve 
geloof ben je eigenlijk nooit goed genoeg, en zit je 

voortdurend jezelf te veroordelen. Het is juist daardoor dat je 
steeds meer geblokkeerd raakt en verzinkt in passiviteit en 

vluchtgedrag. In je natuurlijke staat van zijn is alles in het hier 
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en nu precies goed, ook jijzelf. Je hoeft niet eerst van alles aan 
jezelf te verbeteren, je bent al goed precies zoals je bent. Als 
je alles goed vindt zoals het is dan ontstaan veranderingen 

vanzelf. Niet omdat het moet, maar omdat het leuk is. Vlucht 
niet langer voor de angst. Het is niet je vijand, het is de 

bewaker van je grootste schat: je eigen volmaakte natuur. Die 
angst is je beste vriend want altijd weer wijst hij je waar je 
geluk verborgen is. Je hebt hem tot nu nooit begrepen en bent 

vaak voor hem weggelopen. Stoppen met een verslaving, 
stoppen met alle verslavingen, stoppen met de allerlaatste 

verslaving, namelijk de verslaving aan je negatieve geloof, dat 
is de meest beangstigende van alle keuzes die je ooit gemaakt 
hebt en nog zult maken. Maak die angst dus tot je vriend. 

Omarm hem, en spring samen met hem in de grote leegte. Je 
zult er nooit spijt van krijgen. 
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GEZICHTSPUNTEN zijn brochures die een actueel thema in 

de antroposofische gezondheidszorg toelichten.   
 

Op onze website www.vitaesanavzw.be vindt u de hele lijst 
Onder de rubriek publicaties VAG vindt U de lijst van 
beschikbare gezichtspunten met wat uitleg over de inhoud en 

de auteur ervan. U leest er ook hoe je die kan bestellen en 
betalen. Hier bijgevoegd vindt u een recente brochure met een 

overzicht van de verschenen gezichtspunten tot nr. 74.  
 
U kan ze ook nog altijd bestellen via info@vitaesanavzw.be 

 
U vindt op onze website ook meer informatie over onze 

vereniging, onze laatste nieuwsbrief is er te downloaden, hoe u 
lid kan worden, over de terugbetaling door ziekenfondsen… Er 
worden ook links vermeld naar websites die dezelfde 

doelstellingen hebben als VitaéSana. 
 

Deze publicaties sluiten aan bij de actualiteit 
- Omgaan met angst nr. 24 
- Psychosociale hulpverlening nr.39 

- Gezond op reis nr. 43 
- Hoogebegaafdheid nr. 65 

- Autisme nr. 71 
 
Geïnteresseerd ? Deze gezichtspunten worden niet 

herdrukt:  
Nr. 2 over nervositeit  – nr. 3 over kunstzinnige therapie  

Nr. 5 mens en werk  – nr. 9 over verslaving  
Nr. 17 grenzen aan de automatisering – nr. 42 over inenten 
De inhoud ervan is wel gratis beschikbaar in PDF formaat. U 

kan die via ons mailadres info@vitaesanavzw.be aanvragen en 
alles wordt u toegestuurd.  

 
Met al uw vragen kan u terecht op info@vitaesanavzw.be 

 
    

 

http://www.vitaesanavzw.be/
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Ethis verzekeren... 

polissen met een meerwaarde 
U wilt met verzekeringen uiteraard uw toekomst veiligstellen. Maar, zou 

het niet mooi zijn om in één klap ook aan de toekomst van andere te 

werken? Bij Ethis verzekeren kan dat. Ethis verzekeren is namelijk net 

als u maatschappelijk bewust en steunt diverse waardevolle projecten 

zoals VITAéSANA (V.A.G.), Greenpeace, Vzw Landwijzer, 

Steinerscholen en vele andere. Zo ging in 2015 meer dan 15.000 euro 

naar goede doelen. 

 

 

Een goed doel steunen zonder dat het u iets kost 

De CVBA Ethis verzekeren volgt uit de CVBA Alaska (gesticht in 1941) 

en steunt sinds 1995 initiatieven die een maatschappelijke meerwaarde 

bieden. Concreet gaat minstens 10 % van de commissie naar een goed 

doel. Zo zet u dus uw schouders onder ethische projecten, zonder dat u 

er zelf iets voor moet betalen. 

 

 

Ik doe mee! Welk goed doel steun ik door mijn verzekering? 

Ethis verzekeren wil die projecten en organisaties steunen die hun 

verzekeringsnemers een warm hart toedragen. U mag met andere 

woorden zelf voorstellen welk project Ethis verzekeren gaat steunen. 

Het project moet wel goedgekeurd worden. Zuiver commerciële 

ondernemingen en politieke partijen komen uiteraard niet in 

aanmerking. 

Als u geen voorkeur heeft, dan kiest Ethis verzekeren zelf een goed 

doel. 
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Voor al uw polissen 

 

Ethis verzekeren beperkt zich niet tot één segment. Alle verzekeringen 

komen in aanmerking: 

● brand 

● auto 

● burgerlijke aansprakelijkheid 

● hospitalisatie 

● ... 

 

Onafhankelijk en ethisch 

 

Ethis verzekeren is geen verzekeringsmaatschappij. Er zijn voor zover 

bekend ook geen verzekeringsmaatschappijen die geheel op ethische 

basis werken. Ethis verzekeren werkt daarom totaal onafhankelijk en 

sluit bij verzekeringsmaatschappijen polissen af die het best passen bij 

uw situatie. 

 

 

Ethis Verzekeren 
Liersebaan 18, 2240 Zandhoven 
 
Tel. 03/484.44.50 

 
Info@ethis.be 

 
www.ethis.be 
 
FSMA-nr. 10928A 

  

mailto:Info@ethis.be
http://www.ethis.be/
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VITAéSANA 
 

Vereniging voor Antroposofische 
Gezondheidszorg (V.A.G.) 

Association pour les Soins de Santé 
Anthroposophiques (A.S.S.A.) 

Klokstraat 10, B 2600  Berchem 
 

Onze werking is geheel afhankelijk van de lidgelden 
en bijdragen die wij van leden en sympathisanten 

ontvangen. U kan zich als lid melden door 
overschrijving op onze rekening 

nr. BE94 5230 4002 5814 t.n.v. Vereniging 
Antroposofische Gezondheidszorg. Als lid hebt u 

jaarlijks recht op een gezichtspunt naar keuze:  
de lijst vind je op onze website 

  
  Het richtbedrag voor  

- een individueel lid is € 25  

- het hele gezin is € 30  

- voor een vereniging vanaf € 40 tot… naar eigen 
vermogen. 

- U kan ook maandelijks een vast bedrag storten, 
zoals veel leden doen. 

- Wij zijn uiteraard blij met elke schenking. 
 

bankrekening: BE94 5230 4002 5814 

tel. +32 (0)476 / 562 491 
 

e-mail  info@vitaesanavzw.be 
web:  www.vitaesanavzw.be 

 

 

 


