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ten geleide:  
Voor de vacantiemaanden een dubbelnummer met veel studiestof. 
David Grabijn en Fons Foudraine beschrijven in Bewustzijnstoestan-
den facetten in de psychologie, die doorgaans minder aan bod ko-
men. Het is bekend dat de mens zich de werkelijkheid bewust is 
door middel van 'modellen' die deze werkelijkheid weergeven. Ook 
de psycholoog beoefent zijn wetenschap dankzij een bepaalde wer-
kelijkheidsvisie. De schrijvers van het artikel geven aan, dat 
naast deze 'normale' wetenschapsbeoefening ook een totalere ma-
nier van zijn in de wetenschap mogelijk is, wanneer deze de ver-
schillende werkelijkheidmodellen (die corresponderen met ver-
schillende bewustzijnstoestanden) tot onderwerp van studie maakt. 
Er worden kort beschrijvingen gegeven van 4 'metamodellen' (model-
len van modellen), van resp. Tart, Wilber, LeShan en Deikman. Deze 
nieuwe vorm van wetenschapsbeoefening betekent ook een nieuwe vorm 
van 'zijn' voor de wetenschapper. Hij is niet meer de afstandelijke 
toekijker, maar engageert zich wb zijn bewustzijn. Tot slot wordt 
ingegaan op een sleutelvorm hiervan: de meditatie. Van de hand 
van dezelfde schrijvers verscheen vorig jaar het boek Transpersoon-
lijke Psychologie bij de Toorts in Haarlem. 

Vervolgens geeft Hans Roggeveen zijn ervaringen met een Psychosyn-
these-groep, die hij in België volgde. Hij gaat vnl in op de theo-
rie ervan, die zich oa ten doel stelt de verbondenheid van de 
menselijke persoon met anaeren, de natuur en het universum tot 
ontwikkeling te brengen. Er wordt zo een zinvol onderscheid ge-
maakt tussen de subpersoonlijkheden (de sociale rollen die we spe-
len), de persoonlijkheid (ego, identiteit) en het transpersoonlijke, 
waaraan we deel kunnen hebben en zo verbonden kunnen zijn met 
boven-persoonlijke gehelen als geschiedenis, cultuur, natuur en 
kosmos. Het gaat in de psychosynthese uiteindelijk om de integra-
tie van genoemde 3 psychische dimensies van de mens. 

Tot slot geeft Mariette Maaskant in Impressies van een groep met  
Ila Schoutsen haar ervaringen weer van een trainingsgroep voor 
gespreksgroepbegeleiders. (Het zijn delen uit een langer verslag 
dat ze in het kader van haar studie andragologie maakte). Daarbij 
gaat ze ook in - al i's het summier - op de methode van de Trans-
actionele Analyse (TO, die ze handig vindt om het normatieve, 
emotionele en redelijke aspect in het menselijk gedrag (resp de 
Ouder, het Kind en de Volwassene) te onderscheiden. 

Prettige vacantie en tot in het nieuwe seizoen! 
Redactie. 
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extra facetten van psychologie 

david grabijn 
fons foudraine 

Als we nog even hierover doordenken, 
wordt het ons misschien vreemd te 
moede. Is er dan geen objectieve 
werkelijkheid meer? Wordt hiermee 
niet de bodem weggeslagen onder 
elke echte wetenschapsbeoefening? 
De psychologen hadden nog wel zo 
hun best gedaan om hun vakgebied 
objectief te benaderen. En nu zijn 
er taalpsychologen die laten zien 
dat elke waarneming gekleurd wordt 
door onze instelling. Worden de 
handelingen en waarnemingen van 

Binnen de wetenschap van de psy-
chologie wordt door serieuze on-
derzoekers gewerkt aan een nieuwe 
kijk op de werkelijkheid. Er lij-
ken toch nog revolutionaire ont-
wikkelingen plaats te hebben in 
het vak. Een voorbeeld is de taal-
psychologie. Daarin wordt gezegd 
dat er tussen ons en onze wereld 
als het ware een raster staat dat 
ons ervaren bepaalt. Bandler en 
Grinder (1975) menen dat we de we-
reld niet rechtstreeks benaderen, 
maar met hulp van een model van 
wat die wereld volgens ons is. 
Schrijvers als Watzlawick en Ha-
ley zijn soortgelijke opvattingen 
toegedaan.. 

Laten wehierbij even stilstaan. In 
feite wordt hier beweerd dat u niet 
ziet wat werkelijk is, maar wat uw 
model er op een gegeven moment van 
maakt. Doorgaans zullen we van de-
ze gang van zaken weinig merken, 
omdat onze diverse modellen enigs-
zins bij elkaar aansluiten. Maar 
waar het om gaat, is dat er seri-
euze onderzoekers zijn die zoiets 
vanzelfsprekends als onze werkelijk 
heidsopvatting ter discussie stel-
len. Wat we zien, horen, weten, rui-
ken, enz., zou niet zo vaststaan 
als we altijd gedacht hebben. Wat 
doet dat ertoe, zult u zeggen. 
Dat doet er heel veel toe, want dit 
betekent dat we er, als het waar 
is, allemaal wat  minder stellig van 
uit moeten gaan, dat onze visie 
"juist" is. Onze zienswijze, onze 
waarneming, ons  denken, zal altijd 
in de eerste plaats en grotendeels 
gekleurd zijn door persoonlijke en 
kulturele voorkeuren en vermijdin-
gen. 
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therapeuten, beroepskeuzepsycho-
logen, testopstellers, arbeids-
en schoolpsychologen, eerder be-
paald door hun vooronderstellin-
gen dan door objectieve wetenschap-
pelijke maatstaven? Hoezeer worden 
zij beinvloed door de innerlijke 
en de maatschappelijke werkelijk-
heid? 

In de psychologie is in de 100 
jaar van haar bestaan als we-!Jen-
schap gestreden tussen voor- en 
tegenstanders van de objectieve 
benadering. Het pleit leek beslist 
ten gunste van degenen die er een 
"echte" wetenschap van wilden ma-
ken. Hoe staat het met de psycho-
logie? Laten we, om een antwoord 
op deze vraag te vinden, eens 
niet naar de resultaten van 100 
jaar psychologisch ploeteren kij-
ken, maar naar de modellen (voor-
onderstellingen, paradigma's) 
die in de psychologische weten-
schap gehanteerd worden. De psy-
choloog C.T.Tart (1975) bespreekt 
een groot aantal vooronderstellin-
gen die door de meeste psycholo-
gen impliciet worden gehanteerd en 
die niet of nauwelijks ter discus-
sie staan. We volstaan hier met 



het noemen van enkele van aeze 
vooronderstellingen: 1. wat werke-
lijk is, kan met de zintuigen of 
met een fysich instrument worden 
waargenomen, en wat kan worden 
waargenomen met de zintuigen, kan 
met een fysich instrument worden 
ontdekt. 2. we kunnen de wereld 
der dingen begrijpen zcu:.er ons-
zelf te begrijpen. 3. de mens 
wordt volledig bepaald door erfe-
lijkheid en milieu. 4. hoewel we 
menen dat de mens volledig bepaald 
is, moeten we in de praktijk doen 
alsof hij een vrije wil heeft. 5. 
wij zijn veruit de hoogste vorm 
van leven op aarde en waarschijn-
lijk de enige intelligente levens-
vorm in het heelal. 6. lagere or-
ganismen bestaan ten behoeve van 
de mens. 7. de mens is bewust. 8. 
bewustzijn is een activiteit van 
de hersenen. 9. het met opzet cul-
tiveren van andere bewustzijnstoe-
standen is een teken van ziekelijk 
gedrag. 10. een besef van een ei-
gen identiteit is van het groot-
ste belang en het verlies daar-
van duidt op gestoord zijn. 11. 
bijna alle belangrijke kennis 
kan worden overgebracht door 
het geschreven woord en het ge-
schreven woord is de minst dub-
belzinnige, meest nauwkeurige 
manier om deze over te brengen. 
12. wanneer mensen het met mij 
eens zijn, zijn ze rationeel; 
zijn ze het met mij oneens, dan 
zijn ze waarschijnlijk irratio-
neel. 17. spelen is alleen voor 
kinderen. 14. de voornaamste 
drijfveren van de mens zijn ver- 

langens naar macht, sexueel ge-
not en de vermijding van pijn. 
16. onze beschaving (en onze psy-
chologie) maken steeds vorderin-
gen. Deze en soortgelijke ande- 
re vooronderstellingen vormen de 
onuitgesproken basis van de ac-
ties en de reacties van onder 
andere de meeste moderne psy-
chologen. Er is in de psycholo-
gie een bepaald model in zwang 
gekomen zonder dat dat model ter 
discussie staat. 

"De psychologie is eerst haar 
ziel verloren, vervolgens haar 
geestelijke vermogens, en toen 
haar bewustzijn; vreemd genoeg 
vertoont zij nog steeds gedrag!"  

De onderzoeker R.S.Woodworth 
haalde enige jaren geleden de- 
ze uitspraak over de moderne 
psychologie aan. Hij beschrijft 
er een ontwikkeling mee die bij 
ons in Nederland vooral na de 

tweede wereldoorlog doorzette: 
de uitbanning uit de wetenschap- 
pelijke psychologie van wijsge- 
rige bespiegelingen en anders- 
zins moeilijk te controleren 
elementen. Afgezien van een be- 
scheiden fenomenologische na- 
bloei en ,,Acele existentialisti- 
sche geluiden heeft alg-meen de 
mening postgevat dat psychologie 
de leer is van gedrag dat zo 

afstandelijk mogelijk moet worden 
bekeken. Het gevolg is dat aan 
de hand van een aantal kenmerken 
het gedrag van individuen en groe-
pen wordt voorspeld. Zelfs als 
dit lukt echter,-  weten we daar-
mee niet meer' dan we aan varia-
belen in ons onderzoek gestopt 
hebben. Het probleem is nu dat de 
psychologie problemen moet oplos-
sen die niet zonder m- er in haar 
praktijken passen: er zijn groe-
pem factoren in het spel waarte-
gen men zich in de psychologie 
vergeefs probeert in te dekken. 
Een zo'n groep is een probleem-
veroorzakende maatschappijstruc-
tuur; een andere groep is het be-
trekkelijk onberekenbare inner-
lijk van de mensen zelf; een der-
de groep factoren wordt gevormd 
door het ecologische systeem; een 
vierde door paranormale verschijn-
selen, en zo verder. Men kan zich 
afvragen of de bijdrage van de 
huidige psychologie aan ons in-
zicht en ons welzijn optimaal kan 
zijn. Misschien gelijkt de psycho-
logie door haar nadruk op meetbare 
verstandelijke, uiterlijke en ob-
jectieve aspecten van het mense-
lijk gedrag teveel op de moderne 
problemen zelf. Misschien is een 
psycholoog die gedrag in wetmatig-
heden wil onderbrengen, geen pro-
bleemoplosser maar een probleem. 

We hebben het gehad over vooronder-
stellingen en modellen die tot op 
zekere hoogte ons handelen bepa-
len Behalve dat zij deze invloed 
hebben, vormen modellen ook een 
stukje psychologisch onderzoeks-
gebied, waarnaar de titel van dit 
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bewustzijn 
Bewustzijn is geen gemakkelijk 
onderwerp. Bewustzijn of gebrek 
aan bewustzijn is de basis van 
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Nee, ook hele bijzondere positie-
ve. Ook dan ben ik niet bezig me 
in rollen en situaties te bewij-
zen. 

Uit je dagelijkse situatie vandaan? 
Ja, er treedt een soort gespleten- 
heid op. Er is een afgepakt stuk 
dat de rollen speelt en een int- 
tacl; stuk dat dat ziet. 
Wat doe je nou in zo'n bewust-
zijnstoestand? 
Bij gespletenheid of bezetenheid 
roep je om hulp. Bij gewone ver-
vreemding houd je jezelf vlottend. 

Heb je min of meer een gevoel waar-
mee je of met wat je je vereen- 

zelvigt in meditatieve en verge- 
lijkbare toestanden? 
Meditatieve en vergelijkbare 
toestanden zijn niet zo ver-
schillend van andere toestanden. 
Waarmee ik me in het algemeen ver-
eenzelvig, dat is met het beeld 
waarvan ik denk dat anderen het 
van me hebben. Ik noem gewoon een 
rijtje vereenzelvigingen op: mijn 
lijf, lichaamsprocessen, zintui-
gen, mijn indrukken van de buiten-
wereld, gedachten, een zonnige 
straat in augusti:.s. 
Hoe ervaar je angst? Is dat ver-
bonden met onduidelijkheid, niet 
weten waar je aan toe bent, voort-
durende verandering van binnenge-
beurtenissen, opvattingen van 
derden? 

Nee, dat heeft eerder te maken 
met een te grote duidelijkheid. 
Duidelijkheid heeft met besef te 
maken; hoe minder besef, hoe 
minder angst. 

Deze gedachtenwisseling dient ter 
inleiding van een beschouwing over 
bewustzijnstoestanden. In hetgeen 
nu volgt, willen we proberen 
aan de hand van enkele metamodel-
len (modellen van modellen) ons 
onderwerp.bewustzijnstoestanden 
iets systematischer te benaderen. 
Bovendien bespreken we tot slot 
een onderscheiden toestand, te 
weten die van de meditatie. 

ons doen en laten, maar het ont-
trekt zich aan scherpe beschrij-
vingen. We zijn er te dichtbij 

artikel verwijst: onze beleving 
van de werkelijkheid heeft alles-
te maken met ons bewustzijn. Het 
bewustzijn lijkt iets te zeggen 
over de modellen die we bij onze 
omgang met de werkelijkheid hante-
ren. Me1,, name in de Verenigde Sta-
ten wordt onderzoek gedaan en ge-
schreven over verschillende bewust-
zijnstoestanden. Het bewustzijn 
is vrij fundamenteel. maar het is 
zo dichtbij dat we er licht aan 
voorbijzien. Waar praten we over 
als we het hebben over verschillen-
de toestanden van ons bewustzijn? 
Waar praten we over? Wat is je 
onderwerp? 

Ik zou schrijven over bewust-
zijnstoestanden. 
Weet je daar wel -rat van? 
Dat is een zeer heet hangij-
zer. Ik heb wel een en ander ge-
lezen, maar een van mijn kriti-
sche stemmen zegt: wat heb ik er-
van meegemaakt? Belazer ik mezelf 
niet? Die stem heeft gelijk. 
Houd je nu op met schrijven? 
Ik begin er niet eens aan. Ik heb 
laatst een heel ondermijnen'e 
passage gelezen, bij Alan Watts. 

(Pakt meteen het boek en vindt 
passage). Bij alles wat ik doe, 
komen er alleen maar nieuwe vra-
gen op. 

Zegt het woord bewustzijnstoestand 
je helemaal niets? 
Ja, toch wel iets. Ik geef het 
even de volle betekenis. Het 
staat voor een bepaalde soort 
van werkelijkheid. Ik moet den-
ken aan twee merkwaardige licha-
melijke ervaringen. Pas geleden 
bracht het niet uiten van hevige 
woede me in een andere bewust-
zijnstoestand. 
Dus voor een bewustzijnstoestand 
geldt dat hij intens is en dat 
je hem zelden of nooit gehad 
hebt? 
Ik word uit de dagelijkse werke-
lijkheid verdreven. Die dagelijk-
se werkelijkheid zie ik niet in 
termen van bewustzijn. 
Heb je alleen negatieve voorbeel-
den? 



of juist te ver vandaan. Er be-
staat weinig consensus over. Geen 
wonder dat het bewustzijn als be-
grip uit de psychologie geweerd 
werd: de studie van het menselijk 
gedrag is al moeilijk genoeg. 
Bovendien is het bekijken van het 
bewustzijn een dergelijk intense 
en intieme daad, dat men de kans 
loopt erin verstrikt te raken. 
We kunnen er niet mee omgaan. Maar 
als we het bewustzijn op een mo-
derne, wetenschappelijke manier 
proberet aan te vatten én onze 
bevindingen steeds terugkoppe-
len naar wereldser zaken, kun-
n21-,,we er waardevolle inzichten 
aan overhouden. Als basis van 
ons doen en laten is het bewust-
zijn toch minstens enige aan-
dacht waar«. 

Het zijn vooral de bijzondere 
bewustzijnsvormen en -verschijn-
selen die gericht onderzoek ge-
stimuleerd hebben. We noemen 
er enkele: hypnose, psychedeli-
sche ervaringen, trance, medi-
tatie, extase, droom, zintuig-
lijke deprivatie, piekervaring, 
sterven, ongevoeligheid voor 

tart 

C.T.Tart houdt zich bezig met 
het ontwikkelen van een nauw-
keuriger taal ten behoeve van 
de communicatie over innerlij-
ke ervaringsgegevens bij bewust-
zijnsonderzoek. De gebruikelij-
ke staat van ons bewustzijn is 
geen natui.trlijk gegeven, maar een 
bouwsel op grond van semi-willekeu-
rige culturele beperkingen. Bewust-
zijn volgens Tart is voor ons 
het aandacht/besef dat meer of min-
der gebonden is aan de psychische 
structuur van de geest of het 
brein. Hij onderscheidt d-SoC (dis-
crete state of consciousness) en 
d-ASC (discrete altered state of 
consciousness). Een d-A5C is een 
kwalitatieve verandering in dat 
patroon. 

Een d-SoC is een 
term voor het algemeen patroon 
van het psychisch functioneren. 
Een d-ASC is een kwalitatieve  

pijn, enz. Over de meeste van 
deze deelgebieden bestaan enor-
me hoeveelheden literatuur. 
Dat wil overigens allerminst 
zeggen dat men achterhaald heeft 
wat deze bewustzijnsvormen en 
-verschijnselen nu precies in-
houden. Ook weet de wetenschap 
nog steeds niet wat het bewust-
zijn is of hoe het werkt. Maar 
begripsmatig en experimenteel 
zijn er de laatste jaren enke-
le metamodellen ontwikkeld die 
enig zicht bieden op kennis en 
toepassing: op een wat vertrouw-
der omgang met de vormen van 
ons bewustzijn. We beperken ons 
tot een bespreking van vier 
modellen, niet omdat andere 
modellen niet interessant zou-
den zijn, maar omdat dit arti-
kel anders wel erg lang zou 
worden. We behandelen kort de 
aanpak vanlde psycholoog O.T. 
Tart, de begrippen van de p,y-
chiater A. «Deikman, het spec-
trummodel van biochemicus K.Wil-
ber en de vier alternerende wer-
kelijkheden van de experimente-
le psycholoog L.LeShan. Krite-
rium om hen te kiezen was omvat-
tendheid en bruikbaarheid. 

verandering in dat patroon die 
als radicaal wordt ervaren. Een 
zgn. veranderde bewustzijnstoe-
stand is dus een radicale en sub-
jectieve verandering in het gewo-
ne functioneren. Tart pleit ervoor 
dat een bewustzijnstoestand op 
zichzelf en vanuit die toestand 
onderzocht wordt.(state-specific 
sciences). Dat betekent steeds: 
publiekelijk controleerbare obser-
vaties door getrainde waarnemers; 
theorieen; controleerbare con-
sequenties. De grbruikelijke be-
wustzijnstoestand kent stabilise-
ringsmechanismen die ingrijpen op 
de subsystemen in de psychische 
structuur. Die subsystemen zijn 
meestal vrij moeilijk verander-
baar; ze staan in wisselwerking 
met een soort aandachtsenergie die 
activeert en geactiveerd wordt. 

Tart beschrijft 10 dergelijke 
subsystemen in de psychische struc- 
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tuur: de uitwendige zintuigen, de 
inwendige zintuigen (warmte, 
zwaartekracht, e.d.), de verwerking 
van indrukken, het geheugen, het 
onderbewuste, evaluering en besluit-
vorming, emoties, tijd/ruimtebe-
sef, identiteitsbesef en motLri-
schhe output. Hoe bestudeer je nu 
bij voorbeeld een bewustzijnstoe-
stand bij een individu? Je obser-
veert de eigenschappen van de sub-
systemen zo goed je dat kunt, ge-
zien de huidige stand van de ken-
nis. Je stelt vragen in termen van 
wat je al weet. Dan organiseer je 
de observaties om tot betere theo-
retische modellen te komen van de 
subsystemen. Verder voorspel je, 
op grond van de modellen, hoe 
de subsystemen al dan niet onder 
variërende omstandigheden met 
elkaar in wisselwerking treden. 
Tenslotte test je deze voor-
spellingen door gewone bewust-
zijnstoestanden te zoeken of 
te scheppen die al dan niet in 
deze verbeterde modellen pas-
sen en je kijkt hoe goed de mo- 

wilber 

dellen functioneren. Een voor-
spelling is bij voorbeeld dat 
het aantal mogelijke toestanden 
per individu begrensd is, ge-
zien de culturele beperkinggen 
waaraan men onderhevig is. 

Enkele consequenties van Tarts 
visie zijn de volgende. Een 
onbevooroordeeld onderzoeken 
en ter (iscussie stellen van 
zowel onze gebruikelijke be-
wustzijnstoestand als andere 
bewustzijnstoestanden, geeft 
ons meer mogelijkheden om onge 
werkelijkheid en die van ande-
ren te beoordelen. Ten tweede 
kunnen we door minder aandacht 
/energie te stoppen in het gaan-
de houden van onze gangbare wigr-
kelijkheidsinterpretatie, ons 
bewustzijn helderder maken. 
Ten derde kunnen we een bedre-
venheid ontwikkelen in het on-
derkennen van de momenten waar-
op we van de ene in de andere 
toestand van bewustzijn komen. 

Had C.T.Tart een vrij prak-
tische, wetenschappelijke bena-
dering, K.Wilber heeft een his-
torisch-integratieve visie op 
het bewustzijn. Bewustzijn en 
werkelijkheid zijn voor Wil-
ber niet wezenlijk verschil-
lend. Het bewustzijn is een 
kwaliteit die zich in de loop 
der tijden heeft ontwikkeld. 
Wilber hanteert een spectrum-
model van verschillende ni-
veaus. Het bewustzijn is een 
spectrum van golflengten. Op 
elk niveau, op elke golflengte 

komt het bewustzijn overeen met 
een manier van kennen en een be-
paald identiteitsgevoel. Er 
zijn drie hoofdniveaus: gees-f-, 
existentie en ego. Er zijn 
vier bijniveaus: de transper- 
soonlijke, biosociale, begrips- 
matige en schaduwniveaus. 

Het niveau geest  is een totaal, 
onverbrokkeld bewustzijn.  Een 
niveau verder ligt het transper-
soonlijke, waarin een zweem van 
individualiteit is. Dan volgt 
een eerste splitsing in het exis- 
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tentiële niveau: organisme en 
omgeving. Daar besta je als mens, 
onderscheiden van je omgeving. 
Hier wordt de dooi belangrijk. 
De volgende stap is de biosocia-
le golflengte: het maatschappe-
lijke filter waardoor we naar 
de wereld en onszelf kijken. Een 
verdere splitsing in het bewust-
zijn is het ego-niveau; hier 
scheiden zich het lichamelijke 
en het psychische: je hebt als 
een ego een organisme. Dan is 
er de golflengte van je persoon-
lijke opvattingen. En in het laat-
ste door Wilber behandelde niveau 
splijt het ego zich in een ver-
vormd zelfbeeld en een verdron-
gen onbewuste. 

In dit historisch-integratieve 
model klimt het bewustzijn als 
het ware op van een ongedeelde 
toestand via een aantal split3in-
gen naar zijn huidige vervreem-
de gesteldheid. Eerst is er een 
deling in het grondbewustzijn, 
dan een in het contact met de 
wereld, verder een binnen het 
organisme en tenslotte een splij- 



ting in het ego zelf. Al deze 
niveaus leveren golflengten op, 
zoals wit licht door deling kleu-
ren voortbrengt. Er is oo een 
weg terug naar meer eenheid, zegt 
Wilber. Daarvoor is nodig: ver-
antwoordelijkheid nemen voor het-
geen waar-,-an je je vervreemd hebt; 
zien dat je jezelf te pakken neemt 
omdat je anderen wilt pakken; je 
bewust maken van onbewust gebruik-
te plattegronden van de werkelijk-
heid; zien hoe het lichamelijke 
en het psychische verbonden zijn; 
een stevig ik ontwikkelen; ver-
bondenheid met je omgeving en 
in principe is het dan mogelijk 
om via een transpersoonlijk over-
gangsgebied de ongedeelde werke- 
lijkheid te bereiken. 

In deze bewustzijnsladder zijn 
splijtende en verenigende proces-
sen werkzaam. Dagelijks beweegt 
de mens zich over genoemde golf-
lengten heen, maar doorgaans 
zal ieder mens voorkeuren hebben  

voor bepaalde niveaus. Je kunt 
onder meer psychoanalyse, trans-
actionele analyse (T.A.), Jung-
iaanse analyse, psychosynthese, 
bio-energetica, natuurmystiek 
en meditatie op verschillende 
punten van het bewustzijnsspec-
trum zetten. Vooral daarin lijkt 
de waarde van Wilbers metamodel 
te liggen: de verschillende the-
rapieën en scholen hebben alle 
bestaansrecht, ze richten zich 
op verschillende bewustzijnsont-
wikkelingen in de richting van 
meer eenheid. Gestalt bv. streeft 
naar vereenzelviging met het 
schijnbaar objectieve onbewuste 
waar de verdringingen liggen. 
T.A. werkte toe naar disidenti-
ficatie van schijnobjecten op 
datzelfde niveau. Gestalt brengt 
je bij wat je in jezelf afwijst. 
T.A. maakt je los van rollen die 
je best missen kunt. Beide geven 
energie terug en herstellen stuk-
jes eenheid. 

leshan 

Gaf Tart een praktisch wetenschap- zijn en je doelen bepalen wel- 
pelijke visie weer en leverde 	ke beschrijving je aanhoudt. 

Binnen een bepaalde manier-van-
zijn geloven we bepaalde dingen 
en spelen de dingen zich op een 
bepaalde wijze af. Daarom kunnen 
bv. paranormale verschijnselen 
buiten de paranormale werkelijk-
heid zo moeilijk geloofd worden. 
Meditatie is een manier om de 
mogelijkheid te krijgen te kun-
nen kiezen tussen werkelijkheids-
belevingen. LeShan onderscheidt 
vier algemene klassen daarvan 
die eigen regels kennen: 
1. de zintuiglijke werkelijkheid 

(b.v. alle geldige informatie 
komt direct of indirect via de 
zintuigen; gebeurtenissen gaan 
aan gevolgen vooraf; dit is de 
enige geldige manier om de wer-
kelijkheid te zien), 

2. de helderziende werkelijk-
heid (bv. er bestaan geen gren-
zen in tijd of ruimte; de zin-
tuigen geven een vals beeld; 
andere werkelijkheden of zijns-
wijzen zijn illusies), 

3. de transpsychische werkelijk-
heid (bv. elk voorwerp, elke 
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Wilber een omvattend historisch 
perspectief, ons derde grondmo-
del-van LeShan- ziet bewustzijn 
en werkelijkheid tot op zekere 
hoogte als keuzemogelijkheden. 
Ook volgens LeShan is onze gebrui-
kelijke werkelijkheidsbeschrij-
ving een wankele zaak; een kwes-
tie van afspraken en verder kij-
ken we niet. Zijn idee is dat 
we de wereld op bepaalde manie-
ren leren waarnemen, volgens 
een kaart die we van thuis en 
van onze cultuur meekrijgen. Op 
die kaart staat wat mogelijk is. 
Er zijn culturele veranderingen 
die op hun beurt de kaart ver-

anderen: vrouwen krijgen kies-
recht, de kinderarbeid wordt 
afgeschaft, de electriciteit 
wordt ontdekt. Hoe meer werke-
lijkheidsbeschrijvingen je nu 
hebt, hoe vrijer je bent. Wan-
neer is een beschrijving van de 
werkelijkheid werkelijk? Als er 
tenminste samenhang in zit en 
relevante vragen warden beant-
woord. Er moet mee te werk n 



gebeurtenis is een afzonderlij-
ke eenheid en tegelijk verbon-
den met de organische werke-
lijkheid; wat naar integratie 
neigt, is goed; wat daartegen 
in gaat, is slecht; andere vi-
sies zijn een illusie), en 

4. de mythische werkelijkheid 
(bv. deel en geheel zijn on-
scheidbaar; toeval bestaat niet; 
andere geldige visies zijn er 
niet. 
In de zintuiglijke werkelijkheid 
(bv. deel en geheel zijn onscheid-
baar 

In de zintuiglijke werkelijkheid 
vinden we technieken om te leven, 
in de helderziende werkelijkheid 
ligt een reden om te leven, om-
dat we daar de levensprocessen 
in werking zien, de transpsychie-
se werkelijkheid geeft ons richh':-
lijnen en is ook de werkelijkhid 
van het gebed, de mythische wer-
kelijkheid staat voor onze betrok-
kenheid bij het leven. Vele pro-
blemen ontstaan doordat we onze 
eigen visie als de enig juiste 
zien en daarbij andere mogelijk-
heden in onszelf verwerpen. 
In de ene werkelijkheid is on-
sterfelijkheid een probleem, in 
de andere niet. Vanuit de zintuig-
liike werkelijkheid is een pro-
bleem als oorlog economisch, psy-
chologisch en soci.?.logisch te 
benaderen. De mens zou op geld 
uit zijn, destructieve neigingen 
hebben en als groep andere groe-
pen altijd het leven zuur maken. 

deïkrnan 

Tarts metamodel was praktisch 
wetenschappeljk, dat van Wil--
her was omvattend en historisch, 
LeShan liet de mogelijkheid 
zien tot keuze van alternerende 
werkelijkheden en tenslotte ver-
melden we de visie van A. Diik-
man. Het metamodel van Deikman 
bestaat uit twee componenten. De 
mens organiseert zijn werkelijk-
heid in wezen volgens twee vor-
men: 1. actie (dwarsgestreepte 
spieractiviteit; sympathisch 
zenuwstelsel; toegespitste aan-
dacht; manipulatie van objec.ten) 
en 2. ontvankelijkheid (parasym- 
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Intussen lijkt geld in een mo-
derne oorlog geen motief meer 
en doen we in de praktijk aller-
minst alsof de mens tot destruc-
tie geneigd of in groepsverband 
onhandelbaar is. Vanuit de  hel-
derziende werkelijkheid naar oor-
logen kijkend, zeg je: de mens 
is tot oorlog bereid omdat hij 
daarmee in het grotere geheel van 
de totale mensheid wil opgaan; 
de mens wil zijn allee.lizijn kwijt. 

De praktische bruikbaarheid van 
LeShans metamodel is, dat het 
ons vertrouwd maakt met de idee 
van keuze van werkelijkheid. 
Het leert ons dat hetzelfde ding 
in de ene werkelijkheid wel en 
in de andere niet waar is. Ie-
mand die zonder schade door gloei-
ende kolen kan lopen, valt op dat 
moment onder andere wetten. Be-
staat de wortel uit min één? Be-
staat snelheid? Bestaat Zwie-
bertje? De werkelijkheid van 
het bestaande-en daarmee U. S'. • 
bewustzijn, is meervoudig. De 
moeilijkheid zit hierin dat ons 
wordt bijgebracht dat er maar 
één juiste levensvisie is. Een 
nauwkeurige omschrijving daar-
van is er niet en doordat je steeds 
van de "juiste" levensvisie af-
wijkt, word je verward en meen 
je tekort te schieten. LeShan 
pleit niet voor waarde7rijheid, 
Integendeel, vanuit je keuzemo-
gelijkheden wat betreft werke-
lijkheden moet je opkomen voor 
de mensen wier werkelijkheden 
op een onrechtvaardige manier 
worden ingeperkt. 

patisch zenuwstelsel; niet cie 
spieren domineren, maar het zin-
tuiglijk systeem; diffuse aan-
dacht; in je opnemenvan je omge-
ving). 

Maar hoe ziet nu verder de werAe-
lijkheid eruit? Ook daarvoor heeft 
D2ikman een model. Ten eerste 
scheidt hij het bewuste van de 
inhouden en de functies daar-
van. Het 1Jewuste op zich is een 
aspect van het georganiseerd zijn 
van de wereld, namelijk het psy-
chologisch aspect. Het fysisch-
biologisch aspect van het geor-
ganiseerd zijn van de wereld is 



het leven. Onze psychische func-
tiesraji7ken, herinneren, voor-
stellen, etc.) organiseren ons 
beleven zodanig dat we kennis 
opdoen als individuen. Aan dat 
organiseren zitten twee kanten 
die weer het tweevoudige bewust-
zijnsmodel aanduiden: een actie-
-zant, die het bewuste manipuleert 
en een ontvankelijke kant die het 
bewuste is. Door een intense dis-
cipline, een krachtige drug of 
een uitzonderlijke levenscrisis 
worden onze manlipulaties tij-
delijk opgeheven en wordt het 
individueel bewuste het algem .en 
bewuste. Deikman zegt dus: er is 

meditatie 

Door de eeuwen heen hebben men-
sen zich, ook in het westen, 
beziggehol..den met meditatie. Ker-
kelijke tradities en in hun voet-
spoor wetenschappelijke denkrich-
tingen hebben stilgestaan bij 
met name de zondigheid van de 
mens en de veronderstelde macht 
van de geest. In het westen is 
het mediteren nooit een wijd ver-
breide vaardigheid geworden. De 
betekenis volgens het woordenboek 
ligt dicht tegen "nadenken" en 
"overwegen". Nadenken en overwe-
gen leveren bij ons al gauw een 
beeld op ban de vluchtigheid der 
dingen: wat is de zin van de moei-
lijkheden van de mens? Vervolgens 
denken we nie;; verder na, we haas-
ten ons naar de volgende confron-
tatie met het leven en hopen 
misschien op betere tijden na 
de dooi. Op zo'n manier komt 
meditatie niet van de grond. Ook 
tegenwoordig nog wordt, ondanks 
een toegenomen belangstelling 
voor meditatie, een opmerkelij-
ke gedachtentegenstelling gehan-
teerd: zich verdiepen in het hoe 
en waarom van dit leven mag niet 
een belangrijke bezigheid worden, 
anders wordt het een vlucht uit 
de werkelijkheid. Men gaat uit 
van enerzijds een mens die na, 
denkt of bij iets stil staat, 
en anderzijds een werkelijkheid 
die eigen eisen zou stellen. Maar 
is het niet eerder zo dat we de 
relatie -tussen mens en zogenaam- 

een manipulerende en een ontvan-
kelijke bewuszijnsvorm; ook de 
werkelijkheid heeft een ontvan-
kelijke kant in het psychologisch 
georganiseerd zijn ervan; onder 
bijzondere omstandigheden worden 
we ontvankelijk voor het puur 
bewuste aspect van de werkelijk-
heid. 

Tot zover de visies van Tart, 
Wilber, LeShan en Deikman op het 
bewustzijn. We wijden tenslotte 
nog enige aandacht aan een bijzon-
dere vorm van bewustzijn: die van 
de meditatie. 

Sri yantra 

de objeLtieve werkelijkheid 
voor een groot deel zelf bepa-
len? We hebben een bepaalde in-
stelling ten opzichte van de 
wereld om ons heen en in prin-
cipe kunnen we deze instelling 
en daarmee de wereld veranderen. 

In niet-westerse culturen is en 
wordt het mediteren als vaar-
digheid beo.fend. Met name in 
oosterse tradities is een schat 
aan technieken en geschriften 
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op dit gebied bewaard gebleven. 
Nu is het niet zo dat duizenden 
jaren van meditatie in het oos-
ten een ideale maatschappijvorm 
hebben 	ontstaan. Op zich 
maakt mediteren niet zalig. 
Het lijkt ons dat oosterse me-
ditaitemethoden en westerse door-
tastendheid samen voor een nieu-
we mentaliteit kunnen zorgen: 
voor een handelen vanuit een die-
per inzicht in de relatie tus-
sen onszelf en onze omgeving. 
Maar wat is eigenlijk meditatie 
en wat hebben we eraan? Er zijn 
veel vormen van meditatie en 
vele definities. Een heel een-
voudige omschrijving is "stil 
staan bij iets". Dat iets kan 
een gebeurtenis zijn, een symbool 
een klank, een beweging, een ge-
voel, enz. Een indeling van me-
7.itatievormen vinden we bij voor-
beeld bij Naranjo en Ornstein 
(1776): zij spreken van wegen 
van 1) verzinking (hoofdzakelijk 
door concentratie), 2) 	pressie  
(bv. extatische dans) en 3) een 
tussenweg van onthechting (de 
afbraak van automatismen). De 
mediterende vereenzelvigt zich 
met iets (1), geeft uiting aan 
een innerlijke betrokkenheid (2) 
of schakelt elke '2ijzondere ei-
genheid uit door onbevangen ge-
tuige te zijn van wat zich af-
speelt (3). Van de uitwerking 
van meditatie is in het algemeen 
nog weinig bekend. In de katho-
lieke kerk dacht men vroeger dat 
mediteren (stil staan bv. bij 
het lijden) een zedelijk verhef-
fend effect had. In het oosten 
is men wat het mediteren betreft 
praktischer geweest en bovendien 
verder gegaan in mystieke zin. 
Doordat in het westen de werke-
lijkheid (het abject) en de 
denkende persoon (het subject) 
zo ver uiteenliggen, is de re-
latie tussen werkelijkheid en 
persoon niet praktische en diep- 
aand aan de orde gekomen. Er 

is wel veel over gesproken en 
geschreven, maar steeds vanuit 
de verte, zelden vanuit eigen 
systematische ervaring. Pas de 
opkomst van de empirischhe we-
tenschap bood de westerling de 
mogelijkheid om op praktisphe 
wijze stil te staan bij da rela-
tie tu-qe-1 mens en wereld,. In 
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de vorige eeuw vooral deden ve-
le wetenschappers aan intro-
spectie (bij zichzelf bekijken) 
van associaties (gedachtenreek-
sen). De duitser Wundt (1832-1920), 
grondlegger van de huidige weten-
schappelijke psychologie, zocht 
het in het bekijken van combina-
ties van aktieve en passieve pro-
cessen van apperceptie (opmerk-
zaamheid) in een algemeen erva-
ringsveld. De wiskundige Husserl 
(1859-1938) wilde de vooringeno-
menheden van de onderzoeker bui-
ten haakjes zetten en de verschijn-
selen laten spreken (fenomenolo-
gie) zonder uitzicht op de abso-
lute, objectieve kennis zoals 
Descartes (1596-1650) die ver-
ondersteld had te bestaan. Naast 
het bestuderen van het directe 
ervaren en van de verschijnselen 
zoals deze zich voordeden, 
bleef men ook proberen om in de 
tradities van Descartes en Locke 
(1632-1704) de werkelijkheid ob-
jectief te beredeneren en te 
bekijken. Vooral het met instru-
menten meten van vrschijnselen 
kwam in zwang. Hoe kunnen we nu 
met deze westerse benaderingen 
praktische iets te weten komen 
over ons ervaren en hoe is het 
mediteren te plaatsen? 

In principe zijn meditatieve 
toestanden te beschrijven en te 
onderscheiden. Er is ten eerste 
het verslag van de mediterende, 
deze kan zich oefenen in een zo 
helder mogelijke beschrijving 
van wat hij of zij beleeft. Ten 
tweede is er het waarneembare 
gedrag: wat-doet de mediterende? 
Ten derde zijn er de fysiolo-
gische metingen van bv. huid-
weerstan-,,,,n her sengolfpatronen. 
En ten vierde is er de maat-
schappelijke context van een 
en ander. De grote weilijkheid 
ligt in het bijeenbrengen van 
deze verschillende benaderingen. 
Wat is mediteren? Een beleving 
een gedrag, een objectief meet-
bare-toestand of een sociocultu-
reel verschijnsel? Alles tege-
lijk, zal men zeggen. Maar zon-
der een omvattende theorie (af-
spraken) zeggen hhersengolven, 
lichaamshoudin, ervaringen 
van vredigheid en geld storten 
voor een lidmaatschap weinig 



over wat er nu precies gaande 	vraag of meditatie al dan niet 
is.-Als men vanuit de verschil- 	een terugkeer naar een kinderlij- 
lende invalshoeken (operatio- 	ke staat is. Er kan in de aandui-
nalisaties) tot en samenhangen- ding "kinderlijk" een vooroordeel 
de beschrijving van het ver- 	schuil gaan. Meditatie kan ook, 
schijnsel meditatie kon komen, 	neutraler, gezien worden als het 
zou men een belangrijke stap 	afbreken van coderingen in ons 
verder zijn. Binnen een theorie 	denken: een tegenwicht tegen 
kunnen fysiologische metingen, 	onze gebruikelijke strak omlij- 
het systematisch verslag van de 	nende "aa:lier van opvatten. 
mediterende, gedragskenmerken- 
en sociale gegevens leiden tot 	De vrij gangbare beoordeling van 
een redelijk nauwkeurige hypo- 	meditatie als een wereldvreemde, 
these over de werking en de 	ietwat minderwaardige bezigheid 
aard van meditatie. 	 volgt een soort cirkel: 1. er 

zijn aanwijzingen dat meditatie 
Na 20 jaar van elctrofysiologisch invloed kan hebben op de ontra-
onderzoek bij mediterende proef- felende, strak coderende denk- 
personen, is men er achter dat 	stijl die bij ons, westerlingen, 
mediteren iets anders is dan het- overheerst; 2. in diezelfde denk-
zij slapen, hetzij gewoon wakker stijl oordelen we over meditatie 
zijn. De vele studies die zijn 	en 3. natuurlijk blijkt medita-
uitgevoerd, zijn-onderling moei- tie dan wereldvreemd en minder 
lijk-te vergelijken omdat met- 	gewenst. 
factoren als meditatieervaring 
lichaamshouding, meditatiestijl Het stil staan bij de concrete 
en-leeftijd-niet altijd even 	achtergronden van onze relatie 
strikt is ongegaan. Onderzoe- 	met de wereld lijkt op een ver- 
kingen bij zenmonikken, yogi'-s 	dieping in aspecten van het be- 
en groepen westerse mediteren- 	staan die ons meestal ontgaan. 
den (transcendente meditatie, 	Doelen daarbij k .1nen zijn: die- 
autogene-training) duiden er in 	per inzicht, intenser leven, con-
het algemeen op dat het mogelijk tact met de patronen waarin je 
-is autonome lichamtlijke pro- 	leven verloopt. Sociaal gezien 
cessen (bv. hartslag en stof- 	is er ten eerste de uitwerking 
wisseling) te beïnvloeden. 	van het gedrag van de mediteren- 
Wallace en Benson (1972) sugge- 	de op zijn rol in de omgeving. 
reren dat mediteren in het sym- Ten tweede vormen mediterenden 
pathisch zenuwstelsel (dat het 	soms groeperingen van gelijkge- 
lichaam mobiliseert) een soort 	zinden rond een leer en/of lei- 
integrale reflex opwekt die te- 	der. Ten derde maakt meditatie 
gengesteld is aan de overmatig 	deel uit van een bredere stro-
voorkomende reactie van gealar- "lij-g van praktijken gericht op 
meerd zijn. 	 een minder jachtige, liefdevol- 

ler en leefbaarder wereld. 
Het psychologisch onderzoek 	Mediteren kan ook sociaal gezien 
naar meditatieve toestanden 	nogal ingrijpend zijn. Niet om- 
stelt minder voor dan het fy- 	ciát mediteren op zich nu zo ge- 
siologisch onderzoek. Op be- 	weldig positief of negatief of 
scheiden schaal is geëxperimn- 	wat dan ook zou zijn, maar om- 
teerd met aandachtsvariabelen, 	dat mediteren zozeer verschilt 
persoonlijkheidstests, reactie- 	van onze gebruikelijke denk- en 
tijd en dergelijke. 	 leefstijl. Het beschikbaar maken 
Verslagen van mediterende proef- van tijd en aandacht voor het 
personen houden verwijzingen in 	stil staan bij je relatie 
naar vele soorten gewaarwordin- 	met de wereld is een regelrech- 
gen. Het kunnen verdragen van 	te aanval op onze gangbare manier 
ongebruikelijke ervaringen 	van zijn. Het effect van medi- 
schijnt het nuttig effect van 	teren lijkt vooral te zitten in 
meditatie te vergroten. Er schijnthet grote verschil tussen medi- 
onenigheid te bestaan over de 	tatief en niet-meditatief bezig 
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zijn. Daarom kan mediteren ont-
regelend, provocerend, verhelde-
rend en ook verwarrend wer1,1,n: 
afhankelijk van je al aanwezige 
manier van in het leven staan. 
Het verschil tussen meditatief 
en niet-meditatief leven wordt 
soms extra beklemtoond door a-
parte klederdracht en rituelen. 
In het westen heeft dat grote 
sociale gevolgen. 

Samenvattend komen we tot een 
wat schrale, maar overzichte-
lijke algemene slotsom: fysio-
logisch, psychologisch en soci-
aal heeft meditatie (als stil-
staan bij je relatie met de we-
reld) een werking die tegenge-
steld is aan 1. gealarmeerd zijn, 
2. het ontrafelend denken over 
ervaringen en 3. gebruikelijke 
sociale leefpatronen. Voorzover 
men iets wil doen aan bepaalde 
aspecten van ons bestaan (bv. 
stress, ontmenselijking, uit-
buiting), lijken de toepassing  

van en het experimenteren met 
meditatie een waardevolle weg. 
Zoals Gendlin zegt (1973): 

wat we doormaken is veel meer 
dan we "hebben". Elk ogenblik 
is een duizendvoudige rijkdom, 
maar we nemen er zelden de tijd 
voor om deze te "hebben". Als 
we dat wel doen, richten we 
ons meestal op een detail. Het 
afwerken van een eenvoudige 
handeling brengt een enorm 
aantal mee van vertrouwdheden, 
geleerde stof, gevoelens over 
'de situatie, begrippen van het 
leven en de mensen, alsook de 
vele specifieke kenmerken van 
de situatie. Dit alles speelt 
bij zoiets als het begroeten 
op een passende manier van een 
kennis... Het beleven van het 
doen  van wat dan ook omvat ons 
besef-van de hele situatie op 
elk-muntent, ondanks dat we er 
niet-als zodanig specifiek bij 
stilstaan. Dit is de duizend-
voudige veelvoudigheid... 
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hans roggeveen 

Een tijdje geleden heb ik een 
basistraining psychosynthese 
gevolgd bij onze zuiderburen 
de Belgen. De training werd 
gegeven door de Italiaan dr. 
Pierro Ferruci en was bestemd 
voor morsen die in de hulpver-
laning werkzaam zijn. 

De mensen die eraan deel-,amen 
waren 'breinsmids' (psychia-
ters), psychologen en aller-
lei 'gogen'. Daaronder één 
geestelijk raadsman van het 
Humanistisch Verbond. Ik ging 
daar heen, zoals gewoonlijk, 
in mijn spijkerbroek. Al gauw 
kreeg ik de vraag wat nu een 
geestelijk raadsman is en 
welk geloof daaraan verbonden 
is. Dat zijn leuke dingen voor 
de mens om mee te maken. Man 
had heel andere ideeen over 
iemand, die zich met geeste-
lijke zaken bezig hield. Bij 
het beeld dat men van geeste-
lijk heeft hoort geen spijker-
broek en daarom kreeg ik ook 
een paar vragen om dat duide-
lijk te maken. Ik begreep het 
al niet zo direct, want mijn 
broek was juist in de was ge-
weest en wat dat aangaat zag 
ik er best christelijk uit. 

Maar om misverstanden te voor-
komen, alle vragen kwamen voort 
uit n2Leuwsgierigheid en waren 
positief bedoeld. Zo kon ik 
meteen uitleg geven over wat 
geestelijk raadswerk is, be-
tekent en beoogt. Dat gaf 
stof tot nadenken vooral daar 
men in België overwegend Katho-
liek georiënteerd is. 

Wat is  p_wchosynthese?  

Roberto Assagioli (overleden 
in 1974), is een Italiaanse 
psychiater geweest en grondleg- 
ger van de psychosynthese. 
Psychosynthese wordt tot de 
humanistische psychologie ge- 

rekend en 	eel veelzijdige  

benadering van heel de mens. 
Het is een methode tot groei 
en is gebaseerd op een opvat-
ting van de mens als een wezen 
dat in een proces van persoon-
lijke groei verkeert. In ons 
dagelijks leven hebben we tal-
rijke momenten van groei, maar 
dikwijls zijn we ons dat niet 
bewust en gaat het aan ons 
voorbij. 

Psychosynthese beoogt o.a. dat 
je je bewustwordt van deze za-
ken, waardoor je beter zicht 
krijgt op die aspecten van je 
persoonlijkheid die met elkaar 
in conflict zijn. De persoon-
lijkheid kan ontwikkeld worden 
rondom een centrum van gewaar-
zijn en energie. Dit centrum 
noemt men het transpersoonlijke 
zelf, en kan door de mens ge-
zien en beleefd worden als een 
brandpunt. Dit is duidelijk te 
krijgen door identificatie van 
het bewustzijn ermee, en door 
desidentificatie van ieder an-
der aspect van de persoonlijk-
heid. We kunnen vanuit dit 
centrum vele elementen regu-
leren en richten, en in onze 
psyche met elkaar in harmonie 
brengen en integreren. 

De psychosynthese stelt zich 
ten doel tot een persoonlijk-
heid te komen die niet slechts 
één is in zichzelf, maar ook 
verbonden is met anderen en het 
universum. Juist van die pro-
cessen die al op gang zijn, 
maar nog niet zo bewust, biedt 
de psychosynthese de hulpmid-
delen om je bewust te worden 
van aspecten van je persoon-
lijkheid. De reis tot snellere 
bewustwording van het proces is 
dan ook een doelstelling van de 
psychosynthese. Als we ons 
bewustworden van dit proces, 
kunnen we het helpen en be-
lemmeringen verwijderen. In 
de ps3hosynthese maakt men 
gebruik van bewegingsexpressig, 
Gestalt, meditatie, geleide 
fantasie, symbolische kunst, 
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schrijven en het bijhouden van 
een dagboek. Al deze zaken dra-
gen bij tot het ontdekken en 
veranderen van de eigen per-
soonlijkheid, waaraan 3 fun-
damentele aspecten met elkaar 
verweven zijn, nl. lichaam, 
gevoelens en verstand.Dit zijn 
de fundamenten van de persoon-
lijkheid. 

Subpersoonlijkheid is een aspect 
dat in de psychosynthese ruime 
aandacht krijgt. Subpersoonlijk-
heden zijn psychiese entiteiten 
die uit de 3 hoofdaspecten lichaam, 
gevoel en verstand zijn opgebouwd. 
Ze betaan uit rollen, combinaties 
van karaktertrekken, compleksen 
of gedragspatronen. Zo kunnen we 
onszelf een persoonlijkheid aan-
gemeten hebben van de helper, die 
altijd klaar staat om te helpen, 
al gaat dat ten koste van hemzelf. 
Overbodig te zeggen, dat een groot 
deel van de potentiële energie van 
die persoon daarin geïnvesteerd 
zit. Energie die als het ware ge-
vangen zit en opgeslagen is. De 
hoeveelheid energie die opgesla-
gen is, bepaalt dan ook de con-
ditie van de persoonlijkheid. 

Een subpersoonlijkheid vormt zich 
als volgt: iemand houdt zich bezig 
met wetenschappelijk werk in die 
zin, dat bijna al zijn tijd en 
ernergie daaraan gegeven wordt. 
De wetenschap beoefenen en de er-
varing daarvan kan dan voor lange 
tijd als een centrum gaan fun-
geren waaromheen zich een subper-
soonlijkheid gaat vamen van DE 
wetenschapsmens of bijv. DE helper. 
Zo blijft er dan niet veel tijd 
en energie over om andere fijne 
dingen te doen. Je bent de gevan-
gene van de wetenschap die je 
beoefent. Zo groen er vele sub-
persoonlijkheden met je mee en 
ontwikkelen zich. Ze zijn meestal 
star en liet kost dikwijls veel 
moeite om daar enige afstand van 
te kunnen nemen om andere zaken 
aan bod te laten komen. Aspecten 
van de persoonlijkheid verschaffen 
het mariaal voor de subpersoon-
lijkheden en vormen de grond waarin 
ze groeien en die ons leven kun-
nen overwoekeren. 

In de psychosynthese werkt men 
aan deze elementen van de subper- 
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soonlijkheden en daardoor werkt 
men impliciet aan de 3 hoofdas-
pecten van lichaam, gevoel en 
verstand. Wanneer de opgeslagen 
energieën (in elke subpersoon-
lijkheid) niet vrijelijk kunnen 
overvloeien naar die zaken die 
daar om vragen, ontstaan er in-
nerlijke conflictsituaties. Bijv. 
de helper heeft geen tijd meer 
voor zichzelf om te rusten en 
te genieten. Nu gaat het er in 
de psychosynthese niet om om 
dit soort zaken uit te bannen. 
Het gaat erom, dat men die as-
pecten op een harmonieuze manier 
met elkaar integreert tot die 
proporties, waarin men zich goed 
voelt en tevreden is met zijn 
eigen persoonlijkheid. 

Karakteristieken van een subper-
soonlijkheid zijn: 

a. een eigen kijk op de wereld, 
(bijv. die van huisvrouw), 
ierdereen kijkt met een ande-
re bril naar de wereld. 

b. ieder heeft zijn eigen gedrags-
patroon. 

c. ze hebben ieder hun eigen wil 
(dikwijls in conflict met el-
kaar). 

d. ieder heeft een eigen centrunl 
waar kijk op de wereld, ge-
dragspatroon, wil en waarde-
systeem samenkomen. 

In de psychosynthese gaat men er 
vanuit, dat de mens een 'transper-
soonli:ke' wezenlijkheid bezit, 
en dat de mens als levensdoel heeft 
deze wezenlijkheid, dit zelf, zo 
volwaardig mogelijk te realise-
ren in de dagelijkse wereld van 
het persoonlijke en sociale be-
staan. Men spreekt van een 'hoger  
bewustzijn', dat een op zichzelf 
bestaand rijk is, vanwaaruit zich 
onze hogere impulsen ontwikkelen, 
zoals zelfontplooiing, liefde, 
vreugde, filosofisch en geeste-
lijk inzicht, humanitaire actie 
en de drang naar zingeving 

Nu lijden we dikwijls niet alleen 
door frustratie van primair-biolo-
gische driften, maar ook door 
het verhevene in ons en het niet 
in staat zijn tot aanvaarding van 
zijn hoogste natuur. Het boven-
bewustzijn is voor ieder van ons 
bereikbaar in verschillende gra-
den, en kan een grote bron zijn 



van energie, inspiratie en lei-
ding. 

Er heerst echter nog steeds een 
opvatting, dat het ZELF een soort 
ordenend geheel is boven de ver-
schillende aspecten van de per- 
soonlijkheid (lichaam, gevoel, 
verstand) zoals is terug te vinden 
in de meeste wereldreligies. In 
de psychosynthese gaat men uit 
van een kern van bewustzijn en 
doelgerichtieid, waaromheen de 
integratie van de persoonlijkheid 
zich situeert. Dit is het persoon-
li:ke zelf, het ik, of de kern 
van de persoonlijke identiteit. 

Belangrijk is dat we onderscheid 
maken tussen het persoonlijke 
zelf en het transpersoonlijke zelf 
Dit laatste nu is het brandpunt 
van ons bovenbewustzijn. Twee 
centrale functies van het persoon-
lijke zelf zijn bewustworden en 
willen. Door het bewustzijn van 
het zelf kan iemand helder gewaar-
worden wat in en rond hem gebeurt 
en waarnemen zonder vervorming en 
zonder zich bedreigd te voelen. 
Er zijn vele methoden om kennis 
te maken met het zelf. 

Het handelen vanuit het zelf, is 
niet zo eenvoudig. Op weg zullen 
we vele valse identi ficaties 
tegenkomen. Zoals elementen in 
ons als toorn, vrees, en derg. 
Deze elementen kunnenin de psycho-
synthese herkend worden. Als 
men ze herkent, kan men overgaan 
tot het harmoniseren van de sub-
persoonlijkheden. Daardoor wor-
den we niet weerloos door hen 
gemanipuleerd, maar leren we 
steeds beter deze subpersoonlijk-
heden onder controle te krijgen 
en tegelijkertijd werken we aan 
het proces van desindentificatie. 
Dit betreft dingen die niet tot 
het zelf behoren. 

Samenvattend kunnenwe zeggen, dat 
in de psychosynthese 2 niveaus 
werkzaam zijn: 

a. het persoonlijke waarin de 
integratie van de persoonlijkheid 
plaatsvindt rond het persoonlijke 
zelf, waardoor de persoon in het 
vlak van zijn werk en zijn rela-
ties een functioneringspeil be-
reikt, waarbij hij zich gezond  

voelt. 
b. het transpersoonlijke, waarin 
de persoon kontakt leert maken 
met de energieën, die te maken 
hebben met hoedanigheden zoals 
sociale verantwoordelijkheidszin, 
wereldvisie, enz. 

Tot slot wil ik een voorbeeld 
geven van een techniek om je sub-
persoonlijkheden te leren kennen. 
Probeer het een svoor jezelf. 

Het is een geleide 'fantasie. 
Voorafgaand aan de oefening wordt 
er veel aandacht aan ontspanning 
besteed. Je neemt een makkelijke 
houding aan, zitten of liggen en 
je sluit je ogen. Let op je adem-
haling en voel je benen, je rug. 
Let ook eens op die plekken die 
pijnlijk zijn en tracht bij het 
inademen deze plekken te bereiken. 
Bij het uitademen zal wat van 
die pijn verdwijnen. De bedoeling 
is dat je dit met overgave doet. 
Wanneer je het gevoel hebt dat je 
ontspannen bent, denk dan dat je 
op een mooie zomerse dag de druk-
te van de stad verlaat en je op 
een fijne plek in de weide neer-
strijkt. Kijk eens naar je omge-
ving en ruk de bloemen en hoor het 
geruis van de bomen. 
Wanneer je zo de omgeving bekijkt, 
komt er in de verte een bus aan-
gereden. Vlak bij je stopt de bus 
en wanneer de deur opengaat stap-
pen daar één voor één je subper-
soonlijkheden uit. Let eens op, 
hoe ze zijn gekleed, hoe ze er 
uit zien, wat zeggen ze tegen je. 
Wat willen ze van je en hoe lopen 
ze. Als de laatste aan de beurt 
geweest is, stappen ze weer één 
voor één in de bus Let nu eens op 
welke persoonlijkheid er achter 
het stuur van de bus kruipt. De 
bus vertrekt en als ze in de ver-
te is verdwenen, kom dan weer 
terug in de ruimte waar je bent 
en open in je eigen tempo je ogen. 
Schrijf nu op wat er allemaal te-
gen je gezegd is. 
Als je dan eens tijd hebt, kun je 
op je gemak je lijstje eens aflo-
pen en voelen wat het voor je be-
tekent. Mogelijk herken je een 
patroon wat je bij nader inzien 
vertrouwd voorkomt. Is dit pa-
troon misschien een patroon van 
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vaste afspraken, zoals je denkt 
dat je leven moet verlopen. En 
daaruit volgt voor jou misschien 
de conclusie. dat eigenlijk je ge- 
drag voorspelbaar is? Je rollen 
die je vervult en waardoor je 
niet meer aan jezelf toekomt? 
Dat het aan jezelf toekomen je 
mogelijk bang en angstig maakt. 
Dat je misschien hoopt op een 
wonder dat eens jouw tijd zal 
komen, waarin alles mogelijk is 
en je je vrij voelt. Maar wees 
reëel en zie dat een beeld dat je 
in de toekomst ziet staan dikwijls 
niet gehaald wordt. En hoe goed 
weet je dat voor jezelf. En in 
hoeverre houd je jezelf voor de 
gek. 

Je subpersoonlijkheden kunnen je 
een beeld geven van het beeld  

waar je op dit moment mee bezig 
bent. Het 22 weg zijn naar het 
beeld zoals het in je gedachten 
voorkomt is een vorm van groei 
die je alleen zelf kunt invullen 
en uitvoeren. Daarbij zul je mo-
gelijk dikwijls gekweld worden 
door de gedachte dat je groei-
behoefte een strijd levert met 
je veiligheidsbehoefte. Die strijd 
is de moeite waard, maar vereist 
moed en doorzettingsvermogen. 

Psychosynthese kan já helpen om 
zaken van jezelf duidelijk te 
krijgen. Ik kan alleen maar voor 
mezelf spreken en zeggen dat ik 
daardoor veel dingen van mezelf 
ontdekt heb die ik niet voor mo-
gelijk hield. Psychosynthese is 
te uitgebreid om je daar volledig 
over in te lichten. Ik heb er iets-
je van verteld. 
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Impra.rEssirms vin IEEN GROEP 
12111:11  111/1 

mariette maaskant 

Het Humanistisch Verbond organiseerde (o.a. dit voorjaar 
in Amsterdam) een'Training voor begeleiders van gespreks-
groepen met het accent op persoonli'kheidsontwikkelin 
volgens de methode van de transactionele anal se' over 
dit laatste dadelijk Aleer). De training duurde 4 Zater-
dagen en werd begeleid door Ila Schoutsen (HV-functiona-
ris vormingswerk). 

Aanvankelijk wist ik niet dat de training bedoeld was 
voor begeleiders van gespreksgroepen. Dit las ik pas toen 
ik de bevestiging van mijn aanmelding kreeg. Ik had monde-
ling gehoord dat het een gesprekscursus zou zijn op basis 
van transactionele analyse. Met het idee dat ik altijd nog 
geweigerd kon worden, ben ik toch naar de eerste bijeen-
komst gegaan. 

De groep bestond uit 9 deelnemers: 1 man en 8 vrouwen. 7 
deelnemers waren 50 á 60 jaar, 1 vrouw was ongeveer 32 en 
ik ben 22. Tijdens de kennismaking bleek, dat lang niet 
iedereen begeleider van een gespreksgroep was. Maar er 
werd ook geen punt van gemaakt. 

Dit artikel, dat stukjes uit een langer verslag bevat, is 
heel subjectief, het is een weergave van miin beleving. Ver- 
der is het 66k een momentopname: iedere keer dat ik het 
zal herschrijven zal het er anders uitzien. Misschien is 
dit de reden dat ik het best moeilijk vind om zo'n in- 
druk zwart op 	te zetten. Tijdens het schrijven zit er 
zjveel in je hoofd, dat je altijd een keuze moet maken. 



Twee reis es in de tiid 

met vader en moeder op de fiets 
door een landschap van gras en koeien 
soms een visser tussen het riet 
en verder een eeuwige toekomst 

met vader en moeder in de kist 
door een landschap van nacht en mist 
soms een dwalend kind 
en verder stilte en herinnering 

(Arie Gelderblom, uit: Familie en andere 
kennissen, de Bezige Bij, 1977) 

transactionele analyse 

Transactionele analyse (TA) is ontwikkeld door Eric Berne. 
Het gaat uit van het idee dat de persoonlijkheid van ieder 
mens uits drie zijnswijzen bestaat. Berne onderscheidt een 
Ouder-, een Volwassene- en een Kinddeel (OVK). In principe 
is elke uiting van iemand te analyseren met behulp van 
deze 3 begrippen. Vaak is dat echter niet zo eenvoudig, 
omdat er overlappingen tussen 2 delen kunnizijn of door-
dat er tegenstrijdigheid is houding, mimiek en stem is. 

Wanneer twee of meer mensen elkaar tegenkomen, zal vroeg 
of laat één van de twee iets zeggen of op een andere wijze 
aangeven, dat hij de aanwezigheid van de ander erkent. Dit 
heet de transactionele prikkel. Een ander zal dan iets 
zeggen of doen, dat op de één of andere manier op deze 
prikkel inhaakt, dat heet de transactionele reactie. 

Transactionele analyse is een onderzoeksmethode van deze 
éne transactie: 'Ik doe jou iets en jij doet iets terug' 
en de bepaling welk deel van de veelzijdige persoonlijk-
heid de boventoon voert: het Ouder-, Volwassene- of Kinddeel. 
Het kan voor iemand die zich met groepsprocessen bezighoudt 
heel verhelderend zijn, wanneer hij op de hoogte is van deze 
manier van 'zien'. Vaak kan de TA inzicht en mogelijkheden 
tot verandering geven, wanneer een gesprek spaak loopt of 
escaleert. 

Enkele boeken: T.A.Harris: Ik ben OK, jij bent OK.(Ambo) 
E. Berne: Mens erger je niet. (Bert Bakker) 
C. Steiner:.  Op dood spoor.(Bert Bakker) 

sessies 

Zaterdag  4 Maart  

Jeetje waar ben ik nou in terecht gekomen! De dames graten me vrien-
vriendelijk, maken opmerkingen dat het me niet mee zal vallen met 
mijn leeftijd. Sommigen zeggen niet met jongeren te kunnen praten 
en maken even bezwaar als ze mij als partner hebben bij een oefe-
ning. Ik laat ze, kijk goed en voel een prikkel in mijn vingers. 
Dat zegt me genoeg: ik vind mijn draai hier wel. 
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Ila stelt voor om telkens 1 uur geconcentreerd werken af te wisselen 
met een half uur pauze. Bovendien 1 uur luchpauze. Haar bevindingen 
zijn dat dit een prettige manier van werken is. Mij lijkt dat halve 
uur wat veel; zij zegt dat je zo de indrukken die je krijgt meteen 
mee naar buiten kan nemen. Het is belangrijk dat je in deze groep 
flink egoïstisch bent in die zin, dat je moet zien dat je flink aan 
je trekken komt. 

We gaan in paren uiteen voor de volgende oefening: in 2 minuten el-
kaar vertellen hoe je je voelt. Ik vind het wel behoorlijk direct 
om mee te starten. Mijn partner lijkt zich niet erg lekker met mij 
te voelen. Ze zegt: moet ik met j6u! We praten wat oppervlakkig. 
In het volgende rondje vertelt ieder wat hij voelt. Velen voelen 
zich wat gespannen en n:,euwsgierig voor wat komen gaat. Ik voel een 
lekkere spanning: 'we zien wel met al die wijven, die nu nog zo 
braaf beschaafd zitten te wezen'. Ik ben ook nieuwsgierig. Op welke 
manier wil Ila TA toepassen in gespreksgroepen? Velen zeggen iets 
over leeftijd, zijn blij dat er zoveel leeftijdsgenoten zijn, daar 
kun je toch fijner mee praten. Ik denk: 'Troelen, dat zullen we nog 
wJ1 eens zien!'. 

We gaan weer uiteen, maar nu in groepjes van 3, om in 3 zinnen op 
te schrijven, wat ieder van deze groep verwacht en dat in de kleine 
groep te bespreken. Ik schrijf iets als: - Leren hoe je TA in 
gespreksgroepen kan gebruiken. - Analyseren van Interacties. - Van-
uit TA bekijken hoe ik reageer en hoe er op mij wordt gereageerd. 
Bij het nu volgende uitwisselingsrondje blijk ik de enige te zijn, 
die zo duidelijk aandacht wil geven aan TA. Velen hebben de wens 
hier te kunnen zeggen wat je voelt. Ik hoor zoveel wensen, onze-
kerheden, waar ikzelf ook mee bezig ben, of waar ik al grotendeels 
mee klaar ben. Hierdoor krijg ik de indruk dat deze mensen op een 
ander tijdstip van hun leven met dezelfde dingen als ik bezigzijn. 
Ik denk:'wat goed en wat zit er allemaal achter die nette mantel-
pakjes en gekapte haren'. Als ik mijn beurt neem, benadruk ik heel 
duidelijk mijn verwachtingen. Ila vraagt wat ik tot nu toe van TA 
heb gezien. Daar heb ik tot nu toe nog niet zo op gelet. Zij maakt 
veen ouderopmerkingen door haar raadgevingen. Bovendien kapt ze het 
vaak af wanneer iemand iets zegt. Ik heb daar zo mijn twijfels bij, 
al zegt ze wel goede dingen. Bij het voortgang van het rondje vraagt 
Ila mij regelmatig wat ik zie gebeuren. Ook vraagt zij of ik TA-boe-
ken heb gelezen. 'Ja'. Het is tijd voor een halfuur pauze. 

Het is de bedoeling om in groepjes van3 aan elkaar te vertellen 
waar je goed in bent. Je moet gen ding kiezen en overtuigd blijven 
van je eigen kunnen tijdens de reacties die je krijgt. Ik zeg dat 
ik goed ben in het begeleiden van groepsprocessen en het valt me 
op dat het heel makkelijk is om dit overtuigd te houden, omdat er 
veel positieve reacties komen zoals: 'wat leuk, wat fijn!'. Ik 
'raag een vrouw waaruit het goedzijn van haar bestaat. Zj poneert 
dat ze goed kan omgaan met mensen van alle leeftij den. et  blijkt 
een lastige vraag te:,  zijn, ze gaat twijfelen_ en afzwakken. Ze blijft 
dit doen, ook als ik zeg dat dat niet de bedoeling is. Ik zeg niet 
meer naar haar te luisteren als ze negatieve opmerkingen maakt. Dat 
helpt, al vindt ze me streng. 

De grote groep komt weer bijeen en Ila vraagt ieder om de beurt op 
te staan en te zeggen waar die goed in is. Sommigen frunniken in 
het haar, anderen  kijken heel overtuigd naar beneden, weer anderen 
staan achter hun zaak. Er zijn goede moeders, gastvrouwen, groeps-
lejders, luisteraars....Ila vraagt mij weer wat ik zie gebeuren, 
en als ik dat doe, vragen een aantal vrouwen, wat ik nou toch be- 
doel. Ik 	ren Eterk vermoeden dat ze niets of weinig van TA 
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weten. wanneer ik dit navraag blijkt mijn vermoeden juist te zijn. 
Ik vraag Ila of het geen tijd wordt dat er een stuk theorie wordt 
gegeven. Ila zegt: 'goed, wil jij het doen?'. 

Jahoor, dat wij ik wel al is het heel onverwacht en dus onvoorbe-
reid. M.b.v. het bord leg ik de basisideeën uit en laat bij elke 
stap die ik maak de deelnemers oefenen. Het wordt een levendig 
proces. Op een gegeven moment wil ik uitleggen hoe kruistransac-
ties werken, maar ik merk dat me dat niet zo snel lukt. Ik kom 
er niet uit en zeg dat het waarschijnlijk verwarrend gaat worden als 
ik verder ga. Een volgende keer kan ik eventueel w eer een stukje 
vertellen. Ila kondigt weer pauze aan en vraagt mij of ik na de 
pauze een evaluatie wil geven van mijn begeleiden. 

We gaan weer beginnen. Ik zeg dat ik het leuk vond om een verhaal 
te houden. Ik vond het goed dat ik de groep zo aan de gang kreeg, 
maar als ik zo naar het bord kijk, zie ik een nogal chaotisch sche-
ma, dat ik in de loop van mijn verhaal heb opgebouwd. Ik kan me 
voorstellen dat het toch vrij grote stappen waren, die ik maakte. 
Dit blijkt te kloppen. We komen erachter dat het heel moeilijk is 
om voor de vuist weg heel eenvoudig over te brengen van wat je zelf 
beheerst. Ila vind dat ik goede feedback geef op mijn eigen gedrag. 

Na de volgende pauze vraagt Ila mij hoe we verder zouden kunnen wer-
ken om de Ouder-volwassene-Kind-begrippen duidelijk te krijgen. Ik 
stel voor door iedereen ermee te laten oefenen. We maken nu 3 
groepjes van 3. Elk groepje vertegenwoordigt één van de 3 begrippen. 
We spelen de volgende situatie: 
Mevrouw A is door haar chef ontslagen en wil hierover praten. Ze 
neemt haar vriendin mee. Mevr. A is Ouder, de chef Kind en de 
vriendin is de Volwassene. Telkens wanneer iemand een fout maakt 
moet die achter het rijtje aansluiten. Ieder is erbij, er wordt 
veel gelachen. Het blijkt best moeilijk te zijn. Soms zij er 
zoveel mogelijkheden en discrepanties tussen inhoud, houding, mimiek, 
toon. Ik krijg veel opmerkingen over mijn scherpe opmerkzaamheid. 
Bij twijfelgevallen word ik aangesprcken. De vrouw die mij eerst 
niet 'moest', speelt op een gegeven moment Kind, wat haar goed af-
gaat Op een gegeven moment fluister ik iets als:'Nou meid, straks 
krijg je een lollie'. Het valt goed,ze knipoogt. 

Het is tijd voor een half uur evalueren. Twee vrouwen steken een 
sigaret op. De afspraak was, dat er alleen in de pauzes gerookt 

zou worden. Ila vond dit nodig vanwege de concentratie. Er ontstaat 
gemompel, er komen wat omslachtige indirecte  opmerkingen over het 
roken en even later zitten we hierover in een discussie, waarbij 
Ila steeds wil weten hoe je een opmerking van iemandkunt benoenen 
(0, V of K). 
De vrouw naast mij en ik irriteren ons omdat er intussen rustig 
verder wordt gerookt. Ik zeg dat de evaluatie blijkbaar niet als 
werken wordt gezien. Eén van de roken de vrouwen zegt, dat ze de 
rookafspraak nu pas voor het eerst hoort omdat ze later binnenkwam, 
maar ze rookt wel door. Ik zeg vriendelijk dat ze er elk moment voor 
kan kiezen om haar sigaret uit te doen. 
Wanneer ik dit zeg, spelen er 2 dingen door mijn hoofd: ik vind mijn 
opmerking terecht, noem hem Volwassen. Tegelijkertijd denk ik: kijk 
uit, het is dubbel wat je zegt: ik ben nl oók de Ouder die haar 
heel direkt een belemmering oplegt. Tot mijn verbazing doet ze de 
sigaret uit. De niet-rokers komen aan hun trekken, wat velen goed 
doet. Eindelijk is er eens gehoor voor hun argumenten. Ila vraagt 
de vrouw die nog rookt wat voor behoefte dat is. Het is haar Kind, 
dat wil roken. Hoe sterk is jouw kind? We zullen zien. Het is tijd. 

Ik ga met een heel tevreden gevoel weg. Ik voel me goed, nuttig in 
deze groep. Ook voel ik een uitdaging, zin om beweging in het geheel 
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te maken. Deze keer zat mijn rol tussen deelnemer en cobegeleider. 
Dat voelt goed, alleen moet ik wel in de gaten houden, dat ik uit-
eindelijk toch deelnemer ben. 

Zaterdag 11  Maart 

Op één vrouw na is iedereen aanwezig. Ila vraagt hoe het de afgelo-
pen week gelopen was. In hoeverre heb je gewerkt met de informa-
tie, die je de vorige week gekregen hebt? We beginnen tiet een 
rondje dat niet helemaal afkomt. De eerste vertelt, dat ze heeft 
ontdekt, dat ze altijd te weinig Kind heeft kunnen zijn. Ze wil 
haar Kind meer toelaten, er meer naar luisteren. Ila stelt haar voor 
om vandaag steeds vanuit haar Kind te reageren. De vrouw wil wel, 
maar twijfelt ook. Ik stel voor, dat ze het zolang zou kunnen doen, 
als voor haar haalbaar is, bijv het uur dat we nu werken. Ze zal 
erover denken, voert het inderdaad door, ook als niemand het meer 
verwacht. Ik vind het erg goed van haar. 'Wie herkent dit?' vraagt 
Ila. Een andere vrouw sluit meteen aan. Dan zijn zij vandaag speel-
kameraadjes. Ila vraagt zich af op ze naast elkaar willen gaan zit-
ten. Ze zet drie stoelen naast elkaar. De één staat voor de Ouder, 
de ander voor de Volwassene en de derde voor het Kind. De vrouw 
vraagt vanuit de Volwassene-stoel wat ik vind van wat zij zegt en 
dat Ik zeg dat ze nu maar beter op de Kind-stoel kan gaan zitten, 
maar dat ik het erg goed vind. Zo gaat het een tijdje verder. De 
vrouw die de eerste bijeenkomst wat afwijzend op mij reageerde, wil 
eigenlijk ook drie stoelen. Ze wil ook niet op verzoek in de Ouder-
stoel van de andere vrouw zitten. Ze vraagt of ze zoveel meer Ouder-
rea2ties hebben alsik. Ila:'Wie zal het zeggen?' Op een gegeven mo-
ment vraagt iemand of de opmerking die ze maakte een Kindreactie 
was. Ze wordt nu gevraagd in de Kindstoel tegaan zitten. biean-
deren moeten letten op houding, stem en mimiek. Het uur is bijna om 
en daarom kapt Ila de vrouw af die met een conclusie over dit geheel 
wil komen. Na de pauze krijgt ze de gelegenheid. 

Er komt een heel verward verhaal, waarbij niemand de link met voor-
afgaande kan leggen. Zijzelf ook niet meer. Ila trekt zich terug. 
Dit uur zitten we in een zeer frustrerend groepsproces. Het verhaal 
blijft verward, we besluiten het duidelijk te maken d.m.v. een rol-
lenspel. De rollen worden echter steeds maar niet helder, omdat de 
vrouw óf iets niet begrijpt óf weer met nieuwe verwarrende infor-
matie komt. Ik leg het proces een paar keer stil door te zeggen, 
dat het zo verward blijft dat niemand er op deze manier iets aan 
heeft. We kunnen misschien beter hier een rolomschrijving maken, 
die we met elkaar kiezen, zodat dát in ieder geval duidelijk is. 
Een aantal vinden dit een goed plan, maar er zijn twee anderen, die 
toch weer gaan navragen op onduidelijkheden bij de vrouw, die zelf 
zegt dat ze moe wordt van het geheel. Ik voel me, net als de anderen, 
rrefrustreerd na mijn verhelderingspogingen, die toch weinig of geen 
ffect blijken te hebben en ik voel me tekort schieten. Ik zeg dit 
ook wanneer we dit proces nabespreken. 

ZaterdaP" 18 Maart 

Na  een volgende pauze vertelt iemand 11,)e haar dag verloopt. Ila 
vraagt nu of iemand voor zichzelf een dag wil beschrijven el daar-
bij opitten op welke momenten je voornamelijk in je Ouder, Vol-
wasene of Kind zit. 
Ik vild het boeiend te ontdekken dat het inderdaad waar is, dat je 
delen van de dag vooral vanuit één van de drie functies reageert. 

20 
Zo is hij 	tegen 5 uur heel vaak mi in Kind aan het schreeuwen 



om aandacht , diè ikdanmeestal niet krijg, waardoor ik hdt een 
moeilijk uur vind en meestal een leeg gevoel heb. Ik zeg dat mijn 
Ouder met al zijn kritiek vaak veel sterker is dan mijn Kind. Hierin 
vind ik veel herkenning bij andere groepsleden. Ik vertel dat ik 
zo vaak de dingen die ik leuk vind te weinig of helemaal niet doe. 
Vaak stop ik zoveel energie in de discussie die zich in mijn hoofd 
afspeelt: 'wat kan ik nou beter doen?', dat ik daarna te moe ben om 
überhaupt nog iets te doen. Of ik nou wel of niet op mijn wens in-
ga, het blijft vaak onbevredigend. Er zit dan zo'n rot boemannetje 
in mijn hoofd. Tekenen doe ik veel minder dan me lief is, omdat 
stemmetjes zegen dat ik beter iets anders kan doen en dat dit maar 
luieren is. Ook het verslag dat ik nu schrijf vind ik eigenlijk 
leuk om te doen, maar ik maak er toch een probleem van, omdat het 
goed moet zijn en altijd beter dan ik doe. Veel mensen knikken zeer 
begrijpend en herkennend. 

Ila stelt voor een binnenkring te maken die bestaat uit mensen, die 
zich herkennen in mijn verhaal. In die binnenkring zal doorgepraat 
worden over 'het niet doen wat je eigenlijk wilt probleem'. De 
anderen observeren wat er gebeurt. Het blijkt dat in de discussie 
erg veel het 'ja maar spel' wordt gespeeld. Bovendien wordt er een 
kloof gesignaleerd tussen het zeggen wat je wilt en het doen. Het 
blijkt een goed idee om iets te doen vanuit je volledige persoon. 
Dat houdt in, dat je zowel je Ouder, je Volwassene als je Kind laat 
spreken. Er zit wat in. Het lijkt zo simpel. Ila vindt dat je dag-
schema's kunt maken en hierin regelen wat je leuk en minder leuk 
vindt. Ik wil eigenlijk juist uit schema's komen, omdat je toch al 
zoveel met schema's moet leven. Ik kom er achter, dat schema's ook 



een rust en een regelmaat Lq zich hebben, waardoor je meer energie 
kunt overhouden. Ila zegt dat je alles moet doseren. Een kind dat 
iets leert moet het ook leren met kleine stapjes. Dat is een mooie 
afronding van de dag. Velen gaan naar huis vol goeie gedachten en 
pannen. 

Zaterdag 25 April 

Ineens zegt Ila, dat ze zin heeft om wat ontspanningsoefeningen te 
doen omdat we dat wel nodig zouden hebben. Ik reageer meteen met: 
'Mmm lekker'. Ila vraagt of ik het vaker gedaan heb. Zou ik het niet 
mat de groep willen doen? Ik zeg dat ik dat wel wil. Ik moet nu 
la minute iets bedenken. Er schieten allerlei oefeningen door mijn 
hoofd. Ik begin zó maar, met stevig staan en de suggestie dat je 
wortel schiet. Ik doe zelf ook mee, zodat ik goed kan voelen, wel-
ke opdrachten ik geef. Ik sta er verbaasd van dat ik al doende zo-
veel ingevingen krijg en een heel lekkere harmonische ontspannings-
oefening opbouw. De groepsleden zeggen dat ze het zalig vonden en 
Ila zegt me dat ik het heel goed deed en dat ze me later op de dag 
nog wel eens zou vragen een ontspanningsoefening te begeleiden.(Dit 
komt er uiteinddlijk niet van) 

Na de pauze vraagt Ila aan een vrouw te vertellen wat ze vanmorgen 
geleerd heeft en ze geeft de anderen de opdracht te luisteren en 
tijdens dit luisteren in de gaten te houden wat je zelf denkt. Ga 
na in hoeverre je gedachten bij de ander of bij jezelf blijven. De 
vrouw is een tijd stil en zegt dan dat ze geblokkeerd is. OK, dat 
is genoeg zegt Ila, wie herkent dat? Een paar, waarom ik. Ik heb 
dat niet in een groep, maar vaak erg sterk in mijn therapie. Deze 
blokkade vind ik erg naar en weet hem zo vaak maar niet te doorbre-
ken 

Ila vraagt aan ieder om in één woord samen te vatterrmat hij voelt 
bij geblokke-rd zijn. Ik zeg: verlaten. Ik voel me ineens heel be-
roerd. Het volgende gaat langs me heen. Ik begin te klappertanden 
en voel me heel koud. Een vrouw staat nuicantraal, ze vraagt me 
ineens hoe ik haar vind. Ik merk dat ik nauwelijks geluid uitbreng 
en zeg dat ik daar nu niet op wil reageren, later wel. De vrouw 
denkt nu, dat ik haar niet mag. Ik vind haar heel aardig, maar zit 
teveel vast om haar dat uit te leggen, hoe rot dat ook voelt. Ik 
voel mee heel ver weg, weet ook niet wat er om me heen gebeurt, tot-
dat Ila vraagt of ik erbij wil blijven. IkIrobeer het, wil dat ik 
kan huilen. Ila vraagt ions nu in paren te gaan zitten en elkaar te 
vertellen wat je wilt en wat je moet. Ik weet het niet, zeg nauwe-
lijks iets, voel dat ik voor mijn partner een raadsel moet zijn, 
maar zit te vast om er iets mee te doen. Hierna vraagt Ila iedereen 
op het bord te schrijven wat hij nu wil. Ik schrijf: Ik wil huilen. 

Dan is het pauze. Ik ga snel naar buiten. Daar krijg ik weer lucht. 
Ik loop een half uur, huil niet, rot gevoel wordt minder. Na de 
pauze gaan we in op de wensen die er op het bord staan. Ik wil nu 
niet meer huilen, maar er nog wel over praten. De groep vraagt 
waarom ik dan niet huilde. Omdat ik bang ben dat er dan zoveel zal 
komen dat het wel eens heel lang kan duren. Ik koss daar hier niet 
voor, dacht dat ik dat hier niet kon toelaten. Ila geeft me de sug-
gestie dat ik op dat moment had kunnen zeggen dat ik me beroerd 
70eide. Dan kon ik altijd nog zien. Ze zegt dat ze het gevoel heeft 
dat ik een zeer kritische Ouder in me heb. Ze vraagt me op zoe15,te 
'aan naar iemand die een fijne Ouder voor me wil zijn, waarop een 
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va:1 de vrouwen me uitnodigt om me een dag te vertroetelen. Voelt 
goed. 

Het gespreksonderwerp komt op -ouder worden. Velen vinden het moei-
lijk dat er een discrepantie komt tussen geestelijke groei en 
lichamelijke achteruitgang. De tijd dringt, een echte afronding van 
de groep volgt :liet, waarschijnlijk omdat de meesten elkaar op de 
vervolggroep weer zullen zien, waarin veel aandacht zal worden be-
steed aan gesprekstechnieken. Ik doe hieraan niet mee. Heb hier al 

aardig wat ervaring in en wil daar op het ogenblik geen tijd_aan 
geven. Ik vind het wel goed op te houden. Ben verbaasd dat ik het 
niet rot vind om weg te gaan. Meestal vind ik afscheid nemen moei- 

nu vind ik het tijd. 

bezinking 

Het boek'Ik ben OK, jij bent OK'van T.A.Harris was één van de eer-
ste boeken die ik las toen ik 5 jaar geleden in Amsterdam kwam 
studeren. Nu zeg ik, het was tevens gen van de boeken, die veel in-
druk op me hebben gemaakt. Een tijdje later las ik het boek 'Mens 
erger je niet' van Eric Berne en stukjes uit andere TA-boeken. Ik 
vind het goed van TA, dat de ideeën duidelijk en eenvoudig uit te 
leggen,Lte begrijpen en te onthouden zijn. Echt eenvoudig te zien 
zijn ze niet, daar is best veel oefening en discussie voor nodig. 

In deze groep zijn we vooral bezig geweest met het analyseren en 
veranderen van intra- en interpersoonlijke communicatie. Tot de 
intrapersoonlijke communicatie hoorden bijv. het bewustworden hoe 
je een dag leeft mbv OVK, het in de gaten hebben dat je met mimiek, 
taal en houding op hetzelfde moment verschillende signalen kunt 
uitzenden. Tot de interpersoonlijke communicatie reken ik oa het 
analyseren van interacties, zodat de groepsleden kunnen zien waar-
door een interactie al dan niet spaak loopt. 

Ik heb mezelf een nogal moeilijke, maar ook leuke opdracht gegeven. 
Ik wil nl proberen Ila's manier van begeleiden onder woorden te 
brengen. U heeft waarschijnlijk al een aardige indruk gekregen uit 
de vorrafgaande stukjes, maar het lijkt me toch zinvol een aantal 
staads weer terugkerende interventies op een rijtje te zetten. 

Structuur. Ila's manier van werf is in deze groep behoorlijk ge-
structureerd. Zo stelt zij bijv. meteen dat we telkens 1 uur zullen 
werken met daarna een halfuur pauze. Ik vind deze manier van werken 
wel lekker, hoewel ik ook veel voordelen zie wanneer een groep gro-
tendeels zelf een structuur vindt waarin deze prettig werkt. Ik 
weet dat ik bij de laatste vorm zelf meer verantwoordelijkheid voel 
om er iets van ,te maken en bij deze groep een rustig gevoel heb dat 
Ila er wel voor zal zorgen dat het in orde komt. Een vrouw met , 
wie ik ook in een minder duidelijk gestructureerde groep heb geze-
ten, vertelde me dat ze bij Ila het stuk veiligheid en zekerheid 
vond dat ze in de andere groep ze had gemist. 

Ila begeleidt de groep op een directieve manier. Ze geeft vaak raad-
gevingen, suggesties, huiswerk. Ook stelt ze haar voorstellen niet 
ter discussie. Omdat ze meestal goede en voor de groep nuttige i-
deeën heeft, volgt deze haar vrijwel steeds. Het is voor iedereen 
duidelijk dat zij de baas is. Meestal pik ik dat niet zo gauw, maar 
op de een of andere manier gaat er een kracht en helderheid van. 
Ila !zit, waar ik veel bewondering voor heb. 

Elke nieuNe bijeenkomst grijpt Ila eerst even treug op 	vorige. 
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Ik vind dit heel lekker, bovendien geeft het een start voor de 
nieuwe sessie. Een verhaal of vraag uit de groep maakt ze zichbaar 
via een rollenspel, waardoor een sitauatie naar het hier en nu 
wordt gehaald. Dit zichtbaar maken in het hier en nu heeft veel 
voordelen. Voor iedereen is het duidelijk waarover gepraat wordt 
en ieder heeft zo z'n functie. Zo zij er observatoren die vaak 
opheldering kunnen geven. Door steeds naar het hier en nu te kijken 
zit er leven in de groep, ook veel humor. 

Ila laat de groep, of een deelnemer een situatie eerst ervaren, 
voelen, en gaat er dan pas over praten. Hiermee vermijdt ze gepraat-
over, wat vaak zo zinloos is. Eerst ervaren kan heel pijnlijk zijn. 
Kijk bijv naar het frustrerende groepsproces in een van de stukjes, 
waar, we niet uitkwamen. Ik vind het heel goed dat Ila de groep zijn 
eigen pijn laat hebben, hoe frustrerend ook. 

Wanneer ecn deelnemer iets vertelt probeert Ila zijn inbreng gemeen-
schappelijk te maken door bijv vragen als: 'wie herkent dit?', 'Hoe 
ligt dit voor de anderen?'. vaak is er herkenning, waardoor iemand 
zich begrepen voelt en de groepsleden van elkaar kunnenleren. Kijk 
bijv naar het stukje over het 'niet doen wat je eigenlijk wilt'. 

Ila is er cp gericht het zelfvertrouwen vande groepsleden te onder-
steunen en aan te moedigen. Ze maakt gebruik van ieders kwalitei-
ten en ideeën. Zo laat ze mij een stuk TA-theorie uitleggen en een 
ontspanningsoefening begeleiden, andere'. over Maslow vertellen. Ook 
suggesties van. groepsleden pakt ze regelmatig op. Ik kreeg hier-
door het gevoel nuttig te zijn en dat was ik ook. 

Ik heb aan deze groep veel gehad. Zo heb ik de TA weer een stuk 
beter in mijn vingers gekregen, waardoor ik in groepsprocessen en 
in mezelf meer zal herkennen. Ook heb ik veel geleerd van Ila's 
begeleiding en van de stukjes die ik heb geleid. Het was een heel 
goede ervaring om met veel oudere deelnemers in een groep te zit-
ten. Tk heb ervan geleerd dat leeftijd maar zo betrekkelijk is en 
dat veel onzekerheden, vraagtekens waar ik me kee bezig hou, ook 
nog zo vaak voor mensen actueel zijn, die in een andere levensfase 
zitten. De confrontatie met mezelf houdt me nog steeds bezig en 
ook mijn rol in deze groep. Ik heb het gevoel dat het laatste nogal 
wisselend was. Tenslotte heb ik veel geleerd van het schrijven van 
dit artikel, wat ik erg leuk, maar ook doodeng vond. 

Ik denk dat het voor alle groepsbegeleid(ster)s, dus niet alleen 
die van gespreksgroepen, belangrijk is kennis en inzicht te hebben 
in de principes van TA en ik geloof dat deze training hiervoor een 
goede basis is geweest. 
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Op bezoek  

moeder trekt grijze draden door hem heen 
en denkt in haar buik nog hoe hij wentelde 

vader toont trots zijn nieuwe schoenen 
die hem lopen moeten naar de avond 

moeder kijkt hem aan, een roos in haar ogen, 
een roos van vroeger die ze soms weer plukt 

vader zijn handen zijn onrustig gelukkig 
ze zeggen al daag, stil huilt het in hem 

moeder houdt van kleuren, zie haar jurk, 
zie haar  wangen, ze denkt alleen maar aan zwart 

vader geeft hem een hand en zegt tevreden: 
tot ziens alsof hij hen in leven houden zal 
tot in der eeuwigheid 

(Arie Gaiderblom, 
uit: Familie en 
andere kennissen) 


