Omgaan met zichzelf
Rudolf Dreikurs

Het ligt voor de hand dat onder de psychische spanningen en
belastingen van onze tijd het voor de meeste van ons van groot belang
is om te komen tot innerlijke rust. Dit betekent dat men met zich zelf
klaar moet komen U kunt het geloven of niet, maar niet de uiterlijke
conflicten, niet de uiterlijke bedreigingen en evenmin de uiterlijke
tragedies storen ons in die mate als onze innerlijke conflicten! Met
zichzelf in vrede leven betekent niet zonder meer dat men ook in
vrede met anderen kan leven, maar het betekent wel dat men bij alles
wat men doet, niet zichzelf vernedert. Deze innerlijke rust stelt iemand
in staat al zijn energie voor de oplossing van de dagelijkse
moeilijkheden te gebruiken; de taken en problemen waar iemand
direct mee wordt geconfronteerd. Deze gemoedsrust vrijwaart hem,
dat hij zijn energie verkwist door een nutteloze strijd met zichzelf te
voeren. Met zichzelf in het reine komen betekent niet meer en niet
minder dan: ophouden om met zichzelf te vechten.
Het verkrijgen van de nodige innerlijke rust en het sluiten van vrede
met zichzelf eist in ieder geval zo veel, dat degenen die eraan
twijfelen of een mens hoe dan ook met zichzelf in vrede kán leven,
volkomen gelijk schijnen te hebben.
Met zichzelf in vrede leven
Om dit doel te bereiken is een totale heroverweging van onze
heersende ideeën, van onze overtuigingen en van alles wat wij geleerd
en geoefend hebben te denken, beslist noodzakelijk. Dit wil echter niet
zeggen dat wij geen nieuwe gedragspatronen kunnen leren, moeilijk,
maar het is haalbaar. De gemoedsrust ligt binnen ons bereik als wij
bereid zijn over de principes na te denken waarna wij op dit moment
handelen. Wij hebben niet meer en niet minder dan een nieuwe
religieuze en een nieuwe wetenschappelijke oriëntatie nodig. Onze
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huidige overgeleverde ideeën kunnen ons niet tot die innerlijke rust
brengen waar naar wij snakken. Deze constatering wil geen afbreuk
doen aan de Godsdienst of de wetenschap. Beiden hebben zeer
vruchtbaar gewerkt. Eeuwen lang was de religie in staat aan veel
mensen de voor hen nodige gemoedsrust te geven. Een werkelijk
religieus mens gelooft, dat alles wat er gebeurt, de Wil van God is en
hij is bereid de Wil van God zonder enige beperking te accepteren. Zo
iemand kan zijn gemoedsrust vinden, want hij heeft het diepe gevoel
dat hij wortelt in het universum, want alles bevindt zich in de Hand
van God. Hij leeft zelfs dán met zichzelf in vrede wanneer hij de
beproevingen van Job moet doorstaan.
In onze tijd zijn godsdienstige mensen - en het doet er niet toe, hoe
vroom ze zijn - in het algemeen niet bereid een soortgelijke
verhouding tot hun God te aanvaarden als de generaties van mensen
voor hen, naar de toen heersende politieke en sociale
omstandigheden, gewend waren te accepteren.
Het 'dualisme', de schijnbaar tegenstrijdige krachten
De wortel van alle innerlijke conflicten ligt in een dualisme -zoals wij
het noemen - namelijk in de veronderstelling dat er principieel
tegenstrijdige krachten bestaan:
God
Goed
de Geest is willig
het Rationele
het Verstand
Objectief
Bewust
Succes in
Zonde contra

als tegenpool van de duivel
in tegenstelling tot kwaad,
maar het vlees is zwak
tegenover het irrationele
als tegenstelling van de gevoelens
tegenover subjectief
tegenover onbewust
tegenstelling tot mislukking
Deugd.

Alle mensen die aan deze tegenstellingen waarde hechten, zullen
denken dat het onmogelijk is om ooit innerlijke harmonie te bereiken.
Het is de vanouds overgeleverde veronderstelling dat het goede in ons
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psychoanalytische - uitdrukking: het "Uberich" vecht met het "es", of,
anders gezegd: "irrationele krachten" staan tegenover het verstand. Of
men het nu alledaags of wetenschappelijk uitdrukt, het is dezelfde
oude strijd tussen goed en kwaad. Het interessante erbij is, dat wij zelf
in twee ego's verdeeld zijn - het 'goede ik' en het 'slechte ik' - die
voortdurend met elkaar overhoop liggen. We waken voortdurend over
onszelf. Doen we nu juist het goede of het verkeerde? We maken
onszelf verwijten wanneer we iets verkeerds gedaan hebben en we zijn
er trots op wanneer we de goede weg gevolgd hebben. We geloven
aan de wilskracht en we geloven aan de noodzaak onszelf te
controleren. Een dergelijke gedachte komt voort uit de
veronderstelling dat we uit twee delen bestaan: goed en slecht,
rationeel en irrationeel, gevoel en verstand. We behandelen beide
delen gescheiden doordat we voor het ene deel partij kiezen ten koste
van het andere.....
De strijd in zichzelf
Er zijn in onze tijd maar weinig mensen die niet in het grote belang
van zelfbeheersing en wilskracht geloven. Iedereen probeert
wilskracht op te brengen, met het onvermijdelijke gevolg dat hij géén
wilskracht heeft, of op zijn minst niet genoeg. Iedereen vecht met
zichzelf alsof men verschillende personen was; men speelt
tegelijkertijd de rol van beklaagde, de officier van justitie, de
verdediger en de rechter. De wilskracht is één van de karakteristieke
voorbeelden hoe wij onze verwarring en onze illusies tot uitdrukking
brengen.
Wat betekend wilskracht hebben? Als vergelijking zullen we eens zien
hoe we met dingen omgaan die buiten onszelf liggen.
Als ik een voorwerp wil optillen dan zal mijn geschiktheid om dit te
kunnen doen afhangen van twee factoren, n.l. het gewicht van het
voorwerp en mijn lichamelijke kracht. Als ik het voorwerp kan
optillen, ben ik sterk als ik het niet kan optillen, dan ben ik zwak.
Daaruit volgt, dat de hoeveelheid kracht waarover we beschikken,
ongetwijfeld uiterst belangrijk is als we met dingen te doen hebben die
buiten onszelf liggen.
Maar hoe is het nu als we met onszelf omgaan?
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Dan zijn we tegelijkertijd degene die wint en degene die verliest; de
één is in strijd met de ander gewikkeld. In Wenen leefde eens een
acteur Nestroy, een bewonderenswaardig schrijver van zeer aardse
komedies, die in één van de scènes van zijn toneelstuk een soldaat ten
tonele voert, die twee mannen tegelijk uitbeeldt. Deze soldaat droeg
maskers die twee tegenover elkaar liggende gezichten voorstelden. In
iedere hand droeg hij een zwaard en iedere helft streed met de andere
helft. Hij kwam het podium op met de woorden: "Nu wil ik eens zien
wie de sterkste is, ik of ik". Net zo doen de meeste mensen iedere dag!
Wanneer iemand 's morgens moet opstaan, vraagt hij zich af: "Heb ik
zin om op te staan en naar het werk te gaan, of slaap ik nog een beetje
door?" En zo voert men dagelijks die leuke kleine oorlogjes met
zichzelf. Waarom toch? Omdat men veronderstelt, dat men, als men
niet met zichzelf vecht, men niet in staat zou zijn zichzelf onder
controle te houden; men zou anders niet in staat zijn zichzelf ertoe te
brengen dát te doen wat men eigenlijk zou moeten doen. Met andere
woorden: de meeste mensen behandelen zichzelf zoals een
ongeschikte leraar slechte leerlingen behandelt: met dreigen en
straffen wanneer de leerlingen zich niet behoorlijk gedragen of niet
willen leren. Dat heeft in het algemeen weinig effect, zodat de
kinderen hun onaangenaam gedrag voortzetten. Op gelijke wijze
intimideren wij onszelf zodat we misschien bereid zijn ons behoorlijk
te gedragen. We zijn het offer van een slavenmentaliteit doordat we
eraan twijfelen dat de mens zich ooit fatsoenlijk zal gedragen wanneer
hij niet door dreiging met straf er toe gedwongen wordt! Wij allen
zwaaien de zweep van mislukking en vernedering over ons eigen
hoofd zonder dat we in staat zijn veel vertrouwen in onszelf of in onze
medemensen te stellen.
Dit is de traditionele manier waarop wij met onszelf en anderen
omgaan en zolang als wij hiermee doorgaan, wordt ons de
mogelijkheid ontnomen onze innerlijke rust te vinden. We zien geen
kans om ons veilig te voelen, want onze veiligheid of zekerheid wordt
altijd bepaald door: "Zal ik succes hebben of zal misschien duidelijk
zijn dat ik een mislukkeling ben?" "Zal ik me boven of misschien wel
onder bevinden?" En geen mens kan ooit zijn plaats vinden door
achter het succes aan te hollen, evenmin kan hij zich zeker voelen
door hetgeen hij van de hem omringende wereld verlangt. Het doet er
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niet toe, hoeveel geld, macht, status of liefde we bezitten, we zullen
nooit echte zekerheid in onszelf ontdekken, omdat we nooit genoeg
van al deze zaken zullen bezitten! En.alles wat we hebben kan ons
weer afgenomen worden!
De eenheid in ieder mens
Het is nodig de hele kwestie vanuit een andere gezichtshoek te bezien.
We moeten ons een andere visie eigen maken; we moeten niet alleen
onszelf anders gaan bekijken, maar we moeten ook onze instelling ten
aanzien van andere mensen en onze opvattingen over de menselijke
natuur drastisch herzien. Als we dat doen, zullen we ontdekken dat al
deze dualistische beschouwingen over goed en kwaad, hoog en laag,
succes en mislukking, enz. hersenschimmen of waanideeën zijn. We
zullen ontdekken, dat we ‘één geheel’ zijn en dat we in staat zijn goed
óf verkeerd te handelen. We kunnen onze linkerhand gebruiken én we
kunnen onze rechterhand gebruiken. We kunnen ons verstand
gebruiken én onze gevoelens. Al deze schijnbaar tegenstrijdige
functies zijn alleen maar verschillende aspecten van één en hetzelfde
menselijk wezen. Het is nodig onze huidige opvattingen over het
dualisme van de menselijke natuur te veranderen in een beeld van het
zogenaamde holisme d.w.z. dat de mens een totaliteit is die op
verschillende stoelen kan gaan zitten; onverschillig op welke stoel hij
nu op dit ogenblik zit, hij is dezelfde ik, hetzelfde individu. Hij kan
zich in verschillende richtingen bewegen, maar hij is altijd zichzelf
gelijk.
Ieder gedrag heeft een doel dat op een zelfbesloten einddoel
gericht is
We bepalen zelf onze doelen zonder het te weten, want een groot deel
van onze lichamelijke en geestelijke activiteiten worden we ons nooit
bewust. We moeten goed in het oog houden dat zoiets als ambivalentie
als zodanig niet bestaat. Als iemand zich voortdurend heen en weer
gesleurd voelt tussen; "Zal ik dit doen of zal ik dát doen?" (Dat is
namelijk ambivalentie,) ziet hij niet in, dat hij op een bepaald ogenblik
zich slechts in één richting bewegen kan. Ambivalentie als zodanig is
dus zelf een volledige beweging. De ambivalentie beoogt dus een
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bepaald doel, men kan zich ervan bedienen om verantwoordelijkheid
te vermijden of om iemand in zijn macht te krijgen; het kan zelfs zijn
dat men doet alsof men zich inspant om vooruit te komen, terwijl deze
ambivalentie in feite een dergelijke beweging juist vermijdt zonder dat
men van deze voorspiegeling van valse feiten afstand neemt. Met
andere woorden: vermijding van de beslissing, die het resultaat is van
het ambivalente gedrag, moet als een deel van het gebied waarin de
persoon zich beweegt beschouwd worden. En er kunnen veel redenen
zijn waarom iemand er de voorkeur aan geeft geen beslissing te
nemen. De reden kan veranderen, maar de beweging is altijd dezelfde.
Om dit te verduidelijken zullen we eens aannemen, dat een meisje een
vriend heeft met wie ze wil trouwen. Hij houdt erg van haar en heeft veel te bieden, inclusief financiële zekerheid. Maar zij houdt niet van
hem. Daarom is zij ambivalent. Ze zou naar een psychiater of een
raadgever kunnen gaan en zeggen:"Ik weet echt niet wat ik moet doen
zal ik met hem trouwen of niet?''
Haar adviseur kan gemakkelijk ontdekken of zij alleen maar zichzelf
voor de gek houdt, want ze weet precies of ze echt met hem wil
trouwen of niet. Ze wil alleen maar graag de indruk wekken dat ze
werkelijk niet weet wat ze moet doen. Wanneer de vriend haar
tenslotte ertoe weet over te halen met hem te trouwen, dan zou ze
kunnen zeggen:"Maar ik wilde het eigenlijk helemaal niet. Daarom
moet jij mij hoe langer hoe meer bieden opdat ik toch nog dit besluit
neem. En wanneer ik dan geen goede echtgenote ben, hoef je mij niet
de schuld te geven; ik heb het je immers al direct gezegd dat ik niet
met je wilde trouwen." Op deze of een soortgelijke manier kan zij de
aan zichzelf gestelde eisen ontvluchten en de verantwoordelijkheid en
nauwe samenwerking, die nu eenmaal bij een intieme intermenselijke
relatie behoren vermijden.
Soms wordt de ambivalentie gebruikt om de eigen wilskracht te
bewijzen; men gaat hindernissen opwerpen om ze dan vervolgens
weer af te breken en zó als een held uit het strijdperk te treden. Als
men maar altijd de keus die men zelf gemaakt heeft grif zou willen
toegeven, dan zou het leven eenvoudiger zijn en dan zou men niet
zoveel ophef hoeven te maken over de kleinste zaken. Het effect van
een klaarblijkelijke ambivalentie bestaat daarin dat het iemand
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mogelijk gemaakt wordt een strijd tegen zichzelf te winnen en een
gemakkelijke verontschuldiging te hebben wanneer men niet sterk
genoeg is om aan de bekoringen weerstand te bieden. Ieder klein
akkefietje kan als afleidingsmanoeuvre gebruikt worden om niet de
werkelijk belangrijke problemen van het leven onder ogen te hoeven
zien.
Wij produceren onze gevoelens zelf
De ambivalentie is net zo'n fictie als de zogenaamde schuldgevoelens.
Iemand kan zich schuldig voelen voor iets wat hij gedaan heeft. Hij
merkt niet dat hij steeds, als hij er zich mee bezig houdt wat hij in het
verleden verkeerd gedaan heeft, de plichten van dit ogenblik niet
onder ogen wil zien. Schuldgevoelens, zo als wij dit zien, zijn een
uiting van goede bedoelingen die we niet hebben. Het zijn
voorwendselen of uitvluchten. In plaats dat we ons afvragen wat we
nú moeten dóen, denken we er alleen maar over na wat we vroeger
eens gedaan hebben.
Wanneer we dan ook iemand onder zijn schuldgevoelens gebukt zien
gaan, kunnen we er zeker van zijn dat hij momenteel plichten
vermijdt.
Wanneer we onze schuldgevoelens koesteren, geven we uitdrukking
aan onze hoge morele normen zónder dat we ons gedwongen voelen
in actie te komen. Wanneer we de kwestie vanuit ons holistische
standpunt bekijken, ontdekken we -dit in tegenstelling tot enkele
psychologen – dat we niet het slachtoffer van onze gevoelens zijn,
maar dat we ze onszelf aandoen, d.w.z. we zijn de producent van onze
gevoelens. Wij beslissen welke richting we uit willen en dan wekken
we gevoelens op die onze bedoelingen versterken. Gevoelens zijn niet
onze heren of bazen, maar onze slaven of dienaren! We geven dit
natuurlijk niet graag toe. We zijn maar al te graag bereid die
wetenschappelijke opvattingen te huldigen die zeggen dat de mens
door zijn gevoelens gedreven wordt. Want dan zijn we niet echt
verantwoordelijk voor ons gedrag! Wat kunnen wij eraan doen dat
zulke sterke emoties in ons opkomen, verontschuldigen we ons. Op
die manier kunnen we altijd onze gevoelens laten beslissen. Als ons de
innerlijke kracht ontbreekt onze plichten te vervullen, dan kunnen we
onze gevoelens de schuld geven.
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De mens is een wezen dat beslissingen neemt
Het is natuurlijk bijzonder moeilijk deze nieuwe ideeën te aanvaarden,
omdat we er zo in getraind zijn onszelf als slachtoffer van krachten te
zien; als slachtoffer van onze erfelijke aanleg; als slachtoffer van onze
opvoeding; als slachtoffer van de maatschappij; als slachtoffer van
onze gevoelens. We zijn allemaal slachtoffers geworden, en zoals de
religieuze opvattingen ons getoond hebben - hoe klein we wel zijn -,
zo heeft ook de wetenschap de mensen met de uiterste twijfel aan zich
zelf en hun bekwaamheden of capaciteiten vervult, dat zij het lot niet
in eigen hand nemen. Als we iets verkeerd doen, denken wij, is dat het
gevolg van een psychische kwaal of een gebrekkige aanpassing aan
onze medemensen. Wat we moeten leren, - en men ziet een nieuwe
richting in de psychologie en filosofie opkomen die dit inzicht mee
helpt uitdragen, we moeten leren, dat de mens een wezen is dat
beslissingen neemt; Dat we bij iedere stap die we zetten een beslissing
nemen, ook al zijn we ons daarvan niet bewust. We beslissen zelf
welke gevoelens we ons dienstbaar maken, we beslissen zelf onze
behoeften te verzaken, onze plichten af te wijzen, en te saboteren wat
we eigenlijk zouden moeten doen. We kunnen ook beslissen te doen
wat de situatie vereist, participeren, samen te werken, een bijdrage te
leveren of ons behoorlijk te gedragen.
Verantwoordelijkheid en keuze
Deze gedachten over de mens leren ons twee dingen waarop we niet
voorbereid zijn: we zijn nu ten volle verantwoordelijk voor alles wat
we doen en we kunnen vrij kiezen uit de mogelijkheden die voor ons
liggen. Maar in plaats daarvan geven we de voorkeur aan de slavernij.
We blijven graag vasthouden aan het denkbeeld, dat we het offer van
de omstandigheden zijn, van onze omgeving of van ons verleden. We
geven, en dat maar al te graag, ons aangeboren recht op vrijheid op,
ten gunste van deze bedrieglijke zekerheid die ons de onderwerping
aan alle mogelijke machten en krachten belooft. Het gevolg is dat we
verschrikkelijk verward zijn, omdat we deze nieuwe weg niet durven
te volgen. We hebben ook geen zelfrespect. Als we iets goed doen,
prijzen we onszelf en worden we zo trots als een pauw. Het volgende
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ogenblik, als we iets verkeerd doen, zien we op onszelf neer alsof we
ontzettend dom of waardeloos zijn. Wanneer we dus met onszelf in
het reine willen komen, dan moeten we eerst eens leren begrijpen dat
we alleen dát doen, waartoe we besloten hebben en waar we zelf de
voorkeur aan geven.
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De beweegredenen van het gedrag van onszelf en anderen
Achter al onze handelingen schuilt een logica, hoewel we ons
normaliter van onze 'persoonlijke logica' niet bewust worden en geen
weet hebben van onze verborgen redenen. Dat betekent wel dat we
nooit 'dom' of onverstandig' handelen. Dat kan in de ogen van anderen
en onszelf wel zo schijnen, als de werkelijke beweegredenen niet
worden begrepen, en ook zelf zijn we onze werkelijke bedoelingen
niet bewust. Dat is nu juist de grond waarom wij er toe neigen onszelf
en anderen steeds dieper naar de overtuiging te leiden, dat we zwak
zijn en géén verantwoordelijkheid op ons kunnen nemen. Wij als
wetenschapsmensen en als opvoeders hebben evenwel de verplichting
een culturele revolutie te ontketenen, die ertoe bijdraagt dat we niet
langer een oordeel over elkaar vellen', maar ervoor zorgt dat iedereen
de beweegredenen van de ánder beter begrijpt We zullen dan de
vrijheid van de mens en zijn verantwoordelijkheid met andere ogen
zien. Wij als wetenschapsmensen en opvoeders, hebben ook de plicht
er toe bij te dragen dat we niet langer een ongefundeerd oordeel over
elkaar vellen, maar we moeten er toe bijdragen dat iedereen de
beweegredenen van zichzelf en de ander beter begrijpt. We zullen de
vrijheid van de mens - en zijn verantwoordelijkheid - met andere ogen
moeten leren zien. Hieronder volgen enkele concrete stappen:
Vooroordelen
Op de eerste plaats moeten we ons van de vooroordelen bevrijden die
we van onszelf hebben. Vooroordelen zijn altijd gebaseerd op diepe
overtuigingen, op generalisaties, op ongecontroleerde
veronderstellingen, op een soort geloof.' Het is echter onmogelijk zich,
van welk vooroordeel dan ook, te bevrijden, wanneer we het vraagstuk
niet werkelijk zelf trachten te doorgronden en in staat zijn afstand te
doen van een bepaalde kijk op de zaak en een nieuwe visie op
diezelfde zaak te ontwikkelen. We kunnen niet tevreden zijn de
gedachten van een ander persoon te aanvaarden; het is nodig
opvattingen, ook al stemt iedereen er mee in, zelf te overdenken, te
onderzoeken en een eigen standpunt in te nemen!
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Welke opvattingen moeten we nu corrigeren? De eerste vraag die we
onszelf stellen, luidt: "Zijn we zoals we zijn goed genoeg?" Weinig
mensen, met een gezond verstand, zullen 'ja' zeggen. Het treurige is,
dat de enigen die menen dat ze goed genoeg zijn zoals ze zijn,
geestesziek zijn! Een krankzinnige ziet niet wat er bij hem hapert, net
zo min als misdadige en criminele mensen dat doen. Ze denken dat
met hen alles in orde is terwijl alle anderen fout zijn. In tegenstelling
daarmee heb je de neurotische mens, die zichzelf voortdurend afvraagt
wat er bij hem niet klopt, waarbij hij behalve zichzelf ook anderen de
schuld voor zijn problemen in de schoenen schuift. Hij is constant
bang iets fout te doen; hij probeert zich zelf te beschermen door een
bonte veelheid van verdediging en verontschuldigingmechanismen.
Hebben we werkelijk alleen maar de mogelijkheid, ofwel te huichelen
dat we altijd op het goede spoor zitten en daarbij de ellende en de
twijfels eraan uit ons bewustzijn bannen, ofwel onder te gaan in
schuldgevoelens en de vrees dat we niet tegen de eisen van het leven
opgewassen zijn? HIER LIGT DE KERN VAN DE ZAAK. We
hebben alle reden om niet over alles tevreden te zijn met wat we doen.
Wij allen maken fouten en zelfs veel fouten. Maar rechtvaardigt dat de
ontevredenheid over onszelf? Het is onmogelijk volkomen te zijn! Het
is zélfs een gebrek aan realiteitszin om naar volmaaktheid te streven!
Dat is een onbereikbaar doel! We zullen bitter worden als we merken
hoever we van dat doel verwijderd blijven! Het is menselijk fouten te
maken (errare humanum est) en wij zullen moeten leren met onszelf te
leven met al onze onvolkomenheden. Als we over onszelf niet
tevreden zijn en ons niet accepteren zoals we zijn, dan zullen we nooit
in staat zijn met onszelf vrede te sluiten! Wat we ook bereiken, er zal
altijd een stukje onvolkomenheid in ons achter blijven. Waarom
aarzelen we nog onszelf toe te staan, dat we goed genoeg zijn zoals we
zijn én anderen hetzelfde voorrecht te gunnen? De diepere reden is dat
we geen vertrouwen hebben in de menselijke natuur. We zijn er
helemaal van overtuigd dat, als we iemand laten weten dat hij goed
genoeg is, wij zijn groei en zijn ontplooiing in de weg staan. De
meeste mensen geloven dat niemand bereid is, zonder zweepslagen,
zijn positieve bijdrage te leveren, te leren, te groeien en te werken.
MAAR DAT IS DOMWEG NIET WAAR.'
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Ik ben ik en zoals ik ben, ben ik goed genoeg
Mensen kunnen groeien; mensen kunnen leren om de eenvoudige
reden dat ze leren prettig vinden of uit nieuwsgierigheid om iets te
ontdekken en vanuit het vurige verlangen hun persoonlijkheid te
ontplooien. Voor groei en voor het streven naar volmaaktheid is deze
twijfel aan zichzelf en de ontevredenheid over zichzelf niet nodig.
Maar voor de meeste mensen is het idee dat we goed genoeg zijn niet
acceptabel, omdat ze maar weinig achting voor zichzelf hebben.
Deze gedachte:"Ik ben goed genoeg", vereist een diep gevoel van
respect voor zichzelf. Het mag niet verward worden met arrogante
trots van een mens die erover opschept hoe goed hij wel is. Een
dergelijke persoon twijfelt aan zichzelf, maar hoopt met zijn gedrag te
bereiken dat anderen van hem onder de indruk geraken, waardoor hij
zijn gevoel van eigenwaarde opkrikt. De ware betekenis van het goed
genoeg zijn kan men aflezen uit het natuurlijke gedrag van een
persoon waaruit zelfvertrouwen blijkt, uit een gevoel van zekerheid in
het "Ik ben wat ik ben!". Omdat de meeste mensen eraan twijfelen of
ze goed genoeg zijn voelen ze zich voortdurend ertoe aangespoord te
onderzoeken, hoé goed ze zijn en maken hun leven ondergeschikt aan
het enige doel dat hun voor ogen staat: te bewijzen dat ze waardevolle
mensen zijn. Ze zijn niet op aarde om met volle teugen van het leven
te genieten en ze dragen evenmin bij tot een nuttig bestaan. Als ze niet
kunnen bewijzen hoe goed ze zijn dan zijn ze niets waard en hebben
ze het gevoel dat ze hun plaats of positie in het leven verliezen. Het is
een weinig erkend, maar hoogst eenvoudig, feit in het leven, dat ieder
mens alleen al door het feit dat hij bestáát, een plaats in het leven
hééft. Niettegenstaande dit feit proberen de meeste mensen wanhopig
hun plaats in het leven 'te vinden'. Ze studeren, potten geld op en
krijgen vrienden. Maar het is een treurig feit dat ieder mens die
probeert zijn plaats in het leven te 'vinden', nooit in zijn leven het
gevoel zal hebben dat hij deze plaats werkelijk gevonden heeft;
daarbij speelt geen rol hoeveel geld, macht of liefde hij heeft en wel
om de eenvoudige reden omdat hij, zoals in Maeterlink's drama 'De
Blauwe Vogel voorgesteld wordt, als een waanzinnige naar iets zoekt
wat hij al heeft! Waar we ook staan, we bevinden ons temidden van
onze medemensen en we zijn een deel van hen, we zijn deelnemers
aan het gebeuren om ons heen en we werken mee aan de
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totstandkoming van een zeker lot. Maar men denkt:"Hier sta ik en dáár
is de maatschappij. Hoe kan ik nu het gevoel hebben dat ik erbij
hoor?" De mens is zélf de maatschappij. Men denkt "Hier sta ik, dáár
is het leven, machtig en wonderlijk als een hoge met sneeuw bedekte
bergtop en tegelijkertijd als een waarschuwend onweer’...... Dit leven
is in ieder van ons in al zijn majesteit en al zijn macht. Wij maken er
deel van uit.
Verneder jezelf niet
We slagen er niet in onze sterke punten te zien maar kijken
voortdurend naar onze zwakke punten. We concentreren onze
aandacht op dát wat we niet kunnen en het lukt ons niet vertrouwen te
stellen in onszelf, op dát wat we zijn en wel kunnen doen. In plaats
van trots erop te zijn dat we onze moedertaal beheersen, voelen we
ons minderwaardig omdat het zo moeilijk is Spaans te leren. De
Spanjaarden hebben hetzelfde gevoel. We moeten leren trots te zijn op
dát wat we zijn en we kunnen veel meer uit onszelf halen wanneer we
onze innerlijke schatten bloot leggen. Maar door onze angsten en
twijfels houden we onze schatten verborgen. We zijn zó bang om
fouten te maken, omdat we geloven dat iedere fout ons vernedert, dat
iedere fout bewijst dat we een mislukkeling zijn. De gedachte aan een
vernedering komt alleen op in het hoofd van iemand die zich
vernederd voelt. Een mens wiens zelfwaardering door het gedrag van
andere mensen niet ondermijnd kan worden, kan zich niet vernedert
voelen. Er zijn wel mensen die zich er niets van aantrekken, maar de
meeste voelen zich om het minste of geringste vernederd. Belangrijk
is, hoe we over onszelf denken. De nu gebruikelijke methode waarmee
we onszelf beïnvloeden is die van de strijd met onszelf. Op die manier
komen we in het slop en verliezen we de kracht juist dat te bereiken
waarvoor we vechten. En wanneer we onze inspanningen vergroten en
een sterkere druk uitoefenen, komen we hoe langer hoe dieper in het
slop. Er bestaat niets wat ons méér van de juiste weg kan afbrengen.
Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. Buig de vingers van beide
handen en haak de vingers van de linkerhand in die van de
rechterhand. Trek nu uit alle macht de linkerhand naar de rechterkant.
Wat merk je nu op? Dat je helemaal niet trekken kunt! Hoe meer je
trekt, des te minder ze bewegen. Je kunt de linkerhand alleen maar
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naar de rechterkant trekken wanneer je nu juist géén kracht gebruikt.
Waarom is dat zo? Je kunt het gevoel: met grote kracht te trekken,
alleen dán hebben wanneer je, zonder dat je het bewust bent, tegelijk
met de andere hand een tegengestelde kracht uitoefent. Zo kun je ook
alleen maar met jezelf vechten, wanneer je tegelijk weerstand biedt!
Of juister gezegd: wanneer je tegelijkertijd een weerstand
teweegbrengt.
Künkel (Dr. Fritz Künkel Opvoeding tot Persoonlijkheid Amsterdam WB 1972) toonde ons een
interessant voorbeeld van deze strijd met onszelf: In het zwembad
nam een man een aanloop op de duikplank, keek dan naar het water en
bleef onverwachts staan. Bij ging weer terug en nam opnieuw een
aanloop. Op het laatste moment werd de angst voor het water zó groot
dat hij weer bleef staan. Hij nam voor de derde keer een aanloop en
sprong toen in het water. Dit is nu typisch een voorbeeld van
ambivalentie. Eigenlijk wilde hij springen maar van de andere kant
was hij bang voor het water of wat het dan ook geweest mag zijn.
Künkel gebruikte dit voorbeeld om te tonen hoe we onszelf voor de
gek houden! Wilde deze man werkelijk springen? Als hij het niet
wilde, waarom sprong hij dan tenslotte toch? Waarom sprong hij dan
niet meteen de eerste keer? Künkel toonde aan dat dit gedrag het
gedrag is van een mens die zijn wilskracht op de proef wil stellen. Om
dit te doen moet hij eerst een hindernis opwerpen en dan afbreken.
Waarom doet hij dat? Omdat iedere idioot van een duikplank in het
water kan springen! Maar daarentegen is hij een held die zijn angst
overwint! Hij maakt uit zo'n simpel gegeven als een sprong in het
water een heldendaad Dan gaat hij naar huis en prijst zichzelf:"Kijk
eens aan, vandaag heb ik mezelf overtroffen' Ik heb wilskracht!" Zo
kan hij laten zien dat hij méér kan dan anderen. Voortaan kan hij nu
neerzien op al die andere mensen die niet voldoende wilskracht
hebben! Wanneer hij van de andere kant op één of ander tijdstip eens
iets niet graag zou willen doen, dan doet hij een poging het toch te
doen om zijn geweten gerust te stellen en verontschuldigt zijn
mislukking door te zeggen dat hij in dit geval nét niet voldoende
wilskracht had.
Een besluit nemen en de prijs betalen
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Zo maken we ons het idee van wilskracht dienstbaar aan onze doelen.
Als we echt iets met succes willen aanpakken dan zeggen we:"Ik heb
er de wilskracht voor." En als we iets totaal niet van plan zijn te doen,
dan zeggen we"Het spijt me, maar ik heb nu eenmaal niet voldoende
wilskracht". Ook hiervan zullen we een voorbeeld geven: het is erg
makkelijk om met roken op te houden. Het heeft helemaal niets met
wilskracht te maken. Of men zijn doel bereikt, hangt er alleen maar
vanaf of men nu écht met roken wil ophouden of juist niet. De meeste
mensen die beweren met roken te willen stoppen, doen alsof! Ze
missen het roken dan zo erg dat ze er niet mee kunnen ophouden. Ze
willen het zelfs helemaal niet, omdat ze daarvoor de prijs moeten
betalen dat ze dan juist van het rookgenot afstand moeten doen, maar
ze willen ook niet de andere prijs betalen, dat ze zich misschien een
beetje misselijk voelen. Maar iedereen die het eerlijke en vaste besluit
neemt met roken op te houden, die kan dat ook' Bij sommige mensen
gebeurt dat pas als de dokter hun op het hart drukt dat hun gezondheid
eronder lijdt, ja, dan laten ze het roken na. Anderen mensen spelen het
klaar om andere redenen ermee te stoppen. We staan er versteld van
hoezeer we in staat zijn ons eigen lot in handen te nemen.
Verbazingwekkender is, hoe weinig mensen dat weten! Een ander
voorbeeld, hoe we onszelf voor de gek houden, is het probleem van
slapeloosheid. Laten we eens veronderstellen dat iemand een goed
boek heeft en dat hij het liefst de hele nacht erin zou willen lezen. De
volgende dag zou hij hondsmoe zijn, maar slapeloosheid is geenszins
te bespeuren. Of laten we eens aannemen dat een vriend tot in de
vroege ochtenduren bij ons blijft en met ons praat, of er moet een
probleem uitgesponnen worden, waardoor iemand niet aan zijn
nachtrust toekomt. Ook dit is geen slapeloosheid. Er is pas sprake van
slapeloosheid op het ogenblik waarop iemand zegt:"Nu moet ik gaan
slapen. Wanneer ik nu niet ga slapen, zal ik me morgen ellendig
voelen. Ik heb slaap nodig. Ik kan eenvoudig niet zonder slaap". Op
dat zelfde moment begint het conflict. En hoe heviger iemand probeert
te gaan slapen, des te meer zal hij wakker blijven... Het komt bij de
mensen niet in hun hoofd op, dat ze het zélf in de hand hebben te gaan
slapen of wakker te blijven. Ze nemen een besluit en zijn zich van dat
besluit niet bewust. Sterker, ze zijn zich nog niet eens bewust ervan
dat ze in staat zijn een beslissing te nemen! Maar hoe gaat dat nu in
zijn werk? Laten we eens aannemen, dat iemand midden in de nacht
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wakker wordt omdat vreemde gedachten door zijn hoofd gaan of
omdat hij moeilijkheden met de spijsvertering heeft. Voor zo iemand
is het nu niet bepaald makkelijk om weer te gaan slapen en hij
probeert zichzelf in slaap te praten. Hij kan nu allerlei trucjes
gebruiken: veel van deze trucjes zullen bij verschillende gelegenheden
hun effect niet missen. Maar ooit komt het moment waarop al zijn
kleine trucjes geen baat meer hebben en hij domweg niet in slaap kan
vallen. Wat zou zo'n persoon in dat geval kunnen doen? Hij zou met
zichzelf kunnen gaan praten en zeggen:"Wie houd je nu eigenlijk voor
de gek? Wil je werkelijk gaan slapen of wil je liever piekeren? Maak
jezelf toch niets wijs dat je probeert te slapen als je in feite wilt
nadenken. Wat ben je dus van plan?" En dan kan hij zichzelf gade
slaan. Dat is alles wat hij te doen heeft. Wanneer hij graag wil
nadenken, dan zal hij ook nadenken. Wanneer hij wenst te slapen, dan
zal hij de eerste ervaring die hij opdoet zijn..dat het al weer morgen is'
Om te zien wat je werkelijk wil, moet je kijken naar wat je doet!
Dit is niet een te ver doorgevoerde simplificatie en het is evenmin
fantasie. Je kunt het leren. Bij voorbeeld: een studente kwam na een
kollege naar me toe en zei: "Weet u wat er in het uur na uw gesprek
gebeurd is? Ik werd erg slaperig, ik maakte mijzelf wakker en ik
probeerde op te schrijven wat u gezegd had. Maar toe sukkelde ik
weer in slaap. Ten slotte zei ik tegen mijzelf: 'Let nu eens op, wat wil
je nu eigenlijk: slapen of wakker blijven?" Ze voegde eraan toe:"Tot
mijn grote verbazing was ik nu helemaal niet meer moe”. Een zelfde
situatie komt voor wanneer een onervaren onderwijzeres met een
lastig kind te maken krijgt. Ze kan tegen het kind zeggen:"Je mag niet
voor je beurt praten Blijf nou eens rustig zitten." Maar ieder
zelfbewust kind zal natuurlijk het tegengestelde doen. De
onderwijzeres kan het natuurlijk ook zó aanpakken:"Ik moet jouw
beslissing accepteren. Wanneer je toch wilt opstaan, als je niet aan de
beurt bent, dan kan ik daartegen niets doen. Wanneer je wilt gaan
zitten zou ik dat prettig vinden". Het is verbazingwekkend te zien hoe
vaak kinderen bereid zijn te doen wat de situatie vereist, wanneer men
ze zelf de verantwoordelijkheid laat voor hun beslissing.
WIJ ZIJN ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ONZE
BESLISSINGEN
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In plaats van met onszelf te vechten, onszelf te dwingen, onszelf te
vernederen, onszelf te bekritiseren enz. kunnen we ons ervan bewust
worden dat we nu eenmaal slechts dát doen, waartoe we hoe dan ook
besloten hebben en dat we bereid zijn ons neer te leggen bij de
eenmaal genomen beslissingen. Door zo te denken hebben we de deur
voor de verandering van onze ideeën geopend. Nog een voorbeeld:
een vrouw heeft een brief gekregen die ze eigenlijk zou moeten
beantwoorden, maar ze heeft er geen zin in. Ze kan het gewoon niet
opbrengen. Nu denkt ze iedere morgen:"Vandaag zal ik het doen".
Maar iedere avond stelt ze vast dat ze het niet gedaan heeft. Ze wordt
woedend op zich zelf, iedere dag een beetje meer en nog steeds wordt
de brief niet geschreven! Laten we nu eens aannemen, dat ze de zaak
thans heel anders aanpakt en zichzelf met zelfrespect en gevoel van
eigenwaarde behandelt. Ze zou nu tegen zichzelf kunnen zeggen:"Ik
voel me nu niet in staat die brief te schrijven; ik moet het accepteren
dat die brief nu niet geschreven wordt. Wanneer ik van gedachten
veranderd ben, dan zal ik hem schrijven". Misschien hoort zij zich
plotseling zeggen:"Och, is dat zo? Dan kán ik hem immers schrijven."
En ze doet het!
We kunnen deze ervaringen in de praktijk opdoen, wanneer we ons
ervan bewust zijn dat onze handelingen een gevolg zijn van onze
beslissingen en het doet er niet toe hoezeer we onszelf bezighouden en
pijnigen en hoezeer we onszelf proberen te controleren. Wanneer we
de beslissing nemen de verkeerde dingen te doen, dan kan geen
zelfdiscipline en geen ergernis, geen vernedering en ook geen angst
daaraan iets veranderen. Ieder van ons doet alleen dat waartoe hij op
dit moment besloten heeft. En omdat dit inzicht de deur naar de
vrijheid opent, willen zo vele mensen hierin niet geloven, want dan
moeten ze erkennen dat ze zélf geheel en al voor hun eigen gedrag
verantwoordelijk zijn! Onze hele opvoeding leidt ertoe dat we dit feit
als verschrikkelijk en ronduit walgelijk ervaren. We zouden veel
liever een 'verontschuldiging' willen hebben. Stel je voor dat iemand
woedend wordt en daardoor een vriend beledigt of een bord tegen de
muur stukgooit. Dan zal hij er achteraf spijt van hebben, er hevig van
ontstelt zijn en zich schuldig voelen. Dan verontschuldigt hij zich:
"Het zijn mijn zenuwen, ik kan er niets aan doen!" Feitelijk bedoelde
hij:"Jij bent de oorzaak, je behoorde immers te weten dat ik zwakke
zenuwen heb en je moet mij maar niet uitdagen!" In de kern van de
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zaak blijkt dan dat zijn werkelijke bedoeling was: de ander ertoe te
brengen iets te doen wat hij wilde! Achteraf heeft hij schuldgevoelens.
Het blijkt namelijk dat hij geen slecht mens is hij heeft een geweten.
Iedereen die buiten zichzelf raakt van woede, kán zich volkomen
beheersen, ofschoon hij natuurlijk niet in het minst gelooft dat hij zich
beheersen kan. Maar er hoeft maar toevallig een goede kennis aan te
bellen en je zult zien dat hij meteen zijn kalmte herwonnen heeft.
Hoewel hij zo-even nog aan een hevige temperamentuitbarsting
overgeleverd was. Als de kennis dan weer vertrokken is, gaat de
poppenkast weer door! Iemand die 'buiten zichzelf' raakt, wil
natuurlijk niet weten dat hij dit zichzelf aandoet. Het is veel
gemakkelijker te zeggen:"Mijn vader heeft zwakke zenuwen en ik ben
er ook mee belast. Ik ben nu eenmaal zo overgevoelig".
Angst
Er is een zeer grote weerstand in ons om te erkennen dat we voor al
onze daden en gedragingen verantwoordelijk zijn. Wanneer we dit
echter inzien, kunnen we echt vrije mensen worden en verkrijgen we
de vrijheid van een keus doen. We hebben deze kracht zonder te
weten hoe we het beste met deze kracht kunnen omgaan. Het gevolg is
dat wij allen aan de dwaling: "angst" lijden. We proberen onszelf te
intimideren door ons de slechte afloop voor ogen te houden die een
gevolg van onze verkeerde handelingen zou kúnnen zijn. We proberen
onze buren en onze kinderen zeer levendig de kwade gevolgen voor
ogen te houden die te wijten zijn aan een afwijken van het rechte pad
der deugd. Wij zijn een slag mensen dat vol angsten zit, we zijn op
angst gedrild in een vele eeuwen durende autocratische heerschappij.
Er waren zogenaamde aardse en hemelse machten die ons bestraften
of met straf bedreigden, als we ons niet behoorlijk gedroegen. De
angst werd gebruikt, of liever misbruikt, om de onderdanen tot
gehoorzaamheid te dwingen. Wij, die de politieke vrijheid bevochten
hebben om onze eigen beslissingen te nemen en ernaar te leven, wij
hebben desondanks ons 'slavengeloof' niet overwonnen; we hebben de
angst en bedreiging nodig om tot goede daden te komen. Angst is
volkomen overbodig! In plaats dat angst ons voor gevaren behoedt, is
het zelfs veel waarschijnlijker dat we juist door angst in gevaar
gebracht worden. We hoeven toch niet voor auto's bang te zijn om te
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voorkomen dat we overreden worden. Iemand die bang is door een
auto overreden te worden, zal veel eerder bij een dergelijk ongeluk
betrokken raken. De angst is de zonde van de vrije mens. Ze dient
geen juist doel en ze heeft met gevaar niets uit te staan. Men heeft
aangetoond dat op het moment dat er echt gevaar dreigt, men zich
domweg niet kan veroorloven bang te zijn. De angst bestaat alleen
maar wanneer men maar een flauw vermoeden van gevaar heeft. Op
het moment van het grootste gevaar zijn we er alleen maar op bedacht
ons leven te redden. In een dergelijke situatie is er geen plaats voor
angst. Een uitzondering is het gevoel van paniek. Een dergelijk gevoel
komt echter alleen maar op wanneer men zich verloren voelt en de
toestand er een waarborg voor is dat de verwachting van het verloren
zijn bewaarheid wordt. Wanneer paniek uitbreekt geeft men iedere
poging op zich in te spannen of zich moeite te getroosten en daardoor
komt het dat men gewond of gedood wordt.
We stellen ons in op pech of geluk
Eén van onze sterkste drijfveren, de kracht die ons tot handelen
aanzet, is de anticipatie, het vooraf in gedachten beleven van een
mogelijke gebeurtenis of de mogelijke consequentie van een
handeling Alle mensen handelen volgens die methode. Met ADLER
kunnen we ook zeggen dat we een geheim plan in ons hoofd hebben
en dat we daarnaar handelen. Iedereen kan over een plank lopen die
een meter breed is en op de grond ligt. Maar wanneer diezelfde plank
zich 30 meter boven de grond bevindt, zullen veel mensen het wel uit
hun hoofd laten er over te gaan omdat ze bang zijn omlaag te vallen.
En sommigen, die het toch proberen, zullen inderdaad omlaag vallen
omdat ze het immers verwacht hadden.
Angst en vrees zijn daarom zo gevaarlijk, omdat de angst voor het
falen of mislukken zo schadelijk is! We kunnen ons allemaal zo
inspannen en onze kracht inzetten om onze vrees te overwinnen, maar
diep in ons innerlijk zijn we er toch op uit ons aan een gevaar bloot te
stellen waarop we ons vooraf in gedachten ingesteld hebben.
Natuurlijk komen niet al onze anticipaties uit, want er zijn ook
krachten werkzaam waarop wij geen vat hebben. Dit zijn de z.g.
uiterlijke krachten. We verwachten bijvoorbeeld succes zonder
evenwel het doel te bereiken omdat de omstandigheden ons niet
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gunstig gezind zijn. We verwachten te falen maar om de een of andere
reden hebben we succes. We moeten ons er wel van bewust zijn, dat
we het resultaat van onze handelingen voor een groot deel zelf in de
hand hebben.
We kennen allemaal mensen die we ‘geluksvogels’ noemen. Die
kunnen doen wat ze willen en ze hebben altijd succes. Aan de andere
kant kennen we de ‘pechvogels’. Wat ze ook ondernemen, het loopt
altijd verkeerd af, nooit komt er iets behoorlijks tot stand.
De geluksvogel behoort tot het slag mensen dat denkt:"Oh, het zal wel
goed gaan." Hij is er echt van overtuigd. Daarom gebruikt hij al zijn
innerlijke krachten en mogelijkheden; hij weet wat hij moet doen. Hij
zal vooruit lopen als hij het gevoel heeft dat hij nu vooruit moet lopen.
Hij zal zich inhouden als hij voelt dat dit beter is. Hij zal praten
wanneer het nodig is en hij zal zwijgen als dát beter uitkomt. Hij is in
harmonie met zichzelf en het leven en hij heeft goede kansen zijn
problemen goed op te lossen.
Maar zelfs de grootste geluksvogel raakt wel eens in een moeilijke
situatie. Maar wat doet hij wanneer iets verkeert gaat',' Zou hij
zichzelf beschuldigen en verwijten maken? Dat doet hij niet. Hij zal
zich afvragen:"Wat heb ik eigenlijk verkeerd gedaan?" Dan denkt hij
er over na en krijgt de mogelijkheid iets te bedenken wat beter is en
als hij een volgende keer in een zelfde situatie komt, dan zal hij
waarschijnlijk een goede oplossing vinden.
Van tijd tot tijd zal ook hij situaties aantreffen die hij niet aankan. Wat
zou hij dan doen? In een dergelijke situatie zal hij denken: "Nu ja, ik
hou er nu liever mee op en wacht een gunstiger gelegenheid af.
Misschien krijg ik de volgende keer meer vat op de situatie. En dan
speelt hij het klaar!
Maar hoe gedraagt de pechvogel zich? Die is er al direct van overtuigd
dat alles wat hij aanpakt zal mislukken! Daarom praat hij wanneer hij
beter had kunnen zwijgen. En hij zwijgt wanneer hij beter had kunnen
praten. Hij geeft het op wanneer hij beter standvastig had kunnen zijn
en hij vecht wanneer het beter was zich terug te trekken. Natuurlijk
loopt dan alles slecht voor hen af. Wat zegt hij dan? "Zie je wel, ik
had het wel gedacht." En hij geeft de moed op! Toch heeft ook de
meest ontmoedigde zonderling zo nu en dan succes. Hij doet iets en
tot zijn stomme verbazing lukt het ook nog. Wat zegt hij dán?
“Vreemd, hier kan iets niet kloppen”. Dan zit hij er zo lang over te
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piekeren wat eigenlijk verkeerd kon zijn, dat hij daardoor de hele zaak
bederft. En het einde van het liedje is, dat de geluksvogel steeds meer
successen oogst en de pechvogel steeds meer een mislukkeling wordt.
Door met onszelf te vechten verliezen we onze zelfbeheersing
We behoren allemaal tot de ene (pechvogel) of de andere
(geluksvogel) categorie. We weten niet in hoeverre we het resultaat
van ons handelen zelf veroorzaken. We zijn niet in staat de omvang
van onze innerlijke krachten, waarvan we een nuttig gebruik kunnen
maken, naar waarde te schatten. Het is interessant dat de psychiaters
de gevolgen van die strijd met onszelf geleidelijk aan leren begrijpen.
Gedurende langere tijd hebben Wexberg en ik het concept
‘antisuggestie’ gehanteerd. Wanneer een patiënt niet kan slapen of
stottert of een ander verschijnsel heeft dat hem hindert dan vragen we
hem dit symptoom expres op te roepen. Dat kán hij niet! Wendel
Johnson heeft onlangs ontdekt dat ieder symptoom verdwijnt wanneer
men de patiënt vraagt het te produceren! De symptomen bestaan
zolang als de patiënt ze bestrijdt. Telkens als men vecht, wordt een
bepaalde functie gestoord. Frankl spreekt van de 'paradoxe intentie'.
Telkens als men iemand ertoe brengt het tegendeel te willen doen van
hetgeen waaronder hij lijdt, houden de symptomen op. Knight noemt
dit ‘negatieve praktijk’ Het is makkelijk te begrijpen dat we op het
ogenblik waarop wij ophouden met onszelf te strijden, we de situatie
in onze macht krijgen en de strijd niet hoeven voort te zetten. We
verliezen de beheersing over onszelf alleen maar door tegen onszelf te
vechten. Daarom is het nodig dat we onszelf accepteren zoals we zijn
en het beste uit ons zelf te maken, om vrij te zijn. We moeten ons niet
zo hevig bezig houden met wat we behoren te doen, wat ons zou
kunnen overkomen en waarin we mogelijkerwijs zouden kunnen
mislukken. We moeten ons niet bezig houden met onze
ontmoedigingen en angsten. We hoeven ons alleen maar af te
vragen:”Wat kan ik doen”. We moeten leren onszelf op dezelfde
manier moed in te pompen als onderwijzend personeel dat met
kinderen behoort te doen. We moeten het roer omgooien en ons
toeleggen op een totaal andere manier van omgaan met onszelf Zo
kunnen we tot innerlijke vrijheid komen, een vrijheid die ieder van
ons beslist bereiken kan. Er bestaat een simpele waarheid die in de
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meeste fundamentele filosofieën te vinden is: je moet jezelf vergeten,
of het tegenovergestelde treedt op: n.l dat je je geremd voelt. Dat
betekent dat we alleen dan voldoen aan de eisen die het leven stelt,
wanneer we bereid zijn ons bezig te houden met de zaken die we in
het hier en nu kunnen oplossen, met de problemen die we werkelijk
moeten oplossen, in plaats van ons voortdurend er mee bezig te
houden onszelf te bewijzen hoe goed of hoe slecht we wel zijn! We
moeten die eigenschappen gebruiken waarmee we voor ons bestaan
uitgerust zijn. Navelstaren, en de strijd met onszelf, leiden slechts tot
innerlijke wrijvingen die al onze energie opslokken, energie die we
voor ándere taken nodig hebben. We wijzen onze onderwijzers en
leraren erop, de leerling die moeilijkheden met het leren heeft,
duidelijk te maken:"Je zit tussen twee stoelen. Neem nu een
beslissing. Ben je nu in wiskunde geïnteresseerd of is het voor jou van
belang te ontdekken hoe goed of slecht je bent?" We kunnen niet
tegelijk aan twee problemen werken. Het is onze taak ons met die
problemen bezig te houden waarmee het leven ons nú confronteert.
Frankl had het voorrecht deze innerlijke vrijheid onder de meest
tragische omstandigheden te vinden die een mens zich kan indenken,
in de concentratiekampen van Hitler. Hier had hij alles verloren, zelfs
het manuscript waaraan hij zo gehecht was en waarvan hij dacht dat
het hem eens befaamd zou maken. Hij was dag in dag uit aan
vernederingen en de voortdurende bedreiging van zijn leven
overgeleverd. Hij ontdekte deze innerlijke vrijheid toen hij plotseling
inzag: "Ik moet zien te ontdekken wat dit ogenblik voor mij betekent;
ik moet een beslissing nemen wat ik er mee doe". Uit deze ervaring
ontstond zijn boek 'Vom Todeslager zur existenziellen Analyse'.
Ook wij kunnen deze vrijheid vinden als wij ermee instemmen, dat wij
er zijn om te participeren, om samen te werken, en het probleem op te
lossen dat direct voor ons ligt en niet om roem te oogsten of fouten te
vermijden. We hebben onze plaats omdat we bestaan! We zullen eens
zien wat we ermee kunnen doen.
Door de volle aandacht te hebben voor het hier-en-nu kunnen we leren
te ontdekken wanneer we moeten strijden en wanneer niet
Afsluitend een serie verhalen. Soms kunnen dergelijke verhalen het
wezenlijke zó belichten dat het ons werkelijk duidelijk wordt
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Twee kikvorsen sprongen en kwaakten lustig in een maanheldere nacht.
Plotseling kwamen ze in een emmer met melk terecht. De wanden van de
emmer waren steil en glad. Ze probeerden eruit te klimmen maar dat lukte
niet. De oudste kikvors zei: "Wat heeft er voor zin ons in te spannen om
eruit te komen? We spelen het nooit klaar". Hij gaf de moed op en
verdronk! Maar de jongste kikvors was niet zo wijs. Hij spande zich nog
meer in en bleef aan een stuk door trappelen en springen. Toen de zon
weer opging, zat hij gezond en blij op een klomp boter.

Nooit opgeven! ' Nooit de moed verliezen!!

Een ander verhaal leert juist het tegenovergestelde:

De Donau is een prachtige rivier die langs Wenen stroomt. Niet zo blauw
als in het bekende lied, maar toch erg lieflijk. Het water is tamelijk warm.
Een van de mooiste belevenissen is stroomopwaarts te lopen en dan
stroomafwaarts te zwemmen, gedragen door het water dat van de heuvels
stroomt, aan beide zijden boomgaarden en groene heuvels. Maar ieder jaar
zijn er weer veel doden te betreuren, omdat de rivier op bepaalde plaatsen
draaikolken vormt die de zwemmers naar onderen sleuren en waardoor
zij verdrinken. Eens vertelde mij een zwemleraar dat niemand in een
draaikolk hoeft te verdrinken als hij maar een poosje wil wachten en zijn
adem inhoudt. Want op dezelfde manier waarop het water hem omlaag
trekt, stuwt het hem een paar seconden later naar de oppervlakte! Er
bestaat eigenlijk helemaal geen gevaar. Verdrinken kan alleen maar
iemand die tegen de stroom inzwemt en zich verweert. Zo iemand raakt
op het einde van zijn krachten en moet dan wel verdrinken.

Het geheim van het leven is te weten, wanneer men door moet gaan
met zijn pogingen en wanneer men zich rustig aan de draaikolk van
het leven moet overgeven! Deze wijsheid is uitgedrukt in een gebed
van de Anonieme Alcoholici:
God, geef mij de blijde kalmte dát te accepteren wat ik niet
veranderen kan, geef mij de moed en de kracht te veranderen wat ik
wel veranderen kan en de wijsheid het verschil tussen beide te zien.
Accepteer jezelf en neem het leven zoals het is
Het volgende verhaal maakt duidelijk wat het wil zeggen: zichzelf te
accepteren en het leven te nemen zoals het is:
Er was eens een arme Chinese boer. Hij had alleen maar een klein
strookje land dat hij bebouwde. Hij had maar één zoon die hem daarbij
hielp en ook nog een paard voor de ploeg. Op een dag ging het paard er
vandoor! Alle mensen uit het dorp kwamen aanlopen om over het lot van
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de boer te treuren en hun medelijden te tonen met zijn pech dat zijn paard
nu weg was en niet meer voor hem kon werken. De boer zat er heel kalm
bij en sprak:"Hoe weten jullie eigenlijk dat het pech is?" Een week later
kwam het paard terug, temidden van een kudde van tien wilde paarden.
Weer kwamen de omwonenden naar hem toe, nu om hem te feliciteren
met zijn geluk. De boer zat er weer heel bedaard bij en zei:"Waarom
denken jullie dat dát geluk is?" Een week later werd de enige zoon van de
boer bij het temmen van één van de wilde paarden eraf geworpen en hij
brak zijn been.
De mensen uit het dorp kwamen weer, hadden medelijden met hem en
maakten misbaar over zijn pech. Weer bleef de boer kalm en zei:"Hoe
weten jullie nu dat het pech is?" Een week later brak de oorlog uit.
Soldaten kwamen en namen alle Jonge mannen mee, ………… met
uitzondering van de zoon van de boer, omdat díe een gebroken been had!

Dit verhaal bevat een grote waarheid, namelijk dat het niet aan ons
toekomt om te oordelen over geluk, pech, succes of mislukking. We
kunnen niet weten wat deze dingen echt zijn. We zijn er om te doen
wat we kunnen, om onze bijdrage te leveren en de dobbelstenen zó te
laten vallen als ze willen. Dit is één van de fundamentele ideeën die
Adler telkens opnieuw weer uitsprak. De Duitsers zeggen:"Man muss
seine Sache auf Nichts stellen". Wij zouden zeggen:"Je moet geen
verwachtingen koesteren".
We moeten niets doen met bepaalde verwachtingen. Als alles goed
gaat, dan is dat mooi, maar als iets niet goed verloopt dan moeten we
eens kijken wat er verder gebeurt. Laat de dobbelstenen vallen zoals
ze willen, laten we niet met onze persoon verwikkeld raken in een
mogelijke succes of een mogelijke mislukking. Dit kan aan de hand
van de volgende persoonlijke ervaring geïllustreerd worden:
Op een dag kwam een patiënte bij mij die zich erover beklaagde dat ze
altijd zo gespannen was en dat ze bang was voor haar zwakte en
futloosheid. Ze voelde zich volkomen hulpeloos en alles scheen
hopeloos te zijn. Ze zei dat ze helemaal geen vertrouwen in
hulpverlening had. Ik had moeite haar ervan te overtuigen, dat ze
geholpen kon worden als ze wilde. Tenslotte haalde ik haar ertoe over
nog eens bij me te komen om over de zaak te praten. Ze wilde dat wel
doen. Toen ze dan de week erop kwam, ontdekte ik dat er iets erg
ongelukkigs voorgevallen was. Wanneer een patiënt vertrekt, krijgt
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die een kaartje waarop de volgende afspraak genoteerd is. Die
afspraak leggen we ook in onze agenda vast. Om de een of andere
reden, waarschijnlijk omdat het nog niet zeker was of ze al dan niet
wilde terugkomen, heb ik vergeten haar naam in de agenda te
schrijven en had ik een andere patiënt voor de afgesproken tijd
genoteerd. Wat de zaak nog erger maakte was het feit dat zij van
buiten de stad kwam en nu vergeefs hier was. Ik vroeg mijn andere
patiënt of hij het goed vond dat ik minder tijd aan hem zou besteden,
waardoor ik de gelegenheid had toch nog een half uur voor haar uit te
trekken. Tijdens het volgende onderhoud besloot zij in psychotherapie
te gaan. Na een maand of zo vroeg ik haar:"Nou, hebt u er geen spijt
van dat u hier gekomen bent? Vertelt u me toch eens waardoor u van
mening veranderd bent?" Ze zei: "Herinnert u zich die ene keer,
dokter, toen ik bij u kwam en u voor mij in uw agenda geen afspraak
had staan? Dat gaf mij een prettig gevoel. Als iemand als u fouten kan
maken, dan heb ik misschien ook een kans.
Men had kunnen vermoeden dat mijn fout het einde had kunnen zijn
en dat ze misschien nooit meer teruggekomen was. Hieruit blijkt dus
dat we nooit zeker kunnen weten welke gevolgen een handeling heeft
en dat daarvoor ook geen noodzaak bestaat! Alles wat we moeten
doen is: IETS doen, AKTIEF ZIJN!
Ik wil met het volgende verhaal eindigen:

Maria was een predikante. Ze sprak met een fluwelen tong. Ze kon
prachtig preken en de mensen kwamen van heinde en ver om juist naar
haar preken te luisteren. Op een dag vroeg een vriend haar:"Maria, hoe
ben je eigenlijk zo'n goed predikante geworden?" Ze dacht een ogenblik
na en zei:"Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Ik weet alleen dat in de tijd dat
ik met preken begon me iedere keer de duivel bezocht. Op een dag gaf hij
mij een tikje op mijn schouder en zei: "Maria, deze preek was
fantastisch." De volgende keer gaf hij mij een stevige por en zei: "Maria,
deze preek was verschrikkelijk!" En iedere keer moest ik vechten om de
duivel te slim af te zijn. Nu, sinds hij mij niet meer bezoekt, denk ik:"Nu
doe ik het goed!"
Maria kende de duivel van ijdelheid, dat Gouden Kalf dat we allemaal
aanbidden! De ijdelheid dat we waardig en belangrijk moeten zijn, dat we
méér dan anderen en succesvol moeten zijn. Al dit dansen om het gouden
kalf van het succes maakt ons tot slaven. Toen Maria meer belangstelling
had voor haar werk dan voor haar trots, hoorde zij de lokroep van de
duivel niet meer.
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Als we met ons zelf in het reine willen komen, dan moeten we ons
niet in de tang nemen, geen zelfkritiek hebben, onszelf niet leren bang
te zijn en niet met onszelf vechten. Wat we nodig hebben is: ons te
laten leiden door wat in ons is (en dat is zo geweldig dat we verrast
zouden zijn als we het maar konden zien. De kracht en de macht die in
ons woont, is even groot als de kracht en de macht die in het uiterst
kleine en onbeduidende atoompje ontdekt werd. We moeten onze
innerlijke krachten ontdekken en deze naar buiten te laten treden. En
als we ophouden te proberen onszelf te controleren, dan zouden we
ook ontdekken dat we helemaal niets onder controle behoeven te
houden omdat we dan namelijk ontdekken, dat we slechts dát doen
wat we beslissen te doen!
Rudolf Dreikurs
(Dit artikel is eerder verschenen in
Mensenkennis Opvoeding Persoonlijke groei
1981/1982, Uitgave STIP-Westervoort)
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