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INLEIDING
Bij de SORAG-Akademie heb je de keuze uit een
groot aantal opleidingen op medisch gebied. Op
onze website www.sorag.nl lees je de nodige
informatie over de inhoud van de verschillende
cursussen, de studieduur en de mogelijkheden
om het geleerde in de praktijk toe te passen.
Het maken van een keuze voor een bepaalde
cursus is niet altijd even gemakkelijk. Voldoet
de cursus wel aan mijn verwachtingen en hoe
ziet de inhoud er uit? Welke onderwerpen komen
aan de orde en wat kan ik er verder nog van
verwachten?
Deze kosteloze proefles geeft je in veel opzichten
antwoord op deze vragen. Je zult merken dat
we je via de lessen rechtstreeks aanspreken
en je daarmee persoonlijk in het leerproces
betrekken. Daardoor leer je via de opleiding van
de SORAG-Akademie ook bepaalde aspecten van
jezelf kennen, waardoor je later nog beter in
staat zult zijn om het geleerde in praktijk te
brengen.
Na het afronden van je studie en het insturen
van het huiswerk (per post of het SORAGinternet huiswerkprogramma) ontvang je vanzelfsprekend kosteloos een studieverklaring en
bij de meeste opleidingen kun je ook kiezen
voor het afleggen van een examen teneinde
het diploma te behalen. De diploma´s worden
door een aantal beroepsorganisaties erkend,
waaronder de Stichting Gezondzorg. Verschillende zorgverzekeraars zijn in dat geval bereid
om de consultkosten van behandelde patiënten
te vergoeden.
Schriftelijk studeren is afstandsonderwijs, maar
dat zegt nog niet dat thuis studeren een eenzame
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bezigheid is. Via het huiswerk kun je contact
maken met je persoonlijke docent en via Studiecontact van de SORAG-Plaza (www.sorag.nl/
plaza) maak je gemakkelijk contact met je
medecursisten. En voor alle andere vragen staat
je studiebegeleider voor je klaar. Ook zijn er voor
een aantal opleidingen praktijkdagen waaraan je
desgewenst deel kunt nemen.
Voor het volgen van deze cursus heb je geen
verdere studieboeken nodig, en wanneer dat
toch het geval is krijg je deze bij de eerste les
zonder verdere kosten thuisgestuurd.
Wanneer je een complete les als proefles wilt
ontvangen kun je deze tegen betaling aanvragen
via onze website. De kosten van deze proefles
worden, wanneer je besluit om de betreffende
cursus te gaan volgen, in mindering gebracht
op het lesgeld.
Wij hopen je binnenkort als cursist van de
SORAG-Akademie welkom te mogen heten.
Met vriendelijke studiegroeten
Maurice Groenestijn
Directeur
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HET NATUURGENEESKUNDIG
THERAPEUTSCHAP IN NEDERLAND
INLEIDING

De ontwikkelingen binnen de natuurgeneeswijzen
zijn de afgelopen tweehonderd jaar grillig verlopen. Soms kon men in alle openheid behandelen
en in andere tijden werd de natuurgeneeskunde
verguisd, toegepast in achterkamers of op
andere moeilijk bereikbare plaatsen. Inmiddels
is de natuurgeneeskunde formeel een gedoogde
geneeswijze. Bij de reguliere verwetenschappelijking die zich in de laatste 150 jaar heeft
voorgedaan, blijft de natuurgeneeswijze echter
op onderzoeksgebied ver achter. Toch heeft de
natuurgeneeswijze wel haar sporen verdiend
en wordt er ook meer onderzoek gedaan naar
validering en consolidering van therapievormen
binnen de eigen normen van wetenschappelijk
onderzoek. De uitgangspunten van de natuurgeneeskunde zijn in al die eeuwen niet wezenlijk
veranderd. Er is niet alleen sprake van een historisch perspectief, maar ook van een zich ontwikkelende kijk op gezondheid en ziekte. Er zijn
tevens pogingen tot het vormen van registers
voor natuurgeneeskundig therapeuten en er is
een toenemende aandacht voor de ontwikkelingen van het therapeutschap, nu en in de nabije
toekomst, in Nederland en Europa.

NATUURGENEESWIJZEN IN
HISTORISCH PERSPECTIEF
19e eeuw
Met de invoering van de Wet Uitvoering Geneeskunst (WUG, ingevoerd door Thorbecke in 1865)
ontstond er een scheiding tussen de universitair
geschoolde artsen en de andere bestaande
geneeswijzen. Voor de invoering van deze wet kon
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zelfs de kapper binnen zijn vakgebied medische
handelingen verrichten, zoals tandartsenwerk.
Iedereen die zich ook maar enigszins bekwaamde
in welke medische verrichting ook, kon deze handeling of vaardigheid toepassen.
De universitair geschoolde artsen kregen door de
wet van de liberale politicus Thorbecke een
wettelijke bescherming. Voor die tijd was er
slechts sprake van een beperkt aantal concurrerende ‘alternatieve’ geneeswijzen. De term alternatieve geneeswijzen wordt in Nederland eigenlijk
pas sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw
gebruikt, nadat de Commissie Muntendam aan de
Nederlandse regering een rapport uitbracht met
aanbevelingen voor het toelaten en wetenschappelijk onderzoeken van een aantal alternatieve
behandelingen.
Tot het einde van de 18e eeuw bestonden geneeskundige handelingen voornamelijk uit aderlatingen, primitieve operaties en botzettingen,
purgeerkuren (darmspoelingen), braakkuren en
bloedzuigers. Door het gebrek aan hygiënisch
inzicht was het resultaat van de behandeling
veelal ongewis. In een reactie op de slechte resultaten van de toenmalige medische wetenschap
ontstond aan het eind van de 18e eeuw een nu
nog steeds bekende alternatieve geneeswijze, de
homeopathie.
De moderne reguliere geneeskunde, gebaseerd
op wetenschappelijke inzichten, ontwikkelde zich
in de 19e eeuw. Daardoor werd steeds minder
gebruikgemaakt van de tot dan toe gangbare
behandelmethoden. Het wetenschappelijk onderzoek richtte zich op de feitelijkheid van het menselijk lichaam, de anatomie en de fysiologie, en
vervolgens werden de ziekten en hun processen
onderzocht en in ordening gezet. Grofweg kun je
die ordening als volgt zien: bepalen van de deni-
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tie, de oorzaken, het klinische beeld, de klachten
en de symptomen, de behandeling en de prognose. Deze ontwikkeling bracht ook met zich mee
dat er inzichten ontstonden in hygiënisch werken
en handelen. De bacteriën werden ontdekt en
gekoppeld aan het ontstaan van ziekten of complicaties bij ziekteprocessen; een positieve ontwikkeling.
De traditionele behandelingen hadden nog steeds
een plaats naast de natuurwetenschappelijke
geneeswijze, zoals de handoplegging, de kruidengeneeskunde en de homeopathie. Aan het einde
van de 19e eeuw ontstond er een run op patentaanvragen en aanvragen voor geheimmiddelen,
te weten de homeopathische en fytotherapeutische middelen. Wetgeving zorgde er uiteindelijk voor dat de verkoop van deze middelen werd
beperkt en dat veel middelen op een andere wijze
werden bemachtigd en verstrekt. De zich in die
tijd ontwikkelende kijk op deze natuurlijke geneeswijzen zou je kunnen betitelen als minachtend.
Daarmee veroverde de reguliere geneeskunde
een stevige plaats op de gezondheidsmarkt, die
zij tot op de dag van vandaag niet graag uit
handen geeft.
20ste eeuw
In de 20ste eeuw trad er een verschuiving op in
de richting van meer behandelingen door magnetiseurs, hypnotiseurs en gebedsgenezers. Een
aantal alternatieve behandelaars gebruikten als
verklaring voor hun handelen een groot aantal
religieuze, lososche en metafysische concepten, zonder daadwerkelijke wetenschappelijke
basis. Soms kwamen deze ideeën uit oude overleveringen, uit subjectieve ervaringen, uit kennis
van de natuur of uit andere culturen. Soms
betrof het nieuwe onverklaarbare of metafysische
ideeën. Soms was er sprake van een losoe van
een eenling met een gedreven aanhang. Boven-
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dien was sinds de jaren tachtig van de vorige
eeuw een groei van nieuwe semipsychologische
therapieën waarneembaar.
De natuurgeneeswijzen kregen vanaf de jaren
tachtig te maken met beroepsopleidingen en de
eerste vijf academies in Nederland waren een
feit. Zij werden niet erkend door het Ministerie
van Onderwijs, noch door het Ministerie van Volksgezondheid. Ook andere opleidingen vormden
zich. Zij wilden voldoen aan een aantal eisen die
werden gesteld door de ANG (Alliantie Natuurlijke
Geneeswijzen) en vervolgens de Fong (Federatie
van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen).
Er vormden zich beroepsverenigingen om de
belangen van hun leden te vertegenwoordigen en
om het beroep als professie neer te zetten. Door
toedoen van deze beroepsverenigingen zijn de
kwaliteitseisen verscherpt en de opleidingen die
door hen erkend zijn, kunnen betiteld worden als
transparant, doelgericht en kwaliteit biedend. De
ontwikkelingen op dit gebied gaan nog steeds
door.

KIJK OP GEZONDHEID EN ZIEKTE
Door zowel de moderne reguliere gezondheidszorg als de natuurgeneeswijzen is de afgelopen
tweehonderd jaar vooral gekeken met een symptomatische blik op de gezondheid, of liever gezegd
ongezondheid. Ben je verbaasd dat ook de natuurgeneeswijzen op zich symptomatisch werken? Als
je klachten hebt, wil je ervan af, ook al is dat
maar tijdelijk, en dan kies je als cliënt voor een
rechttoe rechtaan oplossing. Niet iedereen wil
kijken naar de oorzaak van een klacht of niet
iedereen heeft de mogelijkheden om te kunnen
kijken naar de oorzaak binnen de maatschappelijke context waarin men zich bevindt.
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Het reguliere model
De hedendaagse reguliere opvatting over gezondheid is door de Wereld Gezondheidsorganisatie
(WHO) van de Verenigde Naties als volgt gedenieerd:
Gezondheid is een toestand van lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden.
Vroegere opvattingen over gezondheid hadden
veelal betrekking op de lichamelijke toestand,
waarbij gezondheid werd opgevat als een juiste
verhouding tussen de lichaamssappen. Daarbij
werd bloed bij de meeste culturen als de voornaamste drager van levenskracht beschouwd. Ook
binnen andere opvattingen over gezondheid en
ziekte is er vaak sprake van een verstoord evenwicht, bijvoorbeeld tussen yin en yang of tussen
het heden en het verleden. Op grond van verschillende gezondheidsopvattingen kunnen ziekten verschillende oorzaken hebben.
Uit het voorgaande blijkt dat de oorzaak vaak
werd en wordt gelegd bij een verkeerd evenwicht
van de homeostase, waardoor de balans tussen
gezond en ongezond doorslaat naar ongezonde
verhoudingen, die leiden tot het klachtenbeeld.
In de Griekse oudheid werd al onderscheid
gemaakt in sporadische ziekten, die het gevolg
konden zijn van een onjuiste leefwijze van een
individu, en epidemische ziekten, waarbij een
groter aantal mensen onder invloed van bijvoorbeeld een weersverandering aan dezelfde kwaal
leden.
Het christelijke model
Voor de renaissance gaf het christelijke geloof
in Europa richting aan het denken over gezondheid, ziekte en genezing. Ziekte was een goddelijke beproeving, die de zieke de mogelijkheid gaf
tot bespiegeling en contemplatie. Genezing lag in
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de handen van God. De christelijke leer legde het
accent op het zielenheil. De ziel, want daar ging
het om, moest gered worden. Het lichaam was
een tijdelijk en vergankelijk omhulsel en menselijke tussenkomst bij ziekte werd gezien als verzet
tegen de wil van God. Gebruik van geneesmiddelen, zoals kruiden, was op zijn minst een heidens gebruik en in het ergste geval werd degene
die met kruiden behandelde, beschuldigd van
hekserij en het bedrijven van zwarte magie. Ook
nu wordt door bepaalde maatschappelijke overtuigingen tegen ziekte en alternatieve geneeswijzen als zodanig aangekeken.
Het medische model
Vanaf de 17de eeuw begon de wetenschap zich te
ontwikkelen en ontdekte men steeds meer over
het functioneren van het lichaam. De werking van
organen en orgaanstelsels begon duidelijker te
worden. Het gevolg was dat men in de geneeskunde (heelkunde) de oorzaak van ziekten begon
te zien als het gevolg van slecht functionerende
organen en/of weefsels. Volgens dit medische
model was iemand ziek als er lichamelijk een aanwijsbare feitelijkheid was, bijvoorbeeld de lever
die niet goed werkte: genees de lever en men
geneest de patiënt. Hetzelfde was het geval wanneer een bepaalde vorm van psychopathologie
voldeed aan de ordeningsprincipes van DSM IV en
als psychisch ziek kon worden bepaald. Van het
werken van een algemeen chirurg en algemeen
internist ontwikkelde de geneeskundige zich tot
meer specieke specialismen. Het gevolg is dat
men nu veel specialisten nodig heeft om naar het
geheel te kijken. De allround specialist bestaat al
lang niet meer en dat heeft voordelen en nadelen. Het nadeel is dat de arts het ‘totaal’ niet
meer ziet of kan zien en uitsluitend oog heeft
voor het eigen vakgebied.
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Het holistische model
Het idee dat de geest invloed heeft op het
lichaam, wint steeds meer terrein. Daarnaast is
elk mens uniek, zowel als individu als in relatie
tot de omgeving. Ieder mens heeft zijn eigen
lichamelijke, geestelijke en sociale kenmerken,
die van invloed zijn op zijn welzijn. De holistische
visie wordt gezien als een kijk of holos op het
geheel. De genoemde denitie van gezondheid
is daarop gebaseerd en houdt rekening met psychische en sociale factoren naast de somatische
factoren in de diagnose en bij de behandeling
van ziekten. De psychische factoren worden uitgesplitst in spiritueel, mentaal en emotioneel.
Binnen de natuurgeneeswijze stelt men dat een
lichamelijke klacht zich van oorsprong oorzakelijk
bevindt binnen de psyche van de patiënt. ‘Genezing kan plaatsvinden indien men aan deze psychische component aandacht schenkt, werkelijke
aandacht!’
Binnen de natuurgeneeswijzen zijn de volgende
uitgangspunten gangbaar:
• In elk organisme is een van nature bestaande
tendens tot instandhouding en zelfgenezing,
ook wel levenskracht of zelfhelend vermogen
genoemd, aanwezig.
• De natuurgeneeskunde ziet het menselijk
organisme als een eenheid van lichamelijk,
mentaal en emotioneel functioneren, wat een
hoger geheel vormt met de hem voortbrengende en in stand houdende omgeving,
en waarbinnen organen en orgaansystemen zich
in een voortdurende wisselwerking met elkaar
bevinden.
• Indien iemand ziek is, wordt gekeken naar oorzaak en gevolg op alle niveaus.
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• De natuurgeneeskundige diagnose en analyse
vinden altijd plaats op het niveau van het
(gehele) organisme; in de behandeling kan
orgaan- of weefselgericht gewerkt worden, met
inachtneming van de natuurgeneeskundige uitgangspunten.
• De natuurgeneeskunde gebruikt methoden
waarbij het principe ‘nihil nocère’ (= nooit schaden) vooropstaat. De therapeut kiest voor de
behandeling de kleinst mogelijke therapeutische
prikkel die nodig is om het gewenste effect te
bereiken.
‘De natuur geneest; de therapeut is niet de meester, maar de dienaar van de natuur; de zieke
wordt teruggeleid naar gehoorzaamheid aan de
wetten van de natuur.’
Hippocrates

VISIE VAN HET OOSTEN OP
ONTWIKKELING EN GROEI
In dit hoofdstuk besteed ik vooral aandacht aan
het therapeutschap zoals dit zich heeft ontwikkeld in het Oosten. Ik zal van een aantal oude
invloeden hun essentie weergeven en deze verbinden met de ontwikkelingen van de Westerse
therapeut.

DE PSYCHOLOGIE VAN HET
ONTWAKEN
John Welwood geeft in zijn boek ‘De psychologie
van het ontwaken’ aan hoe hij de Westerse en
Oosterse denkwijze met elkaar verbonden ziet.
Het Westen kent meer waarde toe aan een beter
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inzicht in de eigen individualiteit. Het leveren van
een eigen unieke bijdrage en visie en het vinden
van het pad in de manier waarop men leeft. In
die zin is de individualiteit van de Westerse mens
meer gericht op vernieuwen, experimenteren en
onderzoeken van de kennis die men heeft verworven.
Het Oosten kent meer waarde toe aan en heeft
een beter inzicht in ‘het zijn en de leegte in
onderlinge verbondenheid’. Individualiteit binnen
de Oosterse denkwijze is gericht op de spirituele
ontwikkeling, met een laag niveau van individualiteit in de zin van het ontwikkelen van kwaliteiten
zoals eerder genoemd. Wat merendeels leidt tot
een stevig menselijk fundament van waaruit spirituele aspiraties om te zien ‘wat is’, kunnen ontstaan. In die zin is er in de Oosterse denkwijze
meer aandacht voor de mens als deel van zijn
natuurlijke omgeving en sociale beleving.

BOEDDHA
Wat de visie van het boeddhisme op de mens is,
verwoordt Boeddha in de volgende tekst treffend:
Het vermijden van al het foute gedrag,
Het ondernemen van het goede,
En het ontwikkelen van je eigen geest;
Dit is de leer van de Boeddha’s.
Boeddha (Dhammapada vers 183)
In het kort ga ik in op de uitgangspunten van
Boeddha in de ontwikkeling van het mens-zijn.
Daarbij ben ik mij ervan bewust dat ik vanwege
de beknoptheid van mijn uitleg, zijn leer geweld
aandoe. Ik verwijs daarom voor het gedegen
werk graag naar de vele boeken, geschriften en
websites over zijn leer.
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Boeddha omschrijft het mens-zijn als het belopen
van het achtvoudige pad, waarin juist begrijpen,
juiste intenties, juist spreken, juiste handelingen,
juist levensonderhoud (beroep), juiste aandacht,
juiste inspanning en juiste mentale absorptie
beleefd worden. In die zin komt het achtvoudige
pad dicht bij onze moraal of ethisch goed gedrag
door middel van meditatie en wijsheid. Om de
moraal een fundament te geven, ontwierp Boeddha vijf voorschriften die het basisniveau van
de boeddhist weergeven: niet doden, niet stelen,
niet liegen, geen seksueel wangedrag en geen
bedwelmende middelen gebruiken.
Boeddha spreekt verder over het bereiken van vier
verheven geestestoestanden: liefdevolle vriendelijkheid, compassie (mededogen), vreugdevolle
appreciatie en gelijkmoedigheid. Vervolgens geeft
hij nog een aantal karaktereigenschappen weer
die mij zeer aanspreken: vrijgevigheid, moreel
gedrag, verzaking (afstand doen), wijsheid, energieke inspanning, geduld, oprechtheid, vastberadenheid, vriendelijkheid en evenwichtigheid.

HET CONFUCIANISME
Het confucianisme is een Chinees ethisch en
lososch systeem, dat de leer van Confucius
(551-479 v. Chr.) volgt. Confucius had niet de
intentie om een compleet systeem te maken,
noch dit dogmatisch neer te zetten. Het dogmatische is er deels wel ingeslopen door de toenmalige heersers. Het confucianisme is in het Oosten
van grote invloed geweest op de geschiedenis
en cultuur tot nu toe van onder andere China
en Japan. En daarmee natuurlijk op de inlijvingsdrift van China voor meerdere landen in OostAzië, zoals Tibet, Birma (tegenwoordig Myanmar),
Oezbekistan, die door China als provincie worden
gezien.
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Confucius gaat uit van een gulden regel:
Tzu Kung vroeg, “Is er één woord waarmee gedurende een leven lang in overeenstemming kan
worden geleefd?”
Confucius zei, “Het is ‘vergeving’. Wat u voor
uzelf niet wenst, wens dat een ander niet.”
Deze gulden regel van het confucianisme vindt
men terug in Gesprekken XV: 23.
Confucius heeft zes Deugden omschreven, die hij
neerzet als de zes basiswaarden:
Menselijkheid (Ren)
Menselijkheid of medelijden is de deugd die verband houdt met de omgang tussen mensen. Bij
iedere beslissing dien je rekening te houden met
ieder ander die of al het andere dat met het
besluit te maken heeft; het besluit moet alles en
iedereen ten goede komen en mag dus niet in het
belang zijn van één persoon, familie of zelfs een
land. Afhankelijk van de aard en de situatie waarbinnen het besluit moet plaatsvinden.
Kinderlijke gehoorzaamheid (Xiao)
De tweede deugd houdt de liefde, trouw en zorg
in die een kind tegenover zijn ouders is verschuldigd. Iemand die zich aan deze deugd houdt,
wordt gezien als niet-egoïstisch, zich nederig en
waardig opstellend bij het nemen van beslissingen op basis van menselijkheid. Het wordt gezien
als een vorm van liefde, waarbij men de eigen wil
soms moet laten varen, en uit respect en ontzag
voor de ‘ouders’ bereid is zich op te offeren.
Rechtvaardigheid (Yi)
Rechtvaardigheid betekent dat men voor het
grote goed handelt, bijvoorbeeld voor het gezin,
de familie, de maatschappij of het vaderland. Een
rechtvaardig iemand beschouwt het belang van
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anderen ook als het eigen belang. Een voorbeeld.
Als een rechtvaardig rijk persoon tijdens een
hongersnood graan zou kopen en het zou verdelen onder de armen om de hongersnood tegen
te gaan, dan heeft dat tot gevolg dat zijn arme
medemensen zouden overleven en dat zij niet in
opstand komen en zijn bezittingen gaan stelen.
Op die manier speelt rechtvaardigheid ook in het
eigen belang een prominente rol. Een fraai voorbeeld!
Fatsoen (Li)
Fatsoen wordt gezien als ‘juist handelen op het
juiste moment’, door anderen fatsoenlijk en hoffelijk te benaderen. Door niet overhaast te handelen, door eerst na te denken voordat men
spreekt, kunnen conicten voorkomen worden en
kan men voor een harmonieuze verstandhouding
zorgen. Dit geldt onder gezinsleden, tussen families of tussen verschillende naties.
Trouw (Chun)
De deugd trouw of loyaliteit betekent in het confucianisme meer dan het bereid zijn jezelf op
te offeren voor je land. Het betekent trouw aan
het gezin en de familie; het uitoefenen van een
functie die de gemeenschap ten goede komt en
voor diensten zorgt die niet van overheidswege
worden voorzien, bijvoorbeeld liefdadigheid. Loyaliteit is een deugd in tijden van oorlog en vrede;
in iedere situatie en bij elk aspect van het leven.
Wederkerigheid (Shu)
Het principe van wederkerigheid kan het beste
worden omschreven als een vorm van wederzijds
respect. Het confucianisme ziet mensen minder
als aparte individuen, maar eerder als personen
die verwikkeld zijn in een complex web van relaties. Iedere relatie houdt wederzijdse verstandhouding en handelingen in, waarbij elke persoon
de rol goed moet vervullen. Kinderen gehoorza-
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men hun ouders, en ouders voeden deze kinderen op met liefde. Op een ander niveau betekent
het dat burgers loyaal aan hun land en volk
moeten zijn en de wetten moeten naleven, terwijl de overheden van hun kant de burger veiligheid, economische stabiliteit en rechtvaardigheid
moeten garanderen. Daarmee ruimte biedend
aan onrecht: een rechtvaardig persoon heeft het
recht om te rebelleren tegen onrechtvaardige
heersers, omdat die op dat moment hun plichten
niet nakomen, waardoor de onderlinge relatie niet
wederkerig is.

HET TAOÏSME
Het taoïsme kwam tegelijk met het confucianisme
tot ontwikkeling ten tijde van de Han-dynastie,
ruim 2500 jaar voor Christus. Het taoïsme betreft
de weg van de mens tot het in balans zijn met de
natuur. Het zonder verzet (wu wei) meegaan met
de stroom van yin en yang, het gaan voor een
natuurlijke anarchie en innerlijke harmonie. Lao
Tse wordt beschouwd als auteur van ‘Tao Te Tjing’
(het boek van de Weg en de Kracht), een bundel
van 81 korte teksten waarin de grondbeginselen
van het taoïsme worden beschreven.
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Deze foto toont een van de laatste bestaande
beelden van Lao Tse, dat niet vernietigd is in de
strijd tegen het taoïsme als religie, en dat staat
aan de voet van de berg Wu Shan in Fujian in
China.
Geleidelijk aan zijn er in de loop van de eeuwen
verschillende taoïstische stromingen ontstaan. Dit
zijn vaak combinaties met het boeddhisme en
confucianisme, waarbij Confucius de regels, de
manieren en de orde aangeeft, en de Tao de
chaos van de natuur toevoegt. Het taoïsme herleeft momenteel weer als losoe, denk maar aan
de tao van Winny de Poeh. De invloed van het
taoïsme is groot, maar grotendeels onzichtbaar,
niet benoemd of georganiseerd.
In het Westen zijn we sterk in het rationaliseren.
We hebben de drang om alles te analyseren en
dit is in vele gevallen noodzakelijk om samen
te leven, iets wat bij natuurvolkeren bijna niet
het geval is. Door de dichtheid van de bevolking
zijn er regels en systemen nodig om niet alles
in een complete chaos te laten verlopen. Dat we
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daarbij op een taoïstische manier kunnen denken,
kunnen beoordelen, met pijn kunnen omgaan, en
nog vele zaken meer, is ook waar. Een taoïstisch,
evenwichtig wereldbeeld verwerven, is natuurlijk
wel mogelijk.
In het taoïstisch denken is de onderlinge verbondenheid tussen geest, lichaam en omgeving zeer
sterk en onverbrekelijk, getuige de vele medische
technieken van Chinese oorsprong, zoals acupunctuur en disciplines als Tai Chi, in het Oosten
en inmiddels ook het Westen populaire oefeningen voor lichamelijke harmonie en beheersing
(= T’ai-ji-chuan). T’ai-ji-chuan maakt gebruik van
gebundelde energie of ching om aanvallen af te
weren, door zich te laten drijven op de kracht van
de aarde en de Chi van de hemelen.
De ‘Tao Te Tjing’ behoort tot de meest vertaalde
boeken ter wereld. Het is een van de drie klassieke taoïstische boeken. Het tweede boek is de
‘I Tjing’, het Boek der Veranderingen, ook bekend
als orakelboek. Het derde boek bevat de geschriften van Zhuang Zi. Het is een bundel met humoristische en schitterende verhalen en is voor het
eerst in 2007 in het Nederlands verschenen.

DE I TJING
Het Boek der Veranderingen (I Tjing in het Chinees) is een van de belangrijkste boeken die
behoren tot de wereldliteratuur van vandaag. De
I Tjing werd eeuwen geleden en wordt nog steeds
door velen gekoesterd en geraadpleegd, gelezen
en onderzocht. Bijna alle grote en belangwekkende gedachten in de meer dan drieduizend jaar
oude Chinese culturele geschiedenis zijn ontsproten aan of geïnspireerd door dit boek. Je kunt
stellen dat in de I Tjing de rijpste wijsheid van
duizenden jaren is verwerkt. De wortels en dus
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de uitgangspunten van het confucianisme, het
taoïsme en de Chinese losoe liggen in dit werk.
Vanuit deze gedachtegang valt een geheel nieuw
licht op menig geheim van die mysterieuze oude
wijze Lao-tse en diens leerlingen.
Vele grote denkers en wijzen binnen de natuurkunde, staatskunde en losoe van China en
ook het Westen, zoals Jung, Wilhelm en Confucius, hebben steeds weer uit deze wijsheidsbron
geput.
Het gewone alledaagse leven in China is doordrenkt met de invloed van de I Tjing. De I Tjing
is een alledaags gebruiksmiddel geworden om
op vragen antwoorden te vinden. Daartoe zijn
‘waarzeggers’ in elke stad aanwezig, die aan hun
prachtig gedekte tafel, met penseel en lei gewapend, raad geven aan de hand van het oude wijsheidsboek voor de kleine noden des levens. Ook
de met goud beschilderde reclameborden, die de
huizen sieren - loodrechte zwartgelakte houten
panelen - zijn bedekt met inscripties, waarvan de
bloemrijke taal altijd weer herinnert aan gedachten en citaten uit de I Tjing. Zelfs de politiek van
een zo moderne staat als Japan, die uitmunt door
wijze voorzichtigheid, aarzelt niet om in moeilijke
situaties de raadgevingen van dit oude geschrift
in acht te nemen.
Zoals met elke gedachtegang, heeft ook de I Tjing
andere ideeën aangetrokken, die in naam van de
I Tjing zijn toegevoegd. Het zijn occulte leerstelsels en behoren daarom niet aan de I Tjing te
worden gekoppeld.
Sinds de tijd van de Tj’in- en de Han-dynastieën
kwam steeds meer een formalistische natuurlosoe in zwang, die met een systeem van
getalsymbolen de hele wereld van het denkbare
probeerde te omvatten. Door een streng door-
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gevoerde dualistische Yin-Yangleer te combineren met de leer van de ‘vijf veranderingsfasen’
uit het boek der oorkonden, werd de hele Chinese wereldbeschouwing steeds meer tot starre
vormen verwrongen. In die zin omhulde zij de I
Tjing met een waas van geheimzinnigheid. Door
alles uit het verleden en uit het heden in haar
getallenschema te betrekken, bezorgden zij de I
Tjing de reputatie van een boek vol onbegrijpelijke diepzinnigheid. Dit had tot gevolg dat het
begin van een vrije Chinese natuurkunde in de
kiem werd gesmoord, om plaats te maken voor
een steriele traditie van boekenschrijverij en boekenlezerij, die zich door de werkelijkheid in geen
enkel opzicht liet beïnvloeden.
China veranderde mede door deze verstarring in
een verstarde samenleving met strikte waarden
en normen, bepaald door de moraal van bovenaf.
Ondanks deze verstarring heeft China een ware
schat aan wijsheid binnen het systeem weten te
behouden en vorm te geven. Dat is op zijn minst
bewonderenswaardig te noemen.
Het Boek der Veranderingen geeft een grondbeginsel weer. Het houdt zich daaraan en zal uit
zichzelf en uit de eigen tijd verklaard worden, ontdaan van duisternis en geheimzinnigheid. Daarmee wordt het een leesbaar en verhelderend
boek, dat erkend en herkend wordt.
Veel informatie over de I Tjing vind je op internet.

WAT IS NU DE VISIE VAN HET
OOSTEN?
Alle hiervoor genoemde ontwikkelingen en
beschrijvingen geven het individu de ruimte om
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de eigen identiteit te vinden in de basis van het
mens-zijn en deze ten dienste te stellen van de
ander en de natuur. De veerkracht en ‘volgzaamheid’ van de ander in de beleving van de cultuur
en de natuur zijn karakteristiek te noemen. Het
mededogen en de eenvoud zijn intense waarden
die de Oosterse visie kenmerken: mededogen,
genegenheid, liefde en zorg voor de ander en de
natuur.
Ik haal een citaat aan uit het boek van de Dalai
Lama, ‘De kracht van het mededogen’, waarin
hij het heeft over de kracht van genegenheid als
er weinig genegenheid getoond wordt en we ons
onzeker en nerveus voelen:
Zo is de menselijke natuur. Als we ten slotte naar
ons eigen leven kijken, zien we dat we niet alleen
als baby maar ook op onze oude dag sterk afhankelijk zijn van de genegenheid van anderen. Daartussenin hebben we meestal het gevoel, dat we
alles wel aankunnen zonder andermans hulp en
dat andermans genegenheid er domweg niet toe
doet. Maar ik denk, dat het juist in deze levensfase
zeer belangrijk is diepe menselijke genegenheid
te blijven voelen. Wanneer grote-stadbewoners
zich eenzaam voelen, betekent dat niet, dat ze
gebrek aan menselijk gezelschap hebben maar
juist een gebrek aan menselijke genegenheid. Als
gevolg daarvan wordt hun geestelijke gezondheid
op den duur uiterst pover. Mensen die daarentegen opgroeien in een sfeer van menselijke genegenheid geven een veel positievere ontwikkeling
van hun lichaam, geest en gedrag te zien. Kinderen die niet in zo een sfeer zijn opgegroeid
hebben meestal een negatievere instelling. Dat
laat duidelijk zien hoe de menselijke natuur in
wezen is.
Ik heb ook al gezegd hoe ons lichaam op kalmte
van de geest gesteld is. Stoornissen hebben een
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zeer slechte invloed op onze gezondheid. Daaraan zien we dat onze hele gezondheid het meest
gebaat is bij een sfeer van menselijke genegenheid. Daarvoor bezitten we ons vermogen tot
mededogen. Het gaat er slechts om daarvan doordrongen te raken en het te benutten.
Het eigenlijke doel van de uiteenzetting is aan te
geven dat we van nature meedogend zijn en dat
mededogen hard nodig is en dat we het bovendien tot ontwikkeling kunnen brengen. Het is
van belang precies te begrijpen wat mededogen
betekent. De verschillende losoeën en tradities geven alle hun eigen uitleg aan de begrippen
liefde en mededogen. Sommigen van mijn Christelijke vrienden geloven dat liefde niet kan groeien
zonder genade van God; dus om liefde en mededogen te ontwikkelen heb je geloof nodig. De
boeddhisten verklaren dat waarachtig mededogen
gebaseerd is op duidelijke aanvaarding en erkenning dat anderen net als wij naar geluk verlangen
en er recht op hebben alle leed te bestrijden. Van
daaruit groeit er bij ons een soort zorg om het
welzijn van anderen, ongeacht hoe we naar onszelf kijken. Dat is mededogen.
Deze zienswijze zegt zo veel. Nederland verwijdert zich met groot gemak van een zorgstaat,
en tegelijkertijd ontstaan een hiaat en een miserkenning van de mens die groeit en ontwikkelt,
en dat kan verwezenlijken doordat men er voor
elkaar kan zijn. Onze huidige maatschappij mag
zich in alle deemoed spiegelen en herijken wat
zorgen voor elkaar en voor de maatschappelijke
structuur betekent.
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SAMENSMELTING VAN
OOSTEN EN WESTEN
Ik heb het onderwerp ethiek al vaker genoemd
en zal het laten samengaan met de Oosterse losoe. Ethiek heeft een relatie met onze ontwikkeling en groei om een mens te kunnen zijn.
Verlichting zoals bedoeld in de Oosterse losoe,
geeft een mensbeeld dat gebaseerd is op het
balanceren van de individualiteit van het menszijn. Vanuit die gedachte vind je in veel levensovertuigingen terug hoe de individuele mens in
de eigen binnenwereld zich ontwikkelt in relatie
tot de buitenwereld en vice versa.

VISIE OP HET THERAPEUTSCHAP
Vanuit de zoektocht binnen mijn beroep en de
vele ontmoetingen die daarvan het gevolg waren,
geef ik nu mijn visie weer op de zaken waarmee
de hedendaagse therapeut nu en in de toekomst
te maken krijgt. Welke rol kan de therapeut
hebben en welke wensen heeft de therapeut ten
aanzien van het therapeutschap, de opleiding en
de bij- en nascholing. Mijn visie is gebaseerd op
het Zijn en het Zien.
“Het welzijn van zichzelf moet niet verwaarloosd
worden ten gunste van het welzijn van anderen,
hoe belangrijk ook; men moet zijn eigen welzijn
erkennen en toegewijd zijn aan het eigen welzijn.”
Nanavira Thera (Harold Edward Musson 1920-1965)
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In vrije vertaling:
“De persoonlijke overleving heeft onmiddellijke
voorrang boven de zorgzaamheid voor anderen.
Mededogen is wat andere sociale dieren van
nature aan de dag zullen leggen wanneer zij het
makkelijk hebben. Verlicht eigenbelang sluit vanzelf het welzijn van anderen in!”

VISIE OP NATUURGENEESKUNDE
Vanuit de gedachtegang in het vorige hoofdstuk
lijkt het aannemelijk dat wij binnen ons therapeutschap en onze eigen therapeutische groei en
ontwikkeling aandacht kunnen schenken aan de
verbinding van de Westerse en de Oosterse groei
en ontwikkeling van het individu. Het is een feit
dat deze elkaar op een fantastische wijze aanvullen en een integrale benadering in non-dualiteit
mogelijk maken.
De therapeut ziet de ander als een individu waar
geen standaarden voor gelden en die het recht
heeft als individu functionerend binnen het collectief en ecologisch systeem gezien te worden!
De therapeut leeft en handelt vanuit een fundamenteel vertrouwen in het zelfhelende vermogen
als een natuurlijke kracht van de mens binnen het
ecologische systeem waar we deel van uitmaken.

TOELICHTING VISIE OP
NATUURGENEESKUNDE
De visie op de natuurgeneeskunde is gerelateerd
aan de visie van Hippocrates, die al enkele millennia onveranderd zijn boodschap doorgeeft. Aan die
visie ligt een aantal ‘kernpunten’ ten grondslag.
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Wat mij betreft, zijn er drie kernpunten te benoemen die het professioneel therapeutische proces
en de therapeut recht doen.
Professioneel handelen
• Cliëntgerichtheid.
• Kwaliteitsgerichtheid.
• Resultaatgerichtheid.
Samenwerken
• Samenwerken.
• Flexibiliteit.
• Inlevingsvermogen.
Persoonlijke groei en ontwikkeling
• Moed.
• Integriteit.
• Mededogen.
De manier waarop hieraan inhoud gegeven kan
worden, is geplaatst in het licht van een visie op
het hulpverlenerschap, het eco-sociaal systeem,
op vertrouwen, op leren en werken in vrijheid van
de therapeut in relatie tot de hulpvrager.
Binnen de cognitieve en gedragskenmerkende
bepalingen van werken en leren komen we meer
tot het bewustzijn dat we als mens onderdeel zijn
van een ecologisch systeem en dat we ons als
mens van nature om elkaar bekommeren. Het
menselijke organisme is blijkbaar zodanig ontworpen dat het rekening houdt met de behoeften
van zijn medemens en zijn habitat.
Een therapeut bezit wijsheid, kennis, kunde en
intuïtie. Zoals Hippocrates al aangeeft, is het
voor een therapeut belangrijk om het zelfhelend
vermogen van het lichaam te ondersteunen en
te versterken, ter bevordering van de homeostase, het vermogen van het organisme om
milieu-invloeden die de levensfuncties belemme-
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ren, binnen bepaalde grenzen te compenseren.
De therapeut wordt aanbevolen deze homeostase
vanuit een natuurlijke kracht vorm te geven; dat
wat is en kan zijn. Dus ruimte te scheppen en
te onderzoeken, in vrijheid van werken zaken te
herkennen en de vrije keuze te erkennen.
Het therapeutisch proces is een dynamische werkelijkheid die vanuit verschillende invalshoeken
bezien en benaderd kan worden. Een continue
beweging binnen het ecologisch systeem waarin
wij als mens leven. Onze eigen vormgeving verandert immers continu door beïnvloedingen van
externe en interne factoren.
Voor een mens dat leeft binnen het ecologisch
systeem, hangen de beleving en de mate van
deelneming af van de overtuigingen en de inzichten ten aanzien van heling en de mogelijkheid tot
hantering van de eigen verantwoordelijkheid in
dit geheel.
In die zin ontwikkelen we ons samen vanuit ecologische systemen tot eco-sociale systemen. Het
eco-sociale systeem vormt de basis van onze ontwikkeling van het om elkaar bekommeren. In die
zin mag verondersteld worden dat we ons als
mens meer en meer bewust ontwikkeld hebben
tot het zorgen voor anderen en onze habitat. We
kunnen vanuit dat standpunt stellen dat lichaam,
hersenen en geest ‘weten’ dat hun welzijn nauw
samenhangt met het welzijn van hun menselijke
en natuurlijke omgeving. Vanuit dat bewustzijn
hebben we tot nu toe de neiging om in geval van
nood gedrag te laten zien dat wenselijk geacht
wordt en daarbij het eigen welzijn geweld aan
te doen. Soms maken onze hersenen andere
keuzen, afhankelijk van wat ons raakt of beweegt.
In die zin kunnen we ook wel de kunst verstaan
om niet te handelen, maar alleen waar te nemen.
Een ander aspect van het zogenaamd cognitief
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wetenschappelijk denken is dat er geen handelend persoon of homunculus buiten het neurobiologisch systeem aanwezig is om dit systeem op
gang te brengen of om te helpen als het in de
problemen komt.
Er zit geen klein mannetje in de hersenen dat
ziet, hoort, leest, redenen afweegt, beslist en
dergelijke. Er zijn zenuwcellen en verbindingen.
De juiste combinatie en samenwerking van cellen
en verbindingen maken dat we zien.
Hiermee benadert de cognitieve wetenschap de
boeddhistische losoe en opzet heel dicht. De
wetenschap met het experimenteren en deductief denken, en het boeddhisme met zijn spirituele gezag en de directe ervaringen, lijken het
erover eens te zijn dat ‘wie we zijn’ een zeloos
systeem is, dat ‘eigenwijs denkt’ dat het zichzelf
is. We hebben als bewuste wezens heel duidelijk
een idee van onszelf - ons ‘zelf’ - als een geest in
de machine. Onszelf als handelend persoon, die
beslissingen neemt op hoog niveau om te kiezen,
te denken, initiatief te nemen en te plannen.
Een ander aspect is de prioriteit van onbewuste
boven bewuste processen. In de alledaagse denkwijze is het bewustzijn de plaats van onze intelligentie, ons ‘zelf’. Het onderbewuste wordt gezien
als een ondergeschikte zonder stem, animaal/
vegetatief; daar waar de wilde dingen zijn.
Recente ontwikkelingen tonen aan dat het menselijke systeem (lichaam, hersenen en geest) zich
grotendeels afspeelt in het onderbewuste, het
ondergrondse. Het bewustzijn volgt in dit systeem
later, al puffend, ‘te laat’. Het heeft de neiging
om de eer op te eisen of de schuld af te wimpelen. Het gebeurde toch in afwezigheid van het
bewustzijn?
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De verborgen geest kan worden gezien als een
verwevenheid van tientallen onbewuste beweringen en conclusies. Het bewustzijn en dus het
getoonde gedrag geven in vele opzichten een
onbetrouwbare weergave van het ‘zelf’. In die
zin moet de bewuste geest een ‘weet ik niet’geest zijn, omdat deze van moment tot moment
gevoed wordt vanuit een diepere bron: de natuurlijke geest. Binnen de belangrijke stromingen van
levensovertuigingen en religies is dit motto altijd
het fundament geweest.
De natuurlijke geest is altijd in staat gebleken
om de essentiële taken uit te voeren, doelgericht
en doelbewust. De natuurlijke geest functioneert
onafhankelijk van gehechtheid, afkeer en onwetendheid. De hersenen met daarin de natuurlijke
geest vervullen hun taak vanuit de behoefte om
te integreren, te beoordelen en prioriteiten te
stellen, zonder dat er een ‘zelf’ nodig is. Beter,
helderder en sneller en wijzer dan het bewuste
zelf ooit zal kunnen. Binnen de cognitieve wetenschap is dit aloude oerprincipe helaas terzijde
geschoven.

AFSTEMMING IN RELATIE TOT DE
DIAGNOSTISCHE FASE VAN HET
THERAPEUTISCH PROCES
Door de eeuwen heen is een heel moeras van
schuldgevoelens ontstaan, waar tegenwoordig
kennelijk ook de mensen die zich van de kerken
hebben losgemaakt, zich nauwelijks aan kunnen
onttrekken. De neiging om mensen zich schuldig
te laten voelen, is intussen bijna een kenmerk
van westerlingen geworden als middel om de
ander te veranderen of te dwingen tot verandering, en veroorzaakt in therapeutisch opzicht bijzonder storende effecten.
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Schuldgevoelens maken aantoonbaar ziek, en het
bezorgen van schuldgevoelens door therapeuten
is een gevaarlijke insteek bij het proces van de
bewustwording van oorzaak en gevolg. Bewustmaking van wat is en wat mogelijk is, dus het
wijzen van wegen ter behandeling hiervan, is een
belangrijke therapeutische taak. Daarmee krijgt
bewustmaking een waardevolle therapeutische
lading en oordelen een belemmerende therapeutische lading.
Als therapeut is het belangrijk om je af te stemmen op jezelf in de relatie met de ander. Ik heb
tijdens een opleiding tot het leraarschap twintig
jaar geleden voor het eerst kennisgemaakt met
deze boodschap: ‘Maximale nabijheid met behoud
van distantie.’ Nog steeds is deze regel een van
de belangrijkste pijlers in mijn praktijk. Hoe kan
ik zijn, zonder dat mijn eigen weerstanden en
de weerstanden van de ander mij belemmeren in
de afstemming op wat de ander is en waar mijn
vragen of aandacht in vrijheid naar toe kunnen
gaan. Zo bevind ik mij in het eerste contact waar
de anamnese en het behandelplan zich kunnen
ontvouwen.
Ik probeer een open wezen te zijn, een omgeving
die verwelkomend is en belangstellend. Professionele belangstelling, maar wel hartelijk en uitnodigend. Het eerste contact, waarin ik de gegevens
verzamel die ik nodig heb om te kunnen analyseren en verwerken en om te kunnen komen
tot een verantwoord behandelplan. Ik zeg verantwoordelijk, omdat ik zelf degene ben die bepaalt
of ik op basis van wat ik op dat moment ervaar en
weet, de ander ondersteunend behulpzaam kan
zijn. Ben ik in staat geweest om me zo af te stemmen dat ik de ander kan zien zoals hij zich nu aan
mij toont? Wetend dat ik een heleboel zie en niet
zie en nog niet gehoord heb. De cliënt bepaalt
immers wat zichtbaar mag zijn en wat verteld
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mag worden. Ik wil deze professionele relatie de
voedingsbodem laten zijn voor veiligheid en vertrouwen.

EMPATHIE EN EFFECTIEVE
NATUURGENEESWIJZE

In het boek ‘Leren in vrijheid’ beschrijft Rogers
in 1961 de karakteristieken van een helpende
relatie, waarbij hij zich voornamelijk op de psychotherapiepraktijk baseert. Hij vermeldt echter
uitdrukkelijk dat dezelfde attitudes van toepassing zijn in alle interpersoonlijke contacten die
groei, herstel, ontwikkeling of genezing wensen
te bevorderen.
Empathie is een van de belangrijkste componenten van de helpende relatie, ongeacht het theoretisch kader van de therapeut. Het is tevens een
basisvaardigheid in de menselijke omgang, waarvan de waarde in diverse situaties onomstotelijk
bewezen is. Cliëntgerichte therapeuten die een
lange traditie hebben met het aanwenden van de
therapeutische relatie als hefboom voor verandering, kunnen van belang zijn om aan andere
beroepsgroepen te verduidelijken wat de basishoudingen precies inhouden en hoe deze op genuanceerde wijze vorm kunnen krijgen.
In de reguliere geneeskunde is er veel wetenschappelijk bewijs dat de relatie met de therapeut
een belangrijke rol speelt in het genezingsproces
van de cliënt. Zo blijkt dat de empathie van
de therapeut bijdraagt aan de gezondheid van
de cliënt, resulteert in een juistere diagnose,
invloed heeft op diverse fysiologische metingen,
onnodige somatische ingrepen beperkt, leidt tot
sneller herstel van diverse symptomen en de therapietrouw bij de cliënt verhoogt.
Bovendien is aangetoond dat klachten tegen therapeuten niet zozeer het gevolg zijn van medische
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fouten die de therapeut gemaakt heeft, maar wel
van de slechte communicatie over de problemen,
waarbij de therapeut onvoldoende blijk gegeven
heeft van empathie, zowel in de diagnostische
fase als tijdens de behandeling. Ook is het empathisch gesprek noodzakelijk om problemen met
een psychosociale achtergrond, die in de meeste
gevallen aan de therapeut gepresenteerd worden
als lichamelijke klachten, efciënt te behandelen.
Psychosociale problemen blijken volgens onderzoek in Nederland aan de basis te liggen van
een vijfde van het klachtenaanbod in de huisartsenpraktijk, terwijl huisartsen zelden over goede
strategieën beschikken om psychosociale onderwerpen te benaderen.
De onderzoeken geven dus aan dat er geen sentimentele, maar wetenschappelijke argumenten
zijn om empathie als belangrijke vaardigheid in
het gedragsrepertoire van de therapeut te cultiveren. Ik wil hier de vergelijking doortrekken
naar de therapeut die zich bezighoudt met de
natuurgeneeswijzen.
Er zijn heel wat misverstanden over wat empathie
in werkelijkheid is. Eenvoudige denities spreken
over inleven of invoelen, iets wat goede luisteraars zou kenmerken. Op die manier is iedereen
geneigd van zichzelf te vinden dat hij empathisch
is. De waarheid ligt daar echter vaak ver
van af. Empathie wordt vaak beleefd en uitgevoerd als het passief luisteren, dat door een
gebrek aan adequate reacties dan helemaal niet
doelgericht is. Empathie kan ook worden uitgevoerd door selectief te luisteren, waardoor
enkel gehoord wordt wat past in de beleving
van de luisteraar of wat aansluit bij de eigen
gevoeligheden en zorgen. Empathie wordt soms
ook verward met volgzaamheid, waarin we de
ander gelijk geven, sympathie betonen, medelij-
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den hebben. Deze omgangsvormen wijzen erop
dat de juiste empathische afstand zoek is en er
geen sprake is van betrokkenheid.
Wat is empathie dan wel? Empathie stelt mensen
in staat om iemand te leren kennen en te
begrijpen en om goed te reageren. Professioneel
toegepast, kun je zelfs spreken van een wetenschappelijke houding die bedoeld is om kennis
te verwerven van de cliënt in een ziekteproces,
een juister inzicht te krijgen in wat er precies
aan de hand is en zo ook betere hulp te kunnen
bieden. Empathie is tevens een manier om greep
te houden op het gespreksverloop, terwijl er veel
respect voor de cliënt getoond wordt.
Wat doet een therapeut in een empathisch
gesprek? Hij evalueert de situatie vanuit het perspectief van de cliënt. Het betekent dat binnen
die evaluatie vragen passeren als: Wat denk ik,
wat wil ik, wat voel ik als ik mij even verplaats in
de situatie van deze cliënt?
Non-dualiteit als voorzichtig uitgangspunt
Dat is alleen mogelijk als de therapeut zijn eigen
mening tijdelijk kan opschorten en zijn eigen
gelijk tussen haakjes kan plaatsen. Dat betekent
dat de therapeut een vrije geest nodig heeft en
volledig in afstemming in het hier en nu aanwezig is. Ik ervaar zelf dat dit moeilijk is bij herkenning van de problematiek of de vraag. Er duikt
zo snel iets in je gedachten op, iets van jezelf of
van een vorige ervaring die je beleefd hebt, bij
het verhaal of de vraag van de ander. Volledige
concentratie en gefocust zijn op de ander zorgen
ervoor dat je de cliënt ziet en blijft zien.
Vanuit een niet-veroordelende zorgverantwoordelijkheid erkent de therapeut de ervaringen
van de cliënt zonder goed- of afkeuring of
moreel oordeel. Dat vergt een grote dosis professionele discipline, want zoiets is ongewoon
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in een normaal gesprek. In het empathisch
gesprek stelt de therapeut de eigen capaciteiten
tot mentaal verwerken ter beschikking van de
cliënt, zodat de cliënt die kan benutten om zichzelf beter te leren begrijpen, teneinde zo te
kunnen groeien naar een verbeterd functioneren.
Er is een driedeling te maken in de aandachtsgebieden van empathie:
• Cognitief niveau: hier vormt de therapeut zich
een beeld van de denkwereld en de betekenisgeving van de cliënt. Je probeert het verhaal en
de achterliggende redeneringen te begrijpen.
• Op motivationeel niveau schat je in wat de
cliënt beweegt in wat hij wel of niet zou willen.
Wat is de onderliggende drijfveer om te handelen?
• Op de affectieve dimensie maak je contact
met de gevoelswereld van de cliënt.
Empathie is geen identicatie; je behoudt het
onderscheid tussen je eigen visie, je eigen beweegredenen, je eigen gevoelens en die van de cliënt.
De empathische basishouding is de voedingsbodem voor diverse interventies, die uiteenlopende
vormen kunnen aannemen, zoals vragen stellen,
reecteren en interpreteren. Goede empathie,
waarin de cliënt zich echt begrepen weet, is
niet gekoppeld aan bepaalde interventies, maar
eerder aan de gehele context waarin de interactie zich voordoet. Zo kan bijvoorbeeld een confrontatie als zeer empathisch beleefd worden.
Communicatie is fundamenteel; de cliënt heeft er
niets aan als de therapeut zich alleen maar inleeft,
inschat en begrijpt. Het expliciet uitdrukken van
empathie is noodzakelijk voor het helingsproces
van de cliënt. En daarmee komen we tot het volgende onderwerp.
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VAN INSTINCT TOT INTUÏTIE
Bij afstemming wordt ook wel gerefereerd aan
het beroemde onderbuikgevoel, het gevoel van
behagen of onbehagen dat je hebt als je goed
afgestemd bent op je omgeving. Het wordt ook
wel betiteld als ons oerinstinct, dat zijn zetel
heeft in ons limbisch systeem en contact maakt
met ons onderlijf als het ons wil laten voelen wat
er aan de hand is.
In die zin heeft een mens net als alle andere
levensvormen instinct. In de sociale psychologie,
de sociobiologie en de gedragsbiologie bestaat er
al lange tijd discussie over de vraag of er bij de
mens nog wel zoiets bestaat als een instinct. En
dit vanwege uitingsvormen die meer doen denken
aan impulsiviteit en wanhoop, dan aan instinct.
Zo is het bestaan van het moederinstinct lange
tijd betwijfeld: kindermoord, verwaarlozing, kindermishandeling of de traditie van de minnemoeder, zijn maar enkele van de vele voorbeelden die
het instinctenpatroon van ‘moeder de gans’ doorbreken. Ook het bestaan van zelfmoordcommando’s en zelfverbranding of de mensen die zich uit
vrije wil lieten overrijden door een tank tijdens de
protestbijeenkomst op het Plein van de Hemelse
Vrede in Peking, worden aangevoerd als voorbeelden bij het betwisten dat er zoiets bestaat als
een overlevingsinstinct.
De hypothese dat de mens instincten heeft, kan
in principe getest worden, door mensen bloot te
stellen aan niet eerder opgedane ervaringen.
Als er sprake is van instincten zullen de resulterende gedragingen soortspeciek en uniform
moeten zijn, volgens de uitgangspunten van de
wetenschappelijke benadering. Maar ja, in de
natuurgeneeskundige opvattingen is er meer dan
meetbaar is. Er is sprake van een blauwdruk van
onze voorouders, die in onze genen verpakt zit.
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Onze samenleving is op dit moment zo georganiseerd dat de nadruk ligt op het intellectueel functioneren. Onze kinderen leren op steeds jongere
leeftijd dat het denken de belangrijkste factor is
voor een succesvol leven. Als de kinderen doorstromen naar de middelbare school, ontdekken
ze dat het hele systeem gericht is op het behalen
van een diploma en dat je in onze maatschappij
zonder een diploma niet gemakkelijk in je levensonderhoud kunt voorzien. De prestatie- en resultaatgerichte maatschappij.
Onze hele samenleving, zowel economisch, politiek als sociaal, is gericht op onze intellectuele
ontwikkeling. Als we beslissingen in ons leven
moeten nemen, dan doen we dat vrijwel uitsluitend op basis van onze redeneringen. Of dit nu
beslissingen zijn voor ons werk, onze partner of
ons sociaal functioneren, we redeneren er heel
wat op los. Helaas ontdekken we ook maar al
te vaak dat ons intellect ons in de steek laat.
De redenatietrucs behoeden ons niet voor verkeerde keuzen en pijnlijke ervaringen. Door alleen
de redenering te gebruiken bij het maken van
keuzen, blijf je iets missen!
De vraag is of er andere mogelijkheden zijn die
ons kunnen helpen bij het maken van keuzen en
het ontdekken van de weg die voor ons de meest
geschikte is. Die zijn er wel, maar dan is het
wel zaak te erkennen dat er iets is wat boven
ons intellect uitstijgt. We noemen dat onze ziel.
We kunnen het niet zien, horen en op een normale manier voelen. Maar als we de eerste stap
kunnen zetten naar de erkenning van het bestaan
ervan, kunnen we wel leren ontdekken op welke
manier we er contact mee kunnen leggen.
Er zijn twee verbindingen te noemen die we in het
kader van afstemming en bewustwording gebruiken. Intuïtie is de verbindingsweg tussen de ziel
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en de geest, instinct die tussen het lichaam en
de geest. Het natuurlijke instinct komt voort uit
natuurlijke reacties van het menselijk lichaam. Het
komt voort uit de materie en is gericht op het overleven van de mens binnen zijn materiële omgeving. Instincten zijn puur lichamelijk bepaald en
staan zelfs iets buiten de persoonlijkheid. Het
instinct is de basis waarmee de mens, net als een
dier, in de natuur kan overleven.
De oerbasis van de persoonlijkheid ligt in het
instinct, in die zin dat er eerst het instinct is met
een latent aanwezige persoonlijkheid. De persoonlijkheid ontwikkelt zich naarmate het denken
zich ontwikkelt en beelden, gevoel en begrippen
samensmelten, integreren. Het instinct blijft aanwezig, maar naarmate de persoonlijkheid zich
ontwikkelt, wordt het instinct minder gevoeld.
Intuïtie en instinct liggen dicht bij elkaar. Wat het
instinct is voor het lichaam, is de intuïtie voor
de ziel. Mensen verwarren de begrippen erg vaak
met elkaar.
Instinct: Materieel van aard.
Intuïtie: Immaterieel van aard.
Instinct: Gericht op overleven.
Intuïtie: Gericht op leven.
Instinct: Een natuurlijke reactie op gevoel.
Intuïtie: Essentie van de mens is weten.
Instinct: Luistert naar het lichaam, niet naar de
ziel.
Intuïtie: Geeft aan wat goed voor ons is en wijst
de weg.
Als het instinct en de intuïtie met elkaar in evenwicht zijn, dan zie je een persoon die op zijn
gevoel afgaat en een goed contact heeft met
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zowel zijn lichaam als zijn ziel. Als we nog goed
zouden kunnen voelen, dan voelen we zelfs wanneer we in ons lichaam een mineraal tekortkomen. Kijk maar naar de dieren, die voelen dat
feilloos. Dus stel dat je een grote behoefte hebt
aan hartig eten, dan mis je een bepaald soort
voeding dat zorgt voor de aanvulling van dat
betreffende mineraal en dan komt dat voedsel ook
in je gedachten op. Dit is zonder meer betrouwbaar. We kunnen het intuïtie noemen, maar dat is
het niet. Als instinct en intuïtie in balans zijn, is de
kans groter dat we ons aardse leven gemakkelijker volbrengen, tenminste, voor zover het verblijf
in deze materiële wereld gemakkelijk kan zijn.
Een belangrijk signaal dat onze ziel aan ons geeft
als we een onjuiste keuze maken, is onrust.
Onrust is een serieus te nemen signaal om terug
te gaan naar ons gevoel en dan pas naar onze
gedachten. De enige juiste keuze is die waarbij
we geen onrust ervaren, maar eerder een gevoel
van ontspanning. Het lichaam zegt ja of nee.
Het bepaalt in feite de laatste stap. Maar vaak
redeneren we onze onrust weg, omdat we liever
via ons intellect keuzen maken. Dat hebben we
immers geleerd! Binnen onze opvoeding en op de
scholen is geen ruimte voor zoiets essentieels als
intuïtie. Jammer, we zouden in staat zijn betere
keuzen te maken en ons leven soepeler te laten
verlopen.
Via de intuïtie kunnen we contact leggen met onze
ziel. Onze ziel, ook wel essentie genoemd, is veel
beter in staat ons te helpen om de juiste beslissingen te nemen. De ziel kan het geheel waarbinnen wij functioneren, overzien en is daarom
uitstekend op de hoogte van onze lichamelijke,
intellectuele en sociale talenten. Onze ziel weet
heel zuiver wat goed voor ons is en wat niet.
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In het boek van Neal Donald Walsch, ‘De nieuwe
openbaringen’ (blz. 119), zegt God tegen Walsch:
‘Er is slechts één ding en dat Ding kunnen jullie
God, het Leven of Alles Wat IS noemen, wat je
maar wilt. Jullie zijn allemaal manifestaties van
dat Ene Ding, en dat geldt ook voor alles wat jullie
met je vijf zintuigen waarnemen en niet te vergeten alles wat jullie met je zesde zintuig waarnemen. Eigenlijk zijn jullie vijf zintuigen nogal primitieve receptoren. Ze pikken slechts een tiende op
van alle gegevens over de wereld om jullie heen.
Jullie zesde zintuig, jullie intuïtie, pikt veel meer
op.’
Intuïtief voelen is voelen vanuit de essentie met
loslating van de gedachten. Het wil zeggen dat we
in staat zijn onze gedachtestroom opzij te zetten
en te luisteren naar dat wat aan ingevingen bij
ons bovenkomt. Als we onze gedachten loslaten,
komt er ruimte en kunnen we de impulsen van
onze essentie voelen. Dat is intuïtief voelen. Het
kanaal met onze essentie is open en dan ontstaan
er al gauw ingevingen die ons behulpzaam kunnen
zijn. Ook kunnen we plotseling inzicht krijgen in
iets waarmee we al langer in onze gedachten worstelen. Dat is intuïtie. Intuïtief voelen is een heel
zeker weten vanuit de essentie, zonder angsten of
andere materiële menselijke emoties. Vaak is het
lastig om het intuïtieve gevoel helder te krijgen.
Dat kan alleen als we in staat zijn onze gedachten over ons dagelijks leven als een instrument te
gebruiken.
Voelen vanuit de persoonlijkheid is een ander
voelen. Het is materieel voelen, lichamelijk voelen,
fysiek voelen, zoals pijn als we ons bezeren, of
een emotie van verdriet of blijdschap. Eigenlijk
zijn alle menselijke emoties die vanuit de gedachten komen en beïnvloedbaar zijn door onze persoonlijkheid, vormen van fysiek voelen.
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Voelen vanuit de persoonlijkheid is voor mensen
allesoverheersend. Het materiële voelen overstemt meestal het intuïtieve voelen. Voor ons
welbevinden zou het andersom moeten zijn. Als
we in staat zijn in goed contact te staan met
onze intuïtie, kunnen we ook leren ons materiële
gevoel in banen te leiden. Door te voelen in
overgave kunnen we contact leggen met onze
ziel, waardoor de scherpe scheidslijn tussen het
materiële en immateriële voelen steeds meer
vervaagt. Dat is goed voor de balans in ons functioneren en voor ons welbevinden als mens.
Intuïtie en voorgevoelens zijn praktisch gelijk
aan elkaar. Er is echter een klein verschil tussen
beide. Intuïtie omvat het zeker weten van wat
in onze ontwikkeling een rol speelt. Wanneer het
een bepaalde situatie betreft, spreken we van een
voorgevoel. Het voorgevoel is meer het detail.
Het is een weten van iets binnen een bepaalde
situatie of gebeurtenis. Intuïtie is bijvoorbeeld het
weten dat onze keuze voor iets niet juist is. Voorgevoelens geven iets aan wat kan gebeuren. Bijvoorbeeld het onveilige gevoel beter ergens niet
heen te kunnen gaan. Dit heeft betrekking op een
gebeurtenis die ons zou kunnen benadelen.
Het verschil tussen voorgevoelens en intuïtie is
klein, maar het is er wel degelijk. In het alledaagse leven is eerder sprake van voorgevoelens dan van intuïtie. De mens heeft eerder
grip op zijn voorgevoelens dan op zijn intuïtie,
omdat intuïtie een beter contact vereist met de
eigen essentie. Voorgevoelens zijn meer materieel en menselijk gericht, intuïtie is meer vanuit
de essentie gericht. Wensgedachten, angsten of
andere materiële impulsen belemmeren voorgevoelens vaak, zodat de voorgevoelens soms wel
en soms niet zuiver zijn.
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Opdracht
Wat is voor jou het instinct en de intuïtie?
Waar ligt bij jou de ontwikkeling van het instinct
en de intuïtie?

ZINGEVING TIJD VOOR DE ZIEL
Het belangrijkste deel van zingeving ligt niet in
de omstandigheden, maar in de persoon die in
een situatie interpreteert, bewerkt en evalueert.
Mensen die een altruïstische of zelfoverstijgende
betekenis geven aan het leven, ervaren meer
levensvoldoening dan diegenen die het hedonistische of het persoonlijke genot voorop hebben
gesteld. Hierna ga ik het hebben over de mate
waarin we investeren in ons lichaam, onze sociale
context, onze psyche en ons spiritueel aspect.
‘Ik geloof dat wij als mens veel kunnen doen om
het goddelijke in het dagelijks leven op te merken
en gestalte te geven.’
Een subtielere werkelijkheid
We zien wat we zien, en dat is de werkelijkheid
zoals deze zichtbaar is. De subtielere werkelijkheid betreft de wereld van het bewustzijn, het
spirituele, de Geest of Tau - een niet-zichtbare
werkelijkheid, die het menselijk leven fundamenteel doordringt. Deze werkelijkheid voel je, zit in
jezelf, vibreert en is door bespiegeling, innerlijke
reectie, intuïtie en verbeelding waar te nemen.
Dat bewustzijn van een transcendente werkelijkheid heeft te maken met een van de moeilijkste
onderwerpen uit de losoe, ze is namelijk niet
wetenschappelijk te bewijzen.
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Al in de metafoor van de grot van Plato blijft
onder ‘slechte omstandigheden’ de ziel gevangen
in de grot, afgesneden van de bron van licht.
De ziel
Het transcendente bewustzijn van de mens wordt
aangeduid met termen zoals ziel, goddelijke vonk,
Spirit, Boeddha, het Zelf. Die termen verwijzen
naar bepaalde ervaringen, naar een onzichtbaar
organiserend en vormgevend principe in het
leven van het individu. De ziel is verbonden met
een zelfoverstijgend vermogen. Sommige mensen
zeggen dat de ziel ‘niet te scheiden is van of
identiek is aan een goddelijke basis of het wezen
van het universum’. De mens neemt deel aan de
goddelijke natuur. Mystiek is de ervaring van de
verbondenheid met het grote geheel; de transformatie naar een bron van leven. Het begrip ‘ziel’
houdt niet op bij de grenzen van de persoon; het
overstijgt de persoon en met deze transcendentie
van de persoon opent het gebied van de spiritualiteit zich. Bij spiritualiteit gaat het om het overstijgen van het beperkte ik.
Heel-in(g)
Om jezelf te ervaren als een deel van het geheel,
is ‘heel-ing’ noodzakelijk. Daar is samenleven
met anderen voor nodig. Daardoor kun je jezelf
gezien, erkend en geaccepteerd voelen in alle
wezenlijke aspecten van jezelf. In de natuurgeneeskunde verpersoonlijkt de helende aanwezigheid zich aanvankelijk in de therapeut.
De ervaring van verbondenheid met een groter
geheel maakt dat de therapie vervangen kan
worden door ‘het leven’.
Een helder innerlijk weten
Het innerlijk weten laat de ziel zien, die gepaard
gaat met geraakt zijn, verwondering, ontroering,
vreugde, dankbaarheid, ontzag, diepte en verbondenheid. Stilte en een rustige geest helpen
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om ontvankelijk te zijn voor het transcendente,
maar het kan je ook zomaar ‘overvallen’ op elk
moment en in welke omstandigheden ook.
De boeddhisten noemen het waakzaamheid om
de volheid van het nu - het moment waarin de
bezieling huist - niet te missen. Verbonden met
een open hart, vrije geest en verwelkomende
omgeving kan de intuïtie zich thuis voelen. Het is
een beleving die diep verankerd is in deze aarde
en die je ook zonder meer lichamelijk in voelt
dalen.
Spiritualiteit in relatie tot sacrale ervaringen
Elk moment van het bestaan kan een sacrale
ervaring opleveren. Momenten van bezieling zijn
bijvoorbeeld te vinden in hartverwarmende ontmoetingen, waardering voor de natuur en voor
kunst, activiteiten waarin de persoon helemaal
kan opgaan, rustig kan genieten en voeling heeft
met de eigen innerlijke wijsheid. Kortom, alles
wat het leven verrijkt en verdiept. Ook problemen, nare dingen en een crisis kunnen sacrale
ervaringen worden wanneer zij de verbinding met
de ziel herstellen.
Sacrale ervaringen doorbreken oppervlakkige
leegte en onverschilligheid en leiden vaak tot veranderingen van het levenspad. Ze hebben een
versterkend effect op mensen, ongeacht de mate
van intensiteit. De mens put er kracht uit, om het
te doorstaan, door te zetten of te overwinnen. Je
kunt in die situaties zelf ervaren hoe verwonderd
je kunt zijn om wat er gebeurt, hoe geïnspireerd
je kunt raken, hoe creatief je ineens kunt zijn en
hoe zuiver je intenties zijn. Ik ervaar dan vaak
intense dankbaarheid. Ondanks de pijn, de ontberingen en de ongemakken.
Spirituele groei vindt onder andere op deze
manier plaats en het geeft een intense voldoening
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als we weer een deel in onze zelfrealisatie hebben
kunnen waarmaken. De ziel is als de onverwoestbare kracht die zich onder een berg van moeilijkheden een weg kan banen naar het licht, en
het banale kan transformeren tot iets heiligs. Het
slechte en het lelijke worden daarbij niet ontkend,
maar zetten een proces van ontwaking en loutering in gang, waardoor het goede en de essentie
oplichten.
Religie geeft een verbinding aan tussen het goddelijke en de mens. Het betreft de manieren
waarop mensen het diepste Zelf benaderen en
die kunnen leiden tot verschillende levens- en
geloofsovertuigingen. Ontstaan vanuit een ervaring van een individu van het Zelf en uitgedrukt
op een unieke en individuele wijze. Religie wordt
vaak door anderen vormgegeven met rituelen
en komt dan terecht in vaststaande waarden en
normen, die voor eenieder die de religie aanspreekt, gelden. Ze dienen als middel om de beleving van het Zelf te kunnen ondergaan.
Religie en spiritualiteit
Religieus zijn suggereert het behoren tot een
religieuze traditie, die men ook praktiseert. Spiritueel zijn suggereert dat je een persoonlijke
betrokkenheid hebt bij een proces van innerlijke
ontwikkeling. Religie is een van de manieren
waarop veel mensen spiritueel zijn, als een
spiritueel moment binnen iemands authentieke
geloofsbeleving valt. Niet ieder religieus mens is
ook spiritueel en ook is niet ieder spiritueel mens
religieus. Spiritualiteit is een manier van leven
die elk moment van het bestaan insluit en beïnvloedt. Spiritualiteit is een dienstbare houding,
een neiging tot leven in de diepte en de zoektocht
naar de ultieme zin, richting en herkomst van het
bestaan.
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Onze religieuze beleving wordt op dit moment
meer en meer vormgegeven door inzichten vanuit
de psychologie en losoe. Deze geven een
nieuwe dimensie en bewustzijn aan het begrijpen
van de ervaring van het sacrale. Daarbij wordt de
inspiratie steeds minder doorgegeven via kerkelijke tradities. Die worden meer en meer ervaren
als te bepalend en dogmatisch.
‘In een mensenleven komt het erop aan goed na
te gaan wat je wilt en wat je daarvoor overhebt.
Een goed leven betekent niet dat je geen fouten
mag maken. Een goed leven betekent dat de
fouten die je gemaakt hebt, het daglicht kunnen
verdragen.’
‘Als mensen me vragen stellen over de zin van
het leven, of ze vertonen depressieve symptomen,
dan verwijzen ze daarbij vaak naar gevoelens van
leegte, een gebrek aan voldoening en een innerlijke onvrede. Ze proberen die spirituele malaise
te onderdrukken met overmatig consumptiegedrag of verslavende middelen, waardoor de spirituele vraag zich niet kan verscherpen. Ik merk
dat de therapie vooruitgaat als ik met mensen
op zoek ga naar wat hun leven vreugde en diepgang geeft, naar wat ze echt waardevol vinden.
Zo komen we vanzelf in het spirituele domein
terecht.’
Waar geloof ik nog in?
‘Voor mij zit dat in eenvoudige dingen, zoals
vriendelijkheid, dienstbaarheid, samen plezier
maken; niet nodeloos iemand kwetsen, oprecht
en betrouwbaar zijn; oog hebben voor kleine
dingen die getuigen van zorg of creativiteit; genieten van humor, muziek, natuur. Voor een magisch
moment, een authentiek moment van verrassing
of verbondenheid, ben ik bereid veel inspanning
te doen en er banale momenten en misère bij te
nemen.’

Demo

Therapeutische Vorming hbo

Aan Mia Leysen, zingevingsdeskundige, werd
gevraagd: ‘Welk idee dat vandaag totaal ondenkbaar is, denkt of voorspelt of wilt of vreest of
droomt u dat het vroeg of laat toch zal worden uitgevoerd?’ Deze keer was haar antwoord: ‘Kwetsbaar mogen zijn, zonder dat iemand daar misbruik
van maakt.’
Zingevingsproblemen vertellen iets over de kwaliteit van de samenleving. Ze laten zich uitdrukken in cijfers: hoge zelfmoordcijfers, depressie
bij een op de vijf volwassenen, stress en burnout, verslavingen, toenemende criminaliteit. Het
zijn de symptomen van een resultaat- en prestatiegerichte maatschappij die snel ontwikkelt op
technologisch gebied en die verplicht tot haast
onmenselijke keuzen. Het maakt het leven voor
velen onplezierig en onmachtig. De levensvragen
worden voorzichtig gesteld, een grens opgezocht.
Op zoek naar de bron waar het in feite om draait,
een inkeer tot herwaardering.

INTEGRALE HEALING =
THERAPEUTSCHAP
Een kapstok in deze integrale kijk op en vormgeving van het therapeutisch proces ontleen ik
aan de chakraleer als essentie van de ontwikkeling van het individu. Een andere benaderingswijze die heel dicht komt bij deze chakraleer
en in wezen ook de chakraleer omschrijft, is de
integrale healing als middelpunt van de integrale
therapeutische praktijk of het hulpverlenerschap.
Alles ten dienste van de integrale kijk op ‘Wie zien
wij als therapeut in deze fascinerende ontwikkelingen voor ons’!
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‘We can’t solve problems by using the same kind
of thinking we used when we created them.’ (Je
kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde
soort denken dat tot het probleem heeft geleid.)
Albert Einstein
De tovenaars van vroeger bezaten een grote
kennis, die ontsproot aan de aard van hun wezen.
Hoewel ze de vorm hadden van een man of een
vrouw, werd aangenomen dat ze de aard van
dieren, planten, wind, donder, bliksem, maan en
sterren in zich hadden, alle dingen in de hemel
en op de aarde, en zelfs onder de aarde. Sommigen waren kwaadwillig en meedogenloos, maar
de besten onder hen bezaten naast spectaculaire
vermogens een zeer grote liefde voor de mens.
Ze waren de gidsen en beschermers van het mindere volk.
Het is niet verwonderlijk dat al vele jaren gezocht
wordt naar een andere manier om met gezondheid en ziekte om te gaan. Een manier die de
mens zelfstandiger maakt en meer in balans
brengt dan het huidige model. Het begrip integrale gezondheid kan op verschillende manieren
worden uitgelegd: het kan betekenen een centrum waar verschillende medische disciplines bij
elkaar zijn gevestigd en die onderling samenwerken. Op deze manier kan de natuurgeneeskunde
met haar diversiteit van werkvormen en andere
gezondheidswerkers samenwerken en één patiënt
behandelen. Een andere manier om naar integrale gezondheid te kijken, is om de mens als
geheel te beschouwen en niet alleen te kijken
naar het gebied waarop de klacht zich uit.
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INTEGRALE GEZONDHEID
Het begrip integrale gezondheid wordt in de huidige tijd op verschillende manieren gebruikt. Het
wordt gebruikt om een vorm van geneeskunde aan
te duiden waarbij verschillende disciplines uit de
reguliere en alternatieve geneeskunde bij elkaar
worden gebracht om een patiënt of probleem te
behandelen. In dit verband wordt het begrip integrale gezondheid op een andere manier gebruikt,
namelijk als een holistische, totale mensvisie, waarbij alle aspecten van het leven betrokken worden
bij het ontstaan van gezondheid en ziekte.
In de voorgaande lessen heb je kunnen ervaren
hoe het is om op een holistische wijze naar jezelf
en de ander te kijken. Het is een ontwikkeling die
je als mens volgens de piramide van Maslow en
de Spiral Dynamics van Graves in hebt gezet.
Gezondheid betekent harmonie op en tussen de
verschillende niveaus en ziekte betekent disharmonie op een of meer niveaus. Zo kan een ziekte
geworteld zijn in het lichaam, de geest en de
sociale context of er kan een onvervuldheid of
disharmonie zijn ten aanzien van het spirituele
leven. Deze problemen kunnen voortkomen uit de
mens zelf of worden opgelegd door de samenleving waarin hij leeft. De samenleving kan bijvoorbeeld verbieden dat mensen zich op een bepaalde
manier ontwikkelen. In het verleden was het niet
altijd gebruikelijk dat mannen en vrouwen zich
gelijkelijk konden ontwikkelen: er waren tijden
dat vrouwen niet mochten leren. En er zijn tijden
geweest waarin we niet mochten denken wat we
wilden en ons ook niet konden verdiepen in de
religie of levensbeschouwing die wij wilden.
Op dit moment leven wij in een relatief ‘vrij’ land,
waarin men de vrijheid heeft verschillende wegen
te bewandelen. In andere delen van de wereld
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is dit echter nog geen gemeengoed. Als een
mens geen religie mag aannemen, of alleen een
bepaalde religie en wel op één bepaalde manier,
dan kunnen we in termen van integrale gezondheid niet spreken van een gezond of harmonieus
mens. Deze onvrijheid leidt onvermijdelijk tot
stress en stress is een van de belangrijkste oorzaken van disfunctioneren of ziekte.
In de Nederlandse samenleving, die tot de rijkste
van de wereld behoort, zien we dat veel mensen
helemaal niet gezond zijn. Dit komt niet doordat
we leiden aan epidemieën of ernstige ziekten,
maar doordat wij omringd zijn door factoren die
ons stress geven. Deze stress kunnen we niet
of moeilijk hanteren met als gevolg disfunctioneren en ziekte. In onze samenleving hebben
ongeveer 16% van alle mannen en 22% van
alle vrouwen chronische gezondheidsproblemen,
waarbij de stress gerelateerde gezondheidsproblemen de boventoon voeren. Zo heeft circa 9%
van de werkende populatie een periode van burnout en ondervindt 31% stress gerelateerde problemen die aanleiding geven tot ziekte. Vanuit de
ofciële instanties is er ook een duidelijke relatie
gelegd tussen stress en het ontstaan of in stand
houden van bepaalde ziekten, zoals hartproblemen, bepaalde vormen van kanker, luchtwegproblemen, ongelukken, levercirrose en suïcidaliteit.
Stress gerelateerde ziekten worden ook op andere
manieren duidelijk, zelfs in een samenleving als
de onze. Geneesmiddelen als tranquillizers en
antidepressiva worden door ongeveer 1 op de 18
mensen tijdelijk of langdurig gebruikt, hetgeen
resulteert in 900.000 mensen die deze middelen
nodig hebben en circa 5,9 miljoen voorschriften
voor deze middelen in 2003. Het moge duidelijk
zijn dat ook onze samenleving een groot probleem heeft als het gaat om de gezondheid en
met name de integrale gezondheid.
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Integrale gezondheid kent drie pijlers:
• Zelfkennis is noodzakelijk om te begrijpen hoe
de processen in onszelf werken.
• Welke factoren liggen in onze eigen invloedssfeer?
• Willen we echt veranderen of mag de ander
pogingen doen en stel ik me passief op?
Het lichaam
De meeste aandacht in de huidige geneeskunde
en samenleving gaat uit naar het lichaam. Lichamelijk vrij zijn van ziekten wordt meestal synoniem gesteld met gezondheid. Een groot deel van
de geneeskunde is erop gericht om afwijkingen
weer in evenwicht te brengen of weg te nemen
en daarmee zijn de rol en functie van de geneeskunde vervuld. Voor een gebroken been is dit
duidelijk; het been vertoont afwijkingen en moet
worden gezet, zodat het weer kan helen. Daarmee is de klus geklaard.
Als het om complexere ziekten gaat, zoals borstkanker, dan is dit moeilijker. Het wegnemen
van de tumor, al dan niet via chirurgie, radiotherapie en/of chemotherapie, leidt niet altijd tot
gezondheid. De tumor kan zijn weggenomen, de
groei kan zijn gestopt, maar de mens ervaart
de gezondheid niet altijd. Het lichaam is gemutileerd, er zijn functiebeperkingen, wat kan leiden
tot verlies van een baan of relatieproblemen, en
deze gevolgen worden meestal ervaren als een
ernstige beperking van de gezondheid. Beperking en verlies van gezondheid zijn weliswaar niet
synoniem, maar komen wel vaak samen voor.
Met andere woorden: ook al is er op lichamelijk
niveau misschien een groot succes bereikt, dit
wil nog niet zeggen dat de mens er gezonder op
geworden is. Het fysieke deel is een onderdeel
van de gezondheid en op dit moment heeft dit
misschien wel 80 of 90% van alle aandacht.
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Hoe nuttig ook, het blijft een beperkte visie en
de mens moet verder kijken dan zijn neus lang is.
Het komt niet zelden voor dat wij aan de dokter
vragen hoe het met ons gaat en dat de dokter
niet naar ons kijkt, maar in de medische status
en naar laboratoriumuitslagen, en ons vertelt dat
het vandaag een stukje beter gaat dan gisteren,
ook al merken we daar zelf niets van. De laboratoriumuitslagen zijn betrouwbaarder en dus gaat
het beter. Dat wat meetbaar is, valt binnen het
domein van de gezondheidszorg, dat wat niet
meetbaar of zichtbaar te maken is, valt daarbuiten. Zo spreken we ook over de mens die lijdt
aan een tumor. Als het laboratorium en de afdeling Beeldvormende Technieken geen uitzaaiingen
kunnen aantonen, dan is de mens ‘schoon’. Of
men na een jaar op allerlei andere plaatsen weer
tumoren heeft, doet op dit moment niet terzake.
Feitelijk is deze persoon nooit helemaal schoon
geweest, maar was dit niet aantoonbaar op een
bepaald moment in de tijd.
Het is in dit geval interessant om je af te vragen
wanneer een mens patiënt wordt. Als men ontdekt dat je een bepaalde ziekte hebt, ben je
patiënt. Maar, de ziekte kan al jarenlang aanwezig
zijn geweest zonder dat je deze hebt opgemerkt.
De vraag is of je toen ook al patiënt was of dat je
dat pas wordt nadat de dokter zijn stempel erop
heeft gedrukt en heeft vastgesteld dat je aan een
bepaalde ziekte lijdt. Of is het zo dat iemand pas
patiënt wordt als de ziekte hem gaat hinderen?
Dit zijn belangrijke vragen, waar geen eenduidig
antwoord op te geven is.
Geestelijke gezondheid
Het tweede niveau waarmee we rekening moeten
houden, is de geestelijke gezondheid. In onze huidige gezondheidszorg spreken we vaak over kwaliteit van leven en over de beleving van ziekte.
Iemand kan een ziekte hebben zonder eronder te
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lijden. De vraag is dan of je al of niet patiënt bent.
Daarnaast en vaker nog kunnen we lijden onder
bepaalde ideeën omtrent ons eigen functioneren
rangschikken, zonder dat wij daarvoor een lichamelijke oorzaak kunnen aantonen. De vraag is
of we dan ziek zijn of niet. De geest is een zeer
belangrijk instrument als het gaat om de beleving
van gezondheid en ziekte.
Geestelijke gezondheid wordt vaak onderscheiden van lichamelijke gezondheid. De vraag is of
deze tweedeling relevant is. Lichaam en geest zijn
zo onlosmakelijk met elkaar verbonden dat we
misschien beter kunnen spreken van één gezondheid. Verder weten we dat iemand met een ernstige ziekte soms heel goed kan functioneren en
weinig beperkt is in zijn mogelijkheden, terwijl
iemand anders met dezelfde ziekte zeer sterk
gehandicapt is.
Dit heeft te maken met de manier waarop iemand
omgaat met de ziekte en welk instrumentarium
hem ter beschikking staat om de ziekte tegemoet
te treden.
Een mens moet leren omgaan met veranderingen; van gezondheid naar ziekte is een verandering, maar het leven van een mens bestaat uit
vele veranderingen. Een kind groeit op tot volwassene en uiteindelijk komt hij in de ouderdom
terecht, die onlosmakelijk gepaard gaat met het
verlies van functies. Zo is het dan ook interessant
om je af te vragen of de fysiologische veroudering een ziekte is. Het antwoord zal sterk afhangen van de manier waarop je omgaat met deze
veranderingen. Het kunnen omgaan met veranderingen en verlies van functies is bepalend of je
in geestelijke zin spreekt van ziekte of gezondheid.
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Sociale gezondheid
Sociale gezondheid heeft betrekking op de manier
waarop wij met onze omgeving en de wereld
omgaan. Belangrijk daarbij zijn onze relaties met
onze partner, kinderen, familie en vrienden en
daarnaast natuurlijk ons werk en onze hobby’s en
onze leef- en woonsituatie.
Veel van de problemen die een mens in zijn leven
tegenkomt, hebben betrekking op het wel of niet
hebben van relaties. Een goed huwelijk of een
goede relatie met een partner kan bijdragen aan
gezondheid en innerlijk evenwicht, terwijl ernstige
problemen in relaties sterk ziekmakend en ziekte
ondersteunend zijn. Niet zelden gaan mensen
naar de huisarts met klachten die hun oorsprong
niet primair in het lichaam hebben, maar geworteld zijn in sociale problematiek. Ook de leefsituatie van veel mensen is op zijn zachtst gezegd niet
bevorderlijk voor de gezondheid. En we weten
allemaal dat werk en werkdruk kunnen bijdragen
aan tal van ziekten. Deze zogenaamde arbeidsgerelateerde ziekten krijgen tegenwoordig gelukkig
steeds meer aandacht.
Toch heeft de gezondheidszorg relatief weinig
aandacht voor de ziekmakende factoren die voortkomen vanuit een sociale context. Dit komt
natuurlijk omdat de medische zorg nagenoeg
geen middelen heeft om deze situatie te veranderen. Toch blijft het weinig effectief om aan hoofdpijn, rugpijn of slapeloosheid te werken terwijl
de oorzaak ervan gelegen is in persoonlijke relaties of de woon- en werksituatie. Als er thuis veel
ruzie is, kunnen we dit niet oplossen door middel
van het voorschrijven van slaapmiddelen, tranquillizers of antidepressiva. Willen we de gezondheid van de betreffende persoon echt verbeteren,
dan moeten we oog hebben voor de sociale context waarin hij leeft. Hier ligt ook een stuk eigen
verantwoordelijkheid van de mens om te kijken
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naar zijn sociale context en te zien welke invloeden ziekmakend of ziekte ondersteunend zijn,
en welke bijdragen aan een verbetering van de
gezondheid of het welbevinden.
De spirituele of existentiële gezondheid
De spirituele gezondheid heeft betrekking op de
levensbestemming en levensvervulling van een
mens. Klassiek waren deze het domein van de
religie en levensbeschouwing, maar tegenwoordig is geen sprake meer van één enkele religie,
maar van meer religies en levensbeschouwingen
waar de mens mee in contact komt. Ieder mens
moet zijn eigen weg hierin vinden. Waarom leef
ik, wat is het doel van het leven, wat wordt er van
mij verwacht, is er een taak voor de mens weggelegd?
Voorheen waren er instituten zoals kerken, die
hierop een collectief antwoord formuleerden, en
de mens had deze simpelweg te volgen. De
moderne mens heeft zich losgemaakt van deze
instituten en moet nu zelf zijn weg zien te vinden
in de doolhof van verschillende religies en levensbeschouwingen, of moet op eigen wijze een antwoord formuleren op de belangrijke levensvragen.
Als de mens hier niet in slaagt en de twijfels en
vragen blijven, dan kan het gebeuren dat hij het
gevoel heeft een onvervuld leven te leven, wat
zich gemakkelijk kan vertalen in disfunctioneren
op de drie andere niveaus.
Daarom is het belangrijk dat we oog krijgen voor
het spirituele en existentiële veld in de context
van gezondheid en ziekte. Het is dus niet een
luxe om je af te vragen wat de betekenis is van
het leven, maar het kan een belangrijke bijdrage
leveren aan het harmonieus kunnen functioneren
op alle gebieden van het leven, met als gevolg dat
je ‘gezonder’ door het leven gaat.
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Het belangrijkste veld waar verandering plaats
kan vinden, is het mentale of geestelijke veld.
Het spreekt voor zich dat wij ons lichaam moeten
verzorgen door goede voeding en in geval van
ziekte moeten we ons wenden tot bepaalde medicijnen of therapeutische ingrepen om de fysieke
gezondheid te verbeteren.
Desalniettemin komt het gebruik van verkeerde
voeding veelal voort uit een geestelijke onvrede.
Een groot deel van onze populatie is te dik door
ongezond leven, te weinig bewegen, verkeerde
dingen eten, te veel roken en te veel drinken.
Waarom doen wij dit? Omdat wij ergens ontevreden over zijn. We nemen onze toevlucht tot
bepaalde dingen in de hoop dat deze dit gevoel
weg zullen nemen of ten minste zullen compenseren. Helaas veroorzaken deze dingen hart- en
vaatziekten, pulmonale klachten en andere stress
gerelateerde ziekten. Een beter begrip van de
werking van de geest alsmede het leren hoe de
innerlijke balans te verbeteren, kunnen bijdragen aan zowel reductie van lichamelijke klachten
als verbetering van het welbevinden. Bovendien
helpt het mee om op zowel het sociale als het spirituele vlak verandering en hopelijk ook verbetering aan te brengen.
In de Indiase losoe is er een prachtige beschrijving van de wijze waarop de geest werkt. Deze
beschrijving is nuttig omdat het een goed antwoord geeft op de vraag welke onderdelen van de
geest er zijn en hoe we deze kunnen gebruiken.
De geest is opgebouwd uit vier organen of faculteiten.
1. De coördinator van de zintuigen.
Het is het beweeglijke deel van onze geest, dat de
indrukken die via onze zintuigen tot ons komen,
aan de diepere delen van de geest doorgeven.
Bovendien is het het orgaan dat continu gedach-
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ten en meningen formuleert en als het ware
al onze handelingen en daden van commentaar
voorziet.
2. Het onderscheidingsvermogen.
Het is het stille deel van onze geest, dat de diepere delen naar de oppervlakkige delen en omgekeerd spiegelt. Het is ook wat wij de intelligentie
noemen of het kunnen doorgronden van een situatie.
3. Het ego.
Over het algemeen kan men stellen dat in de Westerse samenleving het ego erg dominant geworden is. Je kunt je goed voorstellen dat dit lang
niet altijd zo is geweest. Deze egocentriciteit,
ofwel het mensbeeld dat ‘ik’ of ‘mijzelf’ als middelpunt stelt, is in de moderne tijd sterk opgekomen. Ten koste van een sociaal leven waarbij het
welzijn van de groep, familie of het gezin primair
belangrijk was.
Een Amerikaanse president zei eens: ‘Er bestaan
geen eeuwige vrienden, er bestaat alleen eeuwig
eigenbelang.’ Dit is typerend voor de tijd waarin
we leven. De consequentie van dit egocentrische
wereldbeeld is dat we het nu ook echt zelf moeten
doen: we staan er alleen voor. We kunnen nauwelijks terugvallen op een sociaal vangnet. En terwijl we aan de ene kant maximaal egocentrisch
zijn, proberen we aan de andere kant steun te
vinden bij onze vrienden en familie en als dat
niet lukt, bij de samenleving, bijvoorbeeld via de
sociale voorzieningen en zorgkostenregelingen.
Dit staat op gespannen voet met elkaar: kunnen
doen waar we zin in hebben, maar maximaal verzorgd willen worden als het misgaat. Het hoeft
geen betoog dat deze paradox een bron is van
stress en onzekerheid en dat velen in deze valkuil
lopen.

Demo

Therapeutische Vorming hbo

In dit verband is het interessant de zienswijze
van Mahatma Gandhi te overwegen. Hij was altijd
gericht op het welzijn van zijn medemens en
in het bijzonder op dat van de zwaksten in de
samenleving. Hij vroeg zich altijd af wat zijn handeling voor betekenis had voor het welzijn van de
allerzwaksten.
Herinner je het gezicht van de meest zwakke en
meest hulpeloze persoon die je ooit hebt ontmoet
en vraag jezelf af of de stap die je overweegt te
nemen voor hem van enig nut zal zijn. Zal hierdoor voor hem iets verbeteren? Zal deze stap
hem de controle over zijn leven en lot teruggeven? Met andere woorden: zal dit leiden tot
onafhankelijkheid en autonomie van de miljoenen
mensen die honger hebben en geestelijk lijden?
Als je dit overweegt, zul je gaan twijfelen en zelf
wegsmelten.
4. Het grote collectieve weten.
Dit is deels individueel, namelijk wat wij weten
of wat ons geweten is. Maar het gaat verder dan
dat. Het is ook dat wat wij als samenleving of als
traditie weten. Het is het grote weten dat ons ter
beschikking staat. Over het algemeen hebben wij
hiertoe maar zeer beperkt toegang. Vooral het
existentiële of spirituele deel van de mens is bijzonder gebaat bij een helder inzicht in het grote
collectieve weten van de mens. We zijn ontkoppeld geraakt van onze eigen bron en zijn het
leven van een ander gaan leven; we leven naar
wat men vindt. Niet zelden raken mensen daardoor dermate gefrustreerd in hun eigen ontwikkeling, dat zij in grote psychische nood komen.
Een harmonieuze geest is in staat om op een
constructieve manier om te gaan met de mogelijkheden en onmogelijkheden, zowel op fysiek,
geestelijk, sociaal als existentieel of spiritueel
niveau. Veel problemen in het leven kunnen
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worden voorkomen door een harmonieus werkende geest. Het is van het grootste belang dat
wij leren hoe onze geest werkt en hoe we deze
op een goede manier ontwikkelen. Dit is eigenlijk primair het domein van de opvoeding en niet
van de gezondheidszorg. De geest ontwikkelt zich
van het jonge kind tot aan de volwassen leeftijd.
Binnen deze periode liggen onze kansen. Het is
niet primair de taak van een dokter om de mens
te helpen zijn geest in balans te brengen.
We beschouwen gezondheid als een groot goed
en we hebben veel geld over voor een optimale
gezondheidszorg. In 2006 betaalden we ongeveer
73 miljard euro voor de zorg, wat neerkomt op
circa € 3.700,- per persoon.
Hoewel Nederland een van de rijkste landen ter
wereld is, is de gemiddelde gezondheid lang niet
zo goed als wij zouden willen. Als we kijken naar
het aantal arbeidsongeschikten en het aantal
mensen met chronische klachten, dan is dit
tegenstrijdig met de hoge uitgaven. Er gaat iets
niet goed in onze samenleving. De economische
groei en de gezondheidszorg hebben ertoe geleid
dat wij weliswaar langer leven (in de laatste eeuw
gemiddeld 30 jaar langer), maar wij zijn er niet
‘gezonder’ op geworden.
Een belangrijk probleem zijn de stress gerelateerde ziekten. Cijfers tonen aan dat stress als
ziekmakende en ziekteonderhoudende factor bij
31% van de werkende bevolking optreedt. Bovendien is stress geassocieerd met verschillende
ziekten, zoals hartproblemen, longziekten, levercirrose, ongelukken en zelfmoord. Verder zien we
een schrikbarende toename van het gebruik van
antidepressiva en tranquillizers. De vraag is dan
ook: ‘Hoe moet de gezondheidszorg er uit komen
te zien zodat wij niet alleen langer, maar ook
gezonder kunnen leven?’
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DE INTEGRALE PRAKTIJK
Een ‘integraal geneeskundige praktijk’ vermijdt
ieder beperkend vooroordeel en maakt ruimte
voor het gehele scala van effectieve behandelingen, alle kwadranten en dimensies van menselijke gezondheid, van materie naar lichaam naar
geest naar ziel naar energie. Een integraal netwerk is iets anders dan een eclectisch netwerk,
dat aanwezig is in vele alternatieve en holistische benaderingen en aangeeft dat alles met
elkaar samenhangt. Een integraal netwerk is een
samenhangend systeem dat aangeeft hoe alles
met elkaar is verbonden.
De eerste die verandert in een integraal werkende praktijk is de gezondheidswerker zelf. Hij
kan kiezen welk van de therapieën hij gebruikt
om integrale geneeskunde te bedrijven. Daarnaast kan hij ervoor kiezen om cliënten te verwijzen naar integrale gezondheidswerkers vanuit
andere disciplines. De constante factor in dit alles
blijft de gezondheidswerker, die zichzelf heeft
geheeld door één te worden met een nieuw
bewustzijn.
De integraal geïnformeerde gezondheidswerker,
de arts, verpleegkundige of therapeut heeft zichzelf geopend voor het gehele spectrum van
bewustzijn, dat de multidimensionale beïnvloeding van het Zelf, de cultuur en de natuur kent
en onderkent. Het probleem van vele alternatieve en holistische benaderingen is dat deze een
steeds toenemende verzameling van behandelingen creëren. Dit kan gemakkelijk leiden tot
een ‘alles inclusief’-behandeling met bijvoorbeeld
doxycycline, Chinese kruiden en acupunctuur. De
integrale geneeskunde ontkent effectieve behandelingen niet; zij kan echter pas ontstaan na
transformatie van de geneeskundige zelf. Wat zal
veranderen, is het bewustzijn van de geneeskun-
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dige en daarmee het waarnemingsvermogen en
de kaart van de werkelijkheid, van alle menselijke
mogelijkheden.
Hippocrates:
‘De geneeskunst is lang, het leven is kort, de ontmoeting met de arts is vluchtig en zijn proefneming hachelijk, zijn oordeel over gezondheid is
moeilijk. Een geneesheer behoort een open oog
en oor te hebben voor de leefomstandigheden
van de patiënt, de invloed van de jaargetijden, de
leeftijd en andere omstandigheden die inwerken
op de patiënt.
Oorspronkelijk gepubliceerd in De Natuur Uw Arts,
22e jaargang nr. 128, 1997-Gerard Maas
What would Hippocrates do?
Hippocrates was a holistic practitioner intent on
treating the complete person, whereas today we
tend to specialize in exquisitely narrow elds of
anatomic and physiologic knowledge, leaving the
balance of the human body to our colleagues.
Hippocrates was a devoted and objective empiricist, while most modern doctors spend so little
time with each patient that it’s absurd to claim
serious observational skills. Hippocrates was a
consummate communicator, while today’s doctors (ask our patients) are walking communication
nightmares. Hippocrates felt and demonstrated
sympathy, while we’ve chosen a colder, more ‘scientic’ model for doctor-patient interaction….
By David H. Newman M.D.
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NATURAL HEALING OF
NATUURLIJKE GENEZING
Waarschijnlijk dacht je dat de gehele cursus zou
gaan over wat ik in dit laatste onderdeel ga
behandelen. Mijn excuus daarvoor, maar lest best
zeggen we in Brabant altijd. Ik heb de cursus op
een voor mij logische wijze opgebouwd, namelijk
zo dat je bereiken kunt wat ik hierna ga beschrijven en je professioneel kunt opstellen in deze
wereld, als wezenlijk onderdeel van de gezondheidszorg. Eerst zicht krijgen op jezelf en de
ander, voordat je de menselijke bloei ten volste
tot je neemt.

DE KERNWAARDEN VAN DE
INTEGRALE THERAPEUTISCHE
PRAKTIJK
Elliott S. Dacher heeft de integrale praktijkvoering verder uitgewerkt. Het alleen in het Engels
verschenen boek ‘The Path to Human Flourishing’
(ISBN: 9781591201908) zou ik onrecht aandoen
door het hier in een letterlijke vertaling weer te
geven. Ik tip de belangrijkste onderwerpen aan
en verwijs voor verdere verdieping naar dit voortreffelijk geschreven boek. Een aantal aspecten
van Dachers manier van kijken en denken wil ik
graag verder behandelen.
Zijn manier van mensbenadering spreekt mij bijzonder aan. Ook hij laat het ‘oude’ niet los en
hecht er waarde aan om het oude en het nieuwe
therapeutische handelen te verbinden tot een
integrale behandeling van de cliënt. We ontwikkelen met behulp van een Westers gerichte uiterlijke meesterschap van de mens en een Oosters
gerichte innerlijke meesterschap tot een volgend
niveau van gezondheid.
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Het doel van integrale gezondheid en integraal
leven is simpel. Het omvat ons totale mens-zijn in
alle eenvoud op weg naar menselijke bloei:
• Integrale gezondheid; zelf genezend en zelf ontwikkelend.
• Authentiek gelukkig zijn; van binnenuit, gepassioneerd, robuust en onaangedaan door wat je
in het leven tegenkomt.
• Echte heelheid; beleving van de verbinding van
al het leven en bestaan in alle uniciteit; met
ervaring van gemak, universele liefde, in een
lichtheid van er zijn!

MENSVISIE INTEGRALE GENEESWIJZE

Dachers mensvisie geeft aan dat de mens uniek
is in zijn wezen en door te leven een kostbaar
en zeldzaam geluk bezit. We zijn ons niet altijd
bewust van de mogelijkheden die we hebben, laat
staan dat we deze verder ontwikkelen.
Als mens ontwikkelen we onze zintuigen en we
kijken in de loop van ons leven wat we ermee
kunnen. Het volstaat vaak als het voor dat
moment zo nodig is, om in leven te blijven, en
op een bepaalde manier ook te genieten. Daarmee beperken we ons tot wat Dacher een weekendgevoel noemt, waarbij we onszelf af en toe
even een moment gunnen van ‘zielswerk’ buiten
de dagelijkse beslommeringen om. We ontzeggen ons een continue ontwikkeling van onszelf,
de verdieping, de bewustwording van wie we zijn
en wat we in feite allemaal herbergen en kunnen
betekenen voor onszelf en daarmee ook voor de
ander. Zouden we dat niet doen, dan kunnen
we als mens transformeren en tot mogelijkheden
komen die we in het nu niet voor mogelijk zouden
houden. Een ultieme gezondheid en gezond-zijn,
heelheid en authenticiteit.
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We hebben de neiging om door te gaan met
wat gangbaar is, wat verwacht of gewenst wordt.
Daarmee kijken we onbewust naar bestaande en
beperkende patronen, meer naar onmogelijkheden dan naar mogelijkheden.
Een therapeut voelt zich daardoor vaak onmachtig. Er zijn vele therapievormen ontwikkeld die
vaak onbewust toch gericht zijn op symptomen,
lichamelijk, emotioneel en mentaal hun doel proberen te bereiken. Het zijn middelen die de
onmacht wegwerken, die weer meer tijd geven
om te negeren, te worstelen en te manipuleren.
Een gemiddeld mens is immers uiterst capabel
om het bewustzijn te verbergen en het patroon
niet te doorbreken, om welke reden dan ook.
En die reden, daar gaat onze interesse nu juist
naar uit! Welke beweegredenen heeft iemand om
wel of niet in beweging te komen of te besluiten
te blijven dobberen? Blijven dobberen, geeft ons
therapeuten een veilig gevoel, een schijnveiligheid. Gooien we een anker uit, dan koesteren we
ons in de luwte van wat is en ‘berusten’ we in ons
lot en zijn.
De juiste ‘middelen’ zouden ten dienste moeten
staan van het weghalen van het anker en moeten
zorg dragen voor de opbouw van ons lijf, de
bewustwording van de geest en de beïnvloeding
van de omgeving. Daarmee kun je als therapeut
met de cliënt een bewustwording ontwikkelen van
het zijn. Het ontwikkelen van de individualiteit
van de cliënt en in harmonie de verbinding aangaan van de binnenwereld en buitenwereld.
Oost en West hebben hetzelfde doel en kunnen
veel voor elkaar betekenen. Beide willen hetzelfde, gezondheid van het lichaam, het mentale
en de geest door het samenbrengen van onze
buitenwereld en de binnenwereld. In die zin is de
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Westerse mens er klaar voor om meer te zijn en
te voelen en is er de beweging om onszelf meer
en meer tot het bewustzijn te laten komen van
wat de binnenwereld ons wil zeggen. Luisteren en
daarnaar handelen is de uitdaging voor nu: menselijke bloei. Het ontdekken en gebruikmaken van
onze krachten, die tot nu toe diep in ons verborgen waren. We ontwikkelen vele mogelijkheden
tot genezing, er is sprake van bewustwording van
een slopende leefstijl, er worden meer relaties
gelegd tussen oorzaak en gevolg. De symboliek
van ziek zijn is de laatste twintig jaar uitgewerkt
door diverse schrijvers. Bijvoorbeeld door Ruediger Dahlke in zijn: ‘Ziekzijn: signalen van de ziel’
(ISBN: 9789020252682).
Oude spreekwoordenboeken geven aan dat de
mens eigenlijk al eeuwenlang feilloos weet hoe
een bepaalde klacht ontstaat. Maar de ruimte om
daar verandering in aan te brengen, was er niet,
vanwege de mentaliteit en moraal van de tijd. Nu
gebeurt dit meer en meer. De leraren en methoden zijn er en zij zijn er klaar voor om de integrale
geneeswijze over te brengen.
Een Oosterse geleerde en healer sprak de volgende zin met heldere ogen, met zekerheid, wijsheid en met hartverwarmende passie uit:
‘This is a precious human life -rare, treasure-like,
and fragile.’

VIJF KARAKTERISTIEKEN VAN OMGAAN
MET HEALING AFGELEID VAN DE OUDE
GRIEKSE KIJK OP GENEESWIJZEN
Deze vijf karakteristieken zijn al zo oud als de
eerste geschriften en spreken van een groot
bewustzijn. Je kunt ze daarom gerust visionair
noemen.
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Holistisch
Het ware holisme, met meeneming van de vier
aspecten van een menselijk leven: spiritueel, biologisch, interpersoonlijk en wereldlijk.
Evolutionair
De continue evolutionaire ontwikkeling verandert
ons leven stap voor stap. We breiden onze kennis,
bronnen en mogelijkheden uit en komen daarmee
telkens op een ander niveau uit. Zie hier ook de
Spiral Dynamics als prachtig model.
Intentioneel
Intentioneel is het bewustzijn, dat ons toestaat
om weloverwogen, voorzichtig en proactief onze
keuzen te bepalen, doelgericht en met prioriteitenstelling. Om deze vervolgens in volle aandacht
uit te voeren.
Persoonsgericht
De therapeut mag gericht luisteren naar wat de
ander nodig heeft. Dit betekent een aanpak op
maat. De ander zal vinden wat het lichaam, de
geest en ziel nodig heeft, passend bij de eigen
natuur, bekeken vanuit verschillende gezichtspunten.
Dynamisch
Het leven verandert elk moment van de dag en
daarmee is ook de vorm van healing dynamisch
en niet standaard. Het is te omschrijven als levendig en vitaal.

DE INTEGRALE THERAPEUT
De integrale therapeut mag zich richten op de
zeven aspecten die ik nu ga beschrijven. Het
model geeft aan wat de integrale therapeut is en
geen moeite heeft met te ontwikkelen, te verantwoorden, te zijn, te voelen, te transformeren, te
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creëren, te reecteren en te weten. Intens en in
verbondenheid met alles en iedereen.
1. De integrale datamap
De integrale datamap is het fundament van de
integrale praktijk en is gericht op het ontwikkelen van de eigen mogelijkheden en capaciteiten in ieder aspect van het leven. Deze datamap
bevat de vijf karakteristieken van healing en de
integrale theorie van Ken Wilber én de kijk op
gezondheid en genezing. De ziel en passie van
geneeswijzen keren terug in ons bestaan en zijn:
• holistisch
• evolutionair
• intentioneel
• persoonsgericht
• dynamisch.
Daarbij bevat deze datamap vakkennis, vakmanschap en therapeutschap.
2. De therapeut
Deze therapeut moet bereid zijn om naast het
inhoudelijk ontwikkelen van het beroep, innerlijk
onderzoek te doen en het eigen ontwikkelingsproces ruimte en aandacht te geven. Werkelijke
aandacht, zodat we zelf kunnen ontdekken en
ondervinden, wat menselijke groei en bloei betekent voor onze ontwikkeling. Jegens de cliënt
betekent dit het aftasten, vertrouwen opbouwen
en de opening zien, als die daar is.
3. De cliënt
In essentie stemt de therapeut zich af op het
vermogen en de behoefte van de cliënt. De therapeut en de cliënt moeten bereid zijn om te
ontvangen en de integrale benaderingswijze te
overwegen. Is de opening er nog niet, dan wordt
gebouwd aan de relatie en geduldig gewacht,
geobserveerd en ‘gevoed’.
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4. De integrale relatie
Doel is het vergaren van relevante informatie
en het komen tot een diagnose en een integraal
behandelplan. Hierbinnen wordt gekeken naar de
natuurgeneeskundige diagnose in relatie tot de
therapievormen en remedies, en naar de mate
van lijden in relatie tot het menselijk welbevinden. Er voor de cliënt zijn en met aandacht luisteren. Hier groeit het vertrouwen, om de integrale
werkwijze te laten plaatsvinden.
De therapeut luistert met aandacht en mededogen, waarbij de ander ‘gezien’ wordt. In dat geval
kun je spreken van een intense beleving door
beiden, waarbij sprake is van:
• intimiteit
• empathie
• mededogen
• eenheid van hart en geest
• gewaarwording van de ander
• zijn in het nu
• innerlijke vrede en stilte, door beiden ervaren.
5. De integrale diagnose
Alle aspecten van het leven en van het lijden,
en de mogelijkheden tot groei en ontwikkeling,
komen vanuit het luisteren naar de vorm. Het
komen tot de essentie van de vraag die er in
wezen is.
In feite komt het tot de volgende vragen:
• Wat zijn de oorzaken van het ervaren lijden bij
deze cliënt?
• Wat zijn de mogelijkheden voor groei en ontwikkeling?
6. Het integrale behandelplan
Het integrale behandelplan is dynamisch en
beweegt mee met onze innerlijke en uiterlijke
individuele en sociale bewegingen ten opzichte
van de cliënt. Zorgvuldig kijken we naar de prioriteit van het handelen in zowel de innerlijke als
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de uiterlijke ontwikkeling van het ik en het welzijn van de cliënt.
7. De therapeutische setting
Een integrale benadering door:
• een open hart
• een heldere en vrije geest
• een verwelkomende omgeving met:
Openheid
Warmte
Hart
Respect.
Dit is een therapeut die er in dit moment is, en
zich in alle openheid kan afstemmen op wat is,
samen met de ander. Die meegaat met de beweging en de cadans van de cliënt, die af en toe
polst of er een grens overgegaan mag worden.
Die afscheid durft te nemen als er stilstand is, die
zich ervan bewust is dat hij mogelijk niet aansluit
bij deze cliënt en het pad dat hij met deze cliënt
gelopen heeft.
‘Veel mensen hebben een verkeerd idee van wat
waar geluk vormt. Het wordt niet bereikt door
zelfvoldoening maar door trouw aan een waardig
doel.’
Joseph Addison, Engels politicus, schrijver en
dichter (1672-1719)
We komen hier bij mogelijkheden die in ons bereik
zijn:
• Een andere, meer open manier van kijken.
• Voorbijgaan aan bestaande paradigma’s en
vooronderstellingen, waardoor we leren zien
vanuit het grote samenhangende geheel.
• Gericht zijn op het transformeren van je bewustzijn.
• Het verbinden van je innerlijke bron aan de toekomst die zich voor je ontvouwt.
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We hebben hierbij oog voor het grote geheel; het
welzijn van de wereld:
• Zien of zien.
• Zien vanuit het ‘geheel’.
• Voorzien wat ontstaat.
• Omarmen van het nieuwe.
• Transformatie in perceptie.
• Transformatie van het zelf en de wil.
• Transformatie in actie.
• Ontwikkelen van het nieuwe.
Hiermee zijn we wel gericht op het perspectief
van leren, niet alleen vanuit het verleden, maar
vooral gericht op het nu en morgen. Dat maakt
een dieper niveau van leren mogelijk. We leren
ontwikkelen op basis van een groeiend inzicht
in het grotere geheel. Ons gedrag zal in toenemende mate bijdragen aan het creëren van
alternatieve toekomsten. De weg naar een dieper
niveau van leren is het besef dat het grote geheel
- waarvan we deel uitmaken - heel dynamisch is.
Door dit inzicht krijgen we meer oog voor wat zich
ontwikkelt en voor de wijze waarop dingen ontstaan.
Ondernemers en therapeuten hebben de capaciteit om de ontwikkelde realiteit waar te nemen
en hier harmonieus op te reageren. Zij hebben
vroegtijdig oog voor de behoeften van mensen.
En ze zijn in staat om dieper te luisteren en open
te staan voor nieuwe dingen, zonder vooringenomen ideeën, zonder de traditionele manieren om
ergens vat op te krijgen. Hierbij is het belangrijk
om de oude identiteiten en de beheersingsdrang
uit te stallen.
Bestaande identiteiten, behoeften aan controle,
vooroordelen en historisch gegroeide manieren
van denken en doen worden losgelaten. Dit stelt
mensen in staat om vat te krijgen op datgene wat
zich in de toekomst ontwikkelt. En daaruit kunnen
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zij dan weer fundamenteel nieuwe ideeën creëren
en vormgeven.
David Bohm, een Britse natuur-kwantumdeskundige, zei:
‘Normaal gesproken hebben onze gedachten ons,
in plaats van dat wij ze hebben.’
‘Onze veronderstellingen voor onze neus op te
hangen en te leren er als het ware omheen te
lopen en ze vanuit andere gezichtspunten te bekijken’.

NATUURLIJK THERAPEUTISCH ZIJN
Hier kom ik tot het laatste onderdeel van deze
module. Het is een afscheid van een jaar lang
kennis en gevoelens tot me laten komen, verwerken, ondergaan en op papier zetten. Al jaren
ben ik bezig met deze fascinatie voor een therapeutschap dat voorbij de traditionele werkvormen gaat.
Natuurlijk, onze werkvormen blijven van ons,
datgene wat ons als middel dient om de ander
te dienen. Dus wees niet bevreesd noch tekortgedaan. Wat ik wil zeggen, is dat jijzelf de
belangrijkste component bent van het integraal
therapeutschap. Bij jezelf ligt de uitdaging, het
succes, de eenvoud, het mededogen en de liefde
voor het vak, de liefde voor de ander, de liefde
voor deze prachtige wereld, die het zwaar heeft.
Hoop
Diep in onszelf dragen we hoop;
Als dat niet het geval is,
Is er geen hoop.
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Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt af
van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid om je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen
omdat het een kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aopen;
wel de zekerheid dat iets zinvol is
onafhankelijk van de aoop
ook al is er nog niets
van resultaat te zien.
Václav Havel,
Tsjechisch schrijver en voormalig president

VERGIFTIGENDE THERAPEUTISCHE
ROLLEN
Wanneer mensen in aanraking komen met een
therapeut die een rol speelt, voelen zij zich ongemakkelijk en verward. Hun hart krimpt samen
in plaats van dat zij zich veilig en vrij voelen.
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De therapeut handelt immers volgens een standaardprotocol en beweegt zich langs een statistische verwachting die zich projecteert op de
cliënt. Nog vier consulten en dan…!
Ze voelen zich krimpen en op een bepaald
moment niet meer veilig om alles te bespreken.
Hun zelfvertrouwen wordt immers niet gevoed,
het vertrouwen niet versterkt, de werkelijke ‘ik’
niet gezien of gehoord. Er ontstaat een beknellende relatie, die niet therapeutisch kan zijn.
We weten intuïtief wanneer iemand ons gebruikt
voor het eigen ‘zijn’. Ons hart heeft allang een
signaal afgegeven en heeft de waarheid al gezien.
Een therapeut kan zichzelf niet verstoppen voor
wat is in de relatie met de cliënt.

THERAPEUTISCHE RELATIE IN
ONTWIKKELING
Als we helend willen werken, moeten we onze
eigen kracht aanspreken en ons recht nemen om
er te zijn. Iemand die er is, waar we ideeën mee
kunnen uitwisselen, die open en ontvankelijk is
voor ons Zelf. Iemand aan wie we onze mislukkingen vertellen en onze zwakten. Daarvoor moeten
we onszelf veilig voelen.
We veranderen, herwaarderen ons recht om menselijk te mogen zijn in de verwachting een menselijke ontmoeting te hebben. De ware healer is
een persoon die aandachtig is en die luistert naar
degene die met pijn de handen uitreikt voor hulp.
Hij weet hoe dat pad loopt, door persoonlijke
ervaring en vallen en opstaan. Hij is ontspannen
en zorgzaam zonder eigenbelang.
Hij is de professional die zijn hart open heeft
gehouden en continu aan zichzelf werkt.
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Hier zien we de kwaliteiten die in het hart en
het wezen dienend zijn aan de ander. Het vergt
moed om vanuit het hart te werken, vanuit het
goede, vanuit ware behulpzaamheid. Wanneer we
op deze manier met elkaar omgaan, vindt heling
plaats bij de ander en bij jezelf. Je daalt neer in
de mogelijkheden die je in jezelf hebt ontplooit,
je wordt creatiever en zekerder. Je weet! Vanuit
liefde!
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In de opleiding Therapeutische Vorming
hbo worden de volgende onderwerpen
behandeld:
Voorstellen en motivatie van de auteur
Opbouw van de opleiding
Thema’s
Het natuurgeneeskundig therapeutschap in
Nederland
Natuurgeneeswijzen in historisch perspectief 20e
eeuw
Kijk op gezondheid en ziekte
Het reguliere model
Het christelijke model
Het medische model
Het holistische model
Indeling in ziekten
Reguliere indeling in ziekten
Natuurgeneeskundige indeling in ziekten
De homotoxineleer van Reckeweg
LEM-systeem
Miasma’s
De diverse miasma’s
Registratie en wetgeving
Het CAM-register
Achtergrond en terminologie
Wetgeving en alternatieve geneeswijzen
De wetgeving in de lidstaten van de Europese
Unie anno 2009
Wetenschap en onderzoek
De kijk van artsen op natuurgeneeswijzen
Recht op eigen lichaam
Betekenis van de ontwikkelingen voor huidige en
toekomstige therapeuten
Maatschappelijke beeldvorming van de cliënt
Ontwikkelingen van het onderwijs in de afgelopen
tweehonderd jaar
Andere stromingen binnen de mazen van de
wetgeving
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Montessori-onderwijs
De Vrije School van Rudolf Steiner
De Daltonschool
De Jenaplanschool
Ervaringsgericht onderwijs
Ontwikkelingsgericht onderwijs
Nutsonderwijs
De eerste en tweede fase sinds 1968
Zelfsturing en zelfstandigheid van de student in
de tweede fase
Competentiegericht onderwijs
Zelfstandigheid op de universiteiten en hogescholen
Technische, medische en ethische ontwikkelingen
De 19de eeuw
De 20ste eeuw
Sociale ontwikkelingen
De therapeuten en de huidige ontmoetingen
De cliënt
De collega
De opleiding
Therapeutische vorming
Bij- en nascholing
Beroepsidentiteit
Uitgangspunten hbo-therapeut
Visie van het Oosten op ontwikkeling en
groei
De psychologie van het ontwaken
Boeddha
Het confucianisme
Menselijkheid (Ren)
Kinderlijke gehoorzaamheid (Xiao)
Rechtvaardigheid (Yi)
Fatsoen (Li)
Trouw (Chun)
Wederkerigheid (Shu)
Het taoïsme
De I Tjing
Wat is nu de visie van het Oosten?
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Samensmelten van Oosten en Westen
Westerse ethiek en oosterse losoe
Verbinding in een integrale geneeswijze
Psychosomatiek in analyse
Analysemodel van denken naar doen
Psychosomatiek nader verklaard
Visie op het therapeutschap
Visie op natuurgeneeskunde
Toelichting visie op natuurgeneeskunde
Professioneel handelen
Samenwerken
Persoonlijke groei en ontwikkeling
Visie van het westen op ontwikkeling en groei
Waarden en normen
Ethiek en moraal
Twee hoofdstromen van ethiek
Waarover gaat ethiek?
Deugden binnen het ethos van de hulpverlener
Integriteit
Mededogen
Moed
Liefde
Morele kwaliteiten
Funderen / aarden / aandacht voor het
lichaam
Fundering
Zelfbehoud
Zijn en worden
Lichamelijk niveau
Anatomie en fysiologie
Cellen en weefsels
Homeostase
Osmotische druk
Bloed
Ingewanden
Motorisch stelsel
Spieren
Beenderen
Bijnieren
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Pathologie van ons fundament
Emotioneel
Mentaal
Spiritueel
Fundering in relatie tot de universele grondgedachten van het therapeutschap
Menselijke kwaliteiten
Universele waarden
Universele normen
Drijfveren, waarden en normen
Het kiezen van de inspiratiebronnen/ drijfveren
Inspiratiebronnen / drijfveren
Waarden
Normen
Verstevigen van je fundament
Zorg voor jezelf
Kracht en disbalans bij de kwaliteiten van de
fundering
Gezondheid
Realisatie
Zuiverheid
Voortbestaan
Afstemming
Afstemming niet vanzelfsprekend
Zelfvoldoening
Voelen en gewaarworden
Lichamelijk niveau
Anatomie en fysiologie
De buik
De uitscheiding
De geslachtsorganen
De vrouwelijke geslachtsorganen
De mannelijke geslachtsorganen
Vloeistoffen
Sperma
Urine
Pathologie van de afstemming
Emotioneel niveau
Gezond schuldgevoel
Ongezond schuldgevoel
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Mentaal niveau
Schuldgevoelens als rookgordijn
Spiritueel niveau
Afstemming in relatie tot de diagnostische fase
van het therapeutisch proces
Empathie en effectieve natuurgeneeswijze
Non-dualiteit als voorzichtig uitgangspunt
De grondregels van het helperschap
Van instinct tot intuïtie
Versteviging van de afstemming
Ombuigen van het schuldgevoel
Verschil tussen schuld- en schaamtegevoelens
Kracht en disbalans van de kwaliteiten bij de
afstemming
Intimiteit
Samenwerken
Geborgenheid
Verantwoordelijkheid
Transformeren
Transformatie
Zelfbepaling
Willen en bepalen
Lichamelijk niveau
Anatomie en fysiologie
Onderrug
Maag
Lever
Galblaas/gal
Alvleesklier
Milt
Spieren
Autonoom zenuwstelsel
Sympathisch zenuwstelsel
Parasympathisch zenuwstelsel
Pathologie van de afstemming
Emotioneel niveau
Mentaal niveau
Spiritueel niveau
Afstemming in relatie tot de inhoudelijke bepaling van het behandelplan
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Macht
Negativiteit
Macht is energie
Lichaamstaal
Authenticiteit
Onmacht oftewel machteloosheid
Verstevigen van de transformatie
Moed
Keuzes
Kracht en disbalans bij de kwaliteiten van het
transformeren
Moed
Macht
Actie
Onschuld
Trauma
Vertrouwen
Beweging
De wereld is beweging
Balanceren
Balans
Zelfacceptatie
Houden van en waarderen
Lichamelijk niveau
Anatomie en fysiologie
Borstkas
Bronchi
Longen
Aderen
Slagaderen
Aorta
Bloeddruk
Bloedsomloop
Buikholte
Hart
Ribben
Huid
Pathologie van het balanceren
Emotioneel niveau
Soorten verdriet
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Kort verdriet
Lang verdriet
Eeuwig verdriet
Vorm geven aan liefde
Verlies anderen niet uit het oog
Creëer nabijheid
Word een aanrakel
Relativeer en toon humor
Waardeer en ontvang
Wees aardig!
Mentaal niveau
Spiritueel niveau
Balanceren in relatie tot waardering van de
mogelijkheden tot behandeling
Evenwicht, liefde en relaties
Besef dat je liefde nodig hebt
Vind balans tussen geven en nemen
Gun de ander het plezier van ‘liefde geven’
Versterk de relaties die je hebt
Sta open voor verrassingen
Verwen jezelf
Durf liefde te ontvangen
Ja, ik accepteer
Compassie
Mededogen
Versteviging van de balans
Zelfbespiegelend bewustzijn
De spirituele code van de SNU
Kracht en disbalans bij de kwaliteiten ten
behoeve van de balans
Onvoorwaardelijkheid
Rechtvaardigheid
Genegenheid
Vraag en aanbod
Herstellen
Creatie
Creëren
Zelfexpressie
Communicatie en creativiteit
Lichamelijk niveau
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Integrale anatomie en fysiologie
De toppen van de longen
Keel/hals
Schildklier
Bijschildklieren
Integrale pathologie van de afstemming
Emotioneel niveau
Mentaal niveau
Spiritueel niveau
Creëren in relatie tot de mogelijkheden tot begeleiden
Thema gecentreerde interactie (TGI)
Creëren van je eigen werkelijkheid
Aandacht in overdracht
Vijf stemmen
Communicatie
Emotie
Spreken en overtuigen
Verzoening
Verstevigen van de creatie
Mening
Dialoog
Uitingen van onze creatie
Kracht en disbalans in de kwaliteiten van de
creatie
Communicatie
Gevoeligheid
Rebels
Creëren
Creativiteit
Reecteren
Reecteren
Zelfreectie
Zien en herkennen
Lichamelijk niveau
Integrale anatomie en fysiologie
De epifyse
Kleine hersenen
Sensorisch stelsel
Pathologie van de reectie
Emotioneel niveau
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Mentaal niveau
Spiritueel niveau
Reecteren in relatie tot het aanbieden van
inzichten binnen het behandelingsproces
Patronen
Het modelleren van een patroon
Visie en missie: van ontwikkelen tot ont-wikkelen
Ont-wikkelen
Meervoudige intelligenties
Indicator meervoudige intelligenties
De acht verschillende intelligenties
Verstevigen van de reectie
Zelfreectie
Zelfreectie met het reectiemodel
Rituelen? Alleen als ze ‘echt’ zijn
Het spel van de illusie
Kracht en disbalans in de kwaliteiten van de
reectie
Zelfverwezenlijking
Waarnemen
Welvaart
Verandering
Verbondenheid
Begrijpen
Begrijpen
Zelfkennis
Denken en weten
Lichamelijk niveau
Integrale anatomie en fysiologie
De kleine hersenen
Hersenvliezen
Grote hersenen
Hypofyse
Hersenstam
Hypothalamus
De thalamus
Amygdala
Integrale pathologie van het begrijpen
Emotioneel niveau
Mentaal niveau
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Ontwikkeling van de mens in de afgelopen tweehonderd jaar
Ontwikkeling van het denken
Historisch perspectief
Wat is denken?
Vormen van denken
Spiritueel niveau
Spiritualiteit verbindt Oost en West
Hildegard von Bingen
Haar visioenen
Haar muziek
Wilde en wijze vrouw
Het bewandelen van een innerlijke weg
Begrijpen in relatie tot de creatie van mogelijkheden tot helder weten
De essentie van mystiek
Visie en ontwikkeling
Verstevigen van het begrijpen
Betekenisontwikkeling
Fasen van betekenisontwikkeling
Het sprookje
De vrije manier
De zeven regels van het Europese sprookje
Zien wat is
De mier en de eekhoorn kregen les van de
zwaan
Kracht en disbalans in de kwaliteiten van het
begrijpen
Deskundigheid
Bewustzijn
Nieuwsgierigheid
Grenzen
Acceptatie
Eindeloos
Loslaten
Zingeving tijd voor de ziel
Een subtielere werkelijkheid
De ziel
Heel-in(g)
Een helder innerlijk weten

Demo

Therapeutische Vorming hbo

Spiritualiteit in relatie tot sacrale ervaringen
Religie en spiritualiteit
Waar geloof ik nog in?
Integrale ontwikkeling
Waarden, leiderschap en veranderingen in het
dynamisch model
De acht vMemes worden verdeeld in twee groepen
Beige - overleving
Paars - geborgenheid
Rood - macht en energie
Blauw - orde
Oranje - succes
Groen - gemeenschap
Geel - synergie
Turkoois - holistisch leefsysteem
Koraal - alles
Waarde van Spiral Dynamics voor het integraal
therapeutschap
Integrale healing = therapeutschap
Integrale gezondheid
Het lichaam
Geestelijke gezondheid
Sociale gezondheid
De spirituele of existentiële gezondheid
De integrale praktijk
Wat is integraal volgens Ken Wilber?
Het kwadrant vanuit ziekte bekeken
Uitleg van een eenheid
Het kwadrant van de integrale therapeut
Natural healing of natuurlijke genezing
De kernwaarden van de integrale therapeutische
praktijk
Mensvisie integrale geneeswijzen
Vijf karakteristieken van omgaan met healing
afgeleid van de oude Griekse kijk op geneeswijzen
Holistisch
Evolutionair
Intentioneel
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Persoonsgericht
Dynamisch
De integrale therapeut
De integrale datamap
De therapeut
De cliënt
De integrale relatie
De integrale diagnose
Het integrale behandelplan
De therapeutische setting
Natuurlijk therapeutisch zijn
Vergiftigende therapeutische rollen
Therapeutische relatie in ontwikkeling
Mijzelf

