Het
Volle
Leven
De bijdrage van Positieve Psychologie & Filosofie aan de kwaliteit van het leven van iedereen
Versie IIa, 2012

HET VOLLE LEVEN , POSITIEVE PSYCHOLOGIE & FILOSOFIE, DEEL I

Inleiding

Wx xááxÇà|x ätÇ {xà
ÄxäxÇ |á vÉÇàÜ|uâà|x ttÇ
}xéxÄy? ÉÅ äxÜäÉÄzxÇá àx
vÉÇàÜ|uâxÜxÇ ttÇ wx
Åttàáv{tÑÑ|}
_A[A ECDC

2

HET VOLLE LEVEN , POSITIEVE PSYCHOLOGIE & FILOSOFIE, DEEL I

Wx xááxÇà|x
ätÇ {xà
ÄxäxÇ
|á
zÜÉx|
_A[A ECDC
3

Inleiding

HET VOLLE LEVEN , POSITIEVE PSYCHOLOGIE & FILOSOFIE, DEEL I

Inleiding

[xà ÄxäxÇ uxáàttà â|à
äxÜétÅxÄxÇ M xÅÉà|xá?
äÜ|xÇwxÇ? ÜxÄtà|xá?
äÉÄwÉxÇ|Çz? zxÄâ~?
xÜätÜ|ÇzxÇ9 ÑÜxáàtà|xá
_A [A? ECDC

4

HET VOLLE LEVEN , POSITIEVE PSYCHOLOGIE & FILOSOFIE, DEEL I

Inleiding

Wx é|Ç ätÇ {xà ÄxäxÇ
|á wx é|Ç
w|x â xÜ ttÇ zxxyà

_A [A? ECDC

5

HET VOLLE LEVEN , POSITIEVE PSYCHOLOGIE & FILOSOFIE, DEEL I

Inleiding

a|xàá |á ~Ütv{à|zxÜ
wtÇ xxÇ |wxx ãttÜäÉÉÜ
wx à|}w Ü|}Ñ |á

i|vàÉÜ [âzÉ ? DKCE@DKHH? YÜtÇ~Ü|}~? áv{Ü|}äxÜ?
w|v{àxÜ? xáátç|áà? áàttàáÅtÇ
6

HET VOLLE LEVEN , POSITIEVE PSYCHOLOGIE & FILOSOFIE, DEEL I

Inleiding

Inhoud
Inleiding

9

Algemene beschouwing/Doel

11

Opzet van het boek

16

Sectie I, Ideeën

17

Dankbaarheid, Openheid naar het Universum, Aristotle and Eudaimonia

18

Gesloten en boos naar het Universum

24

Energie, Will to Power, Nietzsche

28

Flux ( Beweging), Het lichaam is de instrument van de ziel

33

24 succesfactoren, moed

38

De stroom van Emoties

42

TV en het onderbewustzijn

44

De Mentale Firewall

46

Sectie II, Reflecties

53

Mijn persoonlijke wereld, de gedeelde wereld, de werkelijke wereld

54

Je Bewustzijn, Je Geluk

59

De verhouding tussen je Autonomie en je Geluk

63

Educatie, Je Bewustzijn, Eudaimonia

66

Sponge Bob Square pants, Warmth, Wealth & Health, Altruïsme

72

Leef in het heden, eten en geluk

77

Hij/zij die stopt met spelen, stopt met leven, EGO en de Wereld

87

100% Geluk

93

7

HET VOLLE LEVEN , POSITIEVE PSYCHOLOGIE & FILOSOFIE, DEEL I

Inleiding

Communicatie , de interactie tussen ik en de ander

100

Dankbaarheid

104

Humor ( Positieve Humor/ Levendigheid)

116

Vergeven

122

Liefde

125

Kinderen en uw levenspad

127

Ken u zelf !

132

Sectie III, Hypothesen

136

De Contributie Hypothese

137

Unificatie der Humaniteit

143

De Transitie Hypothese

148

Zelfvertrouwen hypothese

153

Verantwoordelijkheid hypothese

164

Veerkracht hypothese

170

Uw emotionele landschap

173

Geld maakt gelukkig

175

Sectie IV, diversen

182

Internetlinks

183

Werkdocumenten

187

Boeken

236

Audio boeken

240

Positieve Muziek top 100

244

8

HET VOLLE LEVEN , POSITIEVE PSYCHOLOGIE & FILOSOFIE, DEEL I

Inleiding

INLEIDING
Een persoonlijke visie op Positieve Psychologie & Filosofie
Dankzij mensen als Martin Seligman, Mihaly Csikszentmihalyi, Abraham Maslow, Ed
Diener, C.R. Snyder, Alex Linley, Barbara Fredrickson, S.J. Lopez, Erik Erikson, Marie
Jahoda, Michael Cawley, George Vaillant, Howard Gardner, Sissela Bok, Shalom
Schwartz, T. Kashdan etc. is er nu een groeiend stuwmeer aan boeken, presentaties,
video's en publicaties beschikbaar.
Naast de toonaangevende psychologen van de 20e en 21e eeuw, zijn de volgende
historische wetenschappers/filosofen mogelijk nog van grotere importantie:
Confucius, Lao Tzu, Socrates, Plato & Aristoteles. Hiernaast hebben de 5 hoofdreligies
een grote bijdrage geleverd/leveren in het overwinnen van de complexiteit van het
universum/het aardse leven.
PP heeft zich sinds 1990/1995 progressief ontwikkeld - vanuit de USA -, en is daardoor
steeds meer een op zich zelf staande wetenschap geworden, gerespecteerd door
een groeiende groep wetenschappers en ook psychologen. PP sluit aan bij veel
aspecten van de filosofie van de 19e en 20e eeuw, waarbij de positieve/existentiële
rol van de individu in de maatschappij wordt benadrukt.
In Nederland is de actuele bekendheid en acceptatie nog in een duidelijk
groeistadium. Gelukkig hebben wij wel dhr. Prof. Ruut Veenhoven, Erasmus
Universiteit, Rotterdam, als onderzoeker actief op het gebied van gelukservaring.
Er is actueel - helaas - geen universitaire studie PP beschikbaar, in mijn optiek een
duidelijke uitdaging voor de drie hoofduniversiteiten om hier vorm aan te geven.
De achtergrond voor het schrijven van dit boek, ligt daarin, dat ik het wenselijk acht
dat de bijzonder positieve effecten van PP door een zeer brede groep mensen in
maatschappij wordt onderkend.

Altruïsme, Humaniteit,
Rechtvaardigheid, Moed, Wijsheid,
Matigheid, Spiritualiteit/Transcendentie &
Liefde
(de 6 universele waarden)
In het boek : Positive Psychology in Practise van Alex Linley en Stephen Joseph wordt
aangegeven dat het duidelijk effect sorteert wanneer de overheid bepaald gedrag
positief stimuleert, en vooral wanneer dit in het onderwijs een duidelijke plaats krijgt in
9
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de verschillende lesprogramma's - ja die programma's zijn al vol, en ja de druk op het
onderwijs is al hoog, maar toch is dit meer dan een overweging waard!
Het is mijn intentie, de opgedane kennis op een praktische manier te delen met een
grote groep geïnteresseerde mensen. Mijn concept daarop gericht om door middel
van eenvoudige schema's, tekeningen en presentaties helderheid te verschaffen
betreffende complexe levensthema's.
Ik wens u een fantastisch leven, vol geluk, plezier, liefde, vriendschap, gezondheid
en succes, en dat dit boek daar een kleine bijdrage aan levert.
L.H.
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Algemene beschouwing/Doel
Het bieden van informatie betreffende Positieve Psychologie en Filosofie, en het
delen van mijn persoonlijke ideeën hierover.
Het informeren betreffende beschikbare boeken/studies/publicaties/internetlinks etc.
Hierdoor kunnen mensen sneller hun weg vinden, wat aangeeft dat de functie van
dit boek vooral een springplank is.
Zoekt u hier vooral niet naar de details/volledigheid of officiële theorie betreffende
PP, hiervoor zijn een paar duizend pagina's nodig, in de boekenlijst vindt u een
prachtige start voor een - diepgaande - studie.

Een van mijn eerste acties die ik heb ondernomen is het opstellen van een TV-format,
om mondiaal een tv-programma te lanceren. Doel is het inspireren van mensen, ze
te bewegen naar een hoger bewustzijn, om zo een grotere welzijnbeleving te
ervaren.
Actueel heb ik dit voorgelegd aan een Nederlandse productiemaatschappij. Het is
mijn oprechte overtuiging dat door op tv aandacht te besteden aan PP het doel
van een verhoogde geluksbeleving sneller en binnen een grotere groep wordt
behaald.
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SOCRATES, PHAEDRUS
Socrates geeft in het boek Phaedrus een mooie uitleg - aan de hand van een
strijdwagen voortgetrokken door twee paarden, een witte en zwarte. Deze
trekken de strijdwagen met de veldheer, die de teugels van beide paarden
stevig controleert - van het functioneren van de menselijke ziel. Het witte
paard staat voor de ratio, de hoge moraal en alle positieve, nobele
eigenschappen/passies, Hiernaast rent het zwarte paard dat de
vertegenwoordiger is van de irrationaliteit, van driften, van
(negatieve/destructieve)passies. De veldheer heeft beide paarden nodig om
zijn strijdwagen optimaal - snelheid/wendbaarheid- over het terrein te sturen.
De bestuurder dient als zodanig de negatieve eigenschappen van het zwarte
paard op zo'n manier aan te wenden dat het toch ten goede komt van het
paardenspan, alleen het witte paard voor de strijdwagen zou niet voldoende
vaart en strijdkracht leveren -naast uithoudingsvermogen. De veldheer leert
zijn paardenspan in de loop van de tijd door de aangegane uitdaging
optimaal erkennen/herkennen, zo zal hij door een uiterste complexe
aansturing continu streven naar het maximale. Evident is dat de bestuurder
nooit kan rusten of de controle opgeven. Zonder duidelijke
instructies/correcties zou het span een improductief systeem vormen en
schade toebrengen aan de veldheer, en zo zelfs het leven van de veldheer in
gevaar kunnen brengen. Als de veldheer zou besluiten de teugels kort te
vieren, zou dit alleen een momentaan negatief effect hebben.
Wat Socrates hier wil duiden is dat het noodzakelijk is de balans te vinden
tussen het inherente goede en slechte in de mens, elk mens heeft beide is zich,
maar door zijn/haar sturing kan een van beide prevaleren. Het uitschakelen
van al het slechte is niet een optie, maar door het goede de ruimte te geven
kan er een optimale balans gevonden worden. Het is de kunst dit te vinden en
te continueren.

12
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Wat in mijn optiek tot de meest wenselijk doelstellingen van
Positieve Psychologie & Filosofie in Nederland behoren, zijn:
-het vergroten van het kennisdomein, dit zou een grote
dynamiek kunnen ontwikkelen wanneer positieve psychologie
-ook in Nederland- een alom gerespecteerde wetenschap
zou worden, en daardoor fondsen zou kunnen aantrekken voor
het uitbreiden van het wetenschappelijk onderzoek. Niet alleen
de gelukservaring/beleving maar op een veel breder vlak.
Zeker gezien de brede culturele diversiteit die Nederland kent, zou daar een
prachtig onderzoeksterrein liggen om alle mensen te verbinden en te verenigen.
Waar nu onderzoek wordt gedaan binnen bepaalde bevolkingsgroepen zou
bijvoorbeeld ook de interactie tussen deze groepen onderzocht kunnen worden,
met als leidraad het verhogen van de SWB -subjective well being / Persoonlijk
welbevinden van alle individuen binnen deze groepen.
Kinderen - vanaf 6 tot 18 - zouden mogelijk een disproportionele hoeveelheid -meer
dan 50% van het beschikbare budget- aandacht verdienen. De motivatie hiervoor is
dat als in deze belangrijke, vormende levensfase een sterke positieve levensattitude
in deze jonge mensen zou kunnen worden geplant, dan zouden deze individuen zich
– hopelijk - positief verder ontwikkelen.
Kinderen kunnen vanuit een eigen positieve persoonlijke levenservaring/beleving
deze delen met andere, of anderen laten delen in hun welzijn. Hoe dan ook, dienen
wij onze kinderen te omgeven met alle kennis en informatie die hun helpt in het
succesvol/effectief leven, in de nieuwe/aanstaande maatschappij. Die zij op hun
beurt zullen vormen/transformeren. Het meest waarschijnlijk, naar de voor hun meest
waardevolle/gewenste denkbeelden, die zeer wel reeds gevormd zijn in hun vroege
leven.
U kunt stellen dat deze beschouwing enigszins losstaat van de actuele realiteit en
niet wordt ondersteund door actuele budgetten/leerdoelen die in het lager- en
voortgezet onderwijs actueel worden geëffectueerd.
U heeft hierin volledig gelijk, de achtergrond van deze stelling is dan ook niet zozeer
het opnieuw vaststellen van het gewenste onderwijsstelsel en de geldende
leerdoelen. Alleen moeten we ons niet laten leiden door het actueel
geïnstitutionaliseerde werk en leermodellen, maar dienen ons in vrijheid van
gedachten af te vragen op welke wijze Positieve psychologie & Filosofie een
bijdrage kan leveren aan het leven van alle individuen die samen de maatschappij
13
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vormen, met als speciaal aandachtsterrein de educatie van onze jongste groep
mensen.

Actueel heeft positieve psychologie een zeer lage bekendheid in Nederland, zelfs
een aantal psychologen en mensen werkzaam in de GGZ gaven initieel aan geen
idee te hebben wat PP inhoudt, heel jammer! Daarom zou een van de eerste acties
kunnen zijn de promotie van de toegevoegde waarde van positieve psychologie
voor alle mensen - 6 tot 80. En dat op een grote diversiteit van terreinen hier
aandacht aan wordt besteed en waardoor er een brede acceptatie ontstaat, een
waardering en dat de latente vraag/interesse wordt aangewakkerd. Ondersteuning
kan plaatsvinden door : cursussen, informatieavonden, tv-programma’s, universitaire
studies, promotieonderzoek, publicaties etc.
Wat jammer is, is dat bijna een eeuw nadat de heer Freud zijn theorieën op papier
zette, waarbij de mens vooral als inherent slecht werd gekarakteriseerd en waarbij
het gedrag voornamelijk voort zou komen uit seksuele drang/frustratie en niet
verwerkte emoties uit de jeugd. De theorie nog steeds door een grote groep
wetenschappers/psychologen wordt onderschreven, en als leidend wordt
beschouwd. Kan ik alleen hopen dat positieve psychologie ons naar een nieuw
referentiekader brengt, en dat het positieve in de mens wordt omarmd.
Het is niet dat de mens vol goed is - zie het verhaal van de Phaedrus door
Plato/Socrates – maar wij moeten streven naar de balans, door het richten naar het
goede. Dan is er inherent minder ruimte voor het slechte, door ons bewust te zijn dat
het leven een continue inspanning vergt – zowel fysiek als mentaal – dienen wij ons
handelen hier op af te stemmen.
Mijn betoog is dat mensen dienen te streven naar een significante, duurzame,
effectieve verhoging van hun intrinsieke geluksbeleving en die van hun naasten. Wat
vermeden dient te worden is dat er - bijvoorbeeld door farmaceutica - een
instantaan geluksgevoel wordt opgewekt, terwijl dit daadwerkelijk het geluksgevoel
op de langere termijn serieus schaadt!
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In mijn zoektocht naar de ultieme vraag die het doel van de mensheid omvat, ben ik
via de filosofie, Life Coaching bij de Positieve Psychologie uitgekomen. Ik ben
bijzonder getroffen door de

6 universele waarden die mondiaal en historisch
door de mensheid worden gedeeld : Wijsheid, Humaniteit,
Rechtvaardigheid, Moed, Spiritualiteit en Matigheid, die door Dr.
Martin Seligman & Dr. Cristopher Peterson worden gepropageerd.
Het is mijn intentie om tot een samensmelting te komen van de wijsheid van de oude
filosofie, gecombineerd met bevindingen van PP, in combinatie met andere
wetenschappen tot een unificatietheorie van de mensheid. Het zal nog geruime tijd
vergen om het kennisdomein van de PP te absorberen, maar door aansluitende
domeinen te onderzoeken, hoop ik een synergie te kunnen realiseren. Omdat dit
een bijzonder complex proces is, zal dit mogelijk maanden of zelfs jaren duren, maar
ik denk dat het zeker het onderzoeken waard is. Het doel van dit zoekproces, en
daaruit voortkomende informatie, denkbeelden, theorie, is het verhogen van het
welbevinden van de algehele mensheid, dat dit mogelijk uiteindelijk niet haalbaar
blijkt te zijn, is geen grond tot het verlaten van het onderzoekspad, omdat elk positief
resultaat hiervan toch een -zij het minieme- bijdrage kan leveren. Het
onderzoekstraject is in mijn optiek een groeitraject, en alleen dat maakt het al de
moeite waard.
Hiernaast heb ik een ander meer actueel en realistisch doel, dat is het opstellen van
een presentatie voor volwassenen -mogelijk later ook voor kinderen (
leeftijdcategorie 11-14 jaar)- dit om de positieve effecten van PP op een
toegankelijke manier te presenteren. Gelukkig hebben de Engelse wetenschappers :
dr. Chris Johnstone en Mrs. Miriam Akhtar hier reeds een programma opgesteld.
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De opzet van dit boek

Het boek kent een enigszins afwijkende opzet t.o.v. bestaande boeken. Mijn idee
achter dit boek ligt in het persoonlijke mentale groeiproces dat ik ben doorgegaan
tijdens het lezen van een veelvoud aan boeken – zie sectie boeken. Omdat het mijn
intentie is om de meest waardevolle informatie met u te delen, is de opzet van dit
boek onderwerp gerelateerd. Waarbij er steeds kort wordt ingegaan op een
specifiek onderwerp, alle onderwerpen samen vormen een coherent geheel van
positieve levensvervulling.
Het voordeel van dit concept is, dat de lezer niet het boek van kaft tot kaft moet
lezen, voordat alles duidelijk is, maar dat u zelf kunt kiezen welke onderwerpen u het
meest interessant vindt, deze lezen en voilà.
De indeling is in 3 secties, waarbij in sectie I een aantal ‘losse’ ideeën worden
losgelaten op de lezer om deze een eerste indruk te geven van de onderwerpen die
ik als bouwstenen zie van een optimaal en effectief leven. Hierna volgt de sectie
Reflecties, hierin worden de ideeën in een wat bredere context bekeken en probeer
ik meer inhoud en waarde aan te reiken. Als laatste, sectie Hypothesen, hierin
probeer ik een aantal nieuwe ideeën die meer impact hebben op uw zijn toe te
lichten en inzichtelijk te maken. Waarbij geldt dat een aantal hypothesen nog verder
uitgewerkt kunnen worden, en dat dat mogelijk in volgende boeken ook wordt
gedaan. Als laatste sectie de bijlagen, hierin deel ik met u alle werkdocumenten,
schema’s, opsommingen etc. die u kunnen helpen bij het begrijpen van uw wereld,
die van anderen en hier meer plezier aan te beleven.

Het is mijn idee dat het echte, ware leven, het volle leven is. Het volle leven wordt
gekenmerkt door een continue interactie van de individu met de wereld, de
maatschappij, de gemeenschap. Door contributie, participatie, vreugde, liefde,
vrienden, relaties, familie, werk, studie, sport en humor. Ik hoop dat dit boek bijdraagt
aan uw duurzame intrinsieke geluk.

16

HET VOLLE LEVEN , POSITIEVE PSYCHOLOGIE & FILOSOFIE, DEEL I

Sectie I, Ideeën

17

Inleiding

HET VOLLE LEVEN , POSITIEVE PSYCHOLOGIE & FILOSOFIE, DEEL I

Inleiding

Dankbaarheid,
Openheid naar het Universum,
Aristotle and Eudaimonia

Dankbaarheid
Dit is een van de 5 positieve karaktereigenschappen die vallen onder de
kerndeugd/waarde Transcendentie/Spiritualiteit.
Waarom deze belangrijke karaktereigenschap nu uitgelicht?
Reden hiervoor is dat in de actuele -westerse- wereld er sprake is van een
hyperkapitalisme, waar recentelijk ook verschillende boeken over zijn verschenen (
bij bol.com kunt u deze heel gemakkelijk vinden, bestellen en lezen). Actueel
worden wij geconfronteerd met de gevolgen van een volledig ongecontroleerd, los
van enige ethiek, economisch systeem dat een wereldwijde economische schade
heeft veroorzaakt van 2-10 biljoen Euro. En waarvan de gevolgen nog zeker enkele
jaren merkbaar zullen zijn.
Wat - in mijn optiek - ten grondslag ligt aan deze fenomenale economische
mondiale crisis is de onbegrensde hebzucht van mensen, voornamelijk werkzaam in
de financiële sector - maar ook daar buiten. De implicaties voor de wereld zijn van
een ongekende magnitude, de werkloosheid in de USA is nu ca. 10 % en ca. 40 M
mensen leven onder de armoede grens.
De USA heeft een sterke rol gespeeld in de opbouw van de mondiale economische
luchtballon, die actueel langzaam leegloopt. Wat bijzonder is aan deze
economische crises is dat er ogenschijnlijk geen lessen zijn/worden geleerd en dat
de financieel/economische wereld zijn vroegere gedrag continueert.
Wat storend is, is dat de beslissingen van een selecte groep mensen de levens van
miljoenen negatief beïnvloeden, terwijl hun persoonlijke situatie nauwelijks wordt
geraakt.
Het is alleen te hopen dat de controlerende overheidsorganen de situatie opnieuw
kunnen stabiliseren en de kans op een herhaling minimaliseren.
Het is mijn stelling dat de verantwoordelijke individuen, niet als dankbare individuen
leefden, maar zich richtten op een maximale financiële persoonlijke verrijking, een
inherent onbevredigend pad! Het is mijn hoop dat ethiek deze mensen opnieuw zal
oplijnen richting een dankbare attitude die zich richt op het vergroten van het
welbevinden van de maatschappij en het creëren van een toegevoegde waarde
van een duurzaam karakter.
18
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Door het najagen van extrinsieke doelen ( geld/bezittingen, macht, status/aanzien)
wordt voldaan aan ogenschijnlijk maatschappelijk aanvaardde idealen. Alleen leert
PP dat het bereiken van deze doelen geen intrinsieke bevrediging oplevert - slechts
van (zeer) korte duur - waarna onmiddellijk een nieuwe drang ontstaat naar meer,
meer, meer.
Pas na verloop van tijd zal – hopelijk - de individu ervaren dat alleen het nastreven
van intrinsiek gemotiveerde doelen daadwerkelijk leidt tot het ervaren van een
langdurig SWB -subjective well being / persoonlijk welbevinden. Zolang rijkdom,
macht en status maatschappelijk worden geaccepteerd/gepromoot als
nastrevenswaardige doelen, zullen velen niet tot echte/oprechte
zelfverwerkelijking/zelfrealisatie komen. Zelfrealisatie is iets dat is opgenomen in de

The declaration of Independence (verklaring van
Onafhankelijkheid) van de USA : Life , Liberty and the pursuit of
Happiness.

Het leven staat in het teken van verzamelen, maar wel t.a.v. : beelden, gevoelens,
ideeën, emoties, ervaringen, leringen, mentale groei etc. Zaken die de ziel verrijken.
Het nastreven van materiële rijkdom zal slechts kortstondig een positieve
gemoedstoestand effectueren. Het aangaan en voleinden van persoonlijke
uitdagingen vervult de mens op een hoger niveau -Maslow piramide-, en heeft
daarmee een daadwerkelijk (semi)permanente positieve invloed op het persoonlijk
welbevinden.
Het is mijn stelling dat als u op een regelmatige basis ( 1-5x per week ) uw
dankbaarheid zou uiten - richting uzelf, richting uw partner/kinderen/collega's/De
Schepper- voor alles wat fysiek en mentaal in uw leven aanwezig is/was, dit een
19
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significante invloed zou hebben op uw positieve geluksbeleving - zie sectie
dankbaarheid.
Het voordeel van deze karaktersterkte is, dat het alleen mentale energie kost en een
zeer geringe hoeveelheid tijd. Het rendement is enorm!
Dhr. Seligman beschrijft in zijn boek Authentic Happiness, zogeheten gratitude
gatherings. Avonden waarop een aantal mensen samenkomen, om voor hun
bijzondere mensen te bedanken voor een of meerdere significante bijdragen aan
hun leven. De - niet vooraf geïnformeerde begunstigde - wordt gedurende 10-30 min
- ten overstaan van de groep - uitvoerig bedankt voor al haar/zijn bijdragen aan de
persoon die hem/haar heeft uitgenodigd. De begunstigden melden een -zeer- sterk
positief welbevinden - als gevolg van de sessie - dat enkele weken aanhield en een
zeer diepe - positieve - indruk op hun maakte.

Aristotle And Eudaimonia
Aristotle's Notion of Eudaimonia
According to Aristotle everyone first and foremost wants a eudaimon life, a life in which he does
well and fares well. Aristotle thinks there is one good that is sought for not for the sake of anything
else: the summum bonum (greatest good). The greatest good is eudaimonia (living well, doing
well, flourishing). In the well-ordered personality the parts of will function together under the
leadership of the rational element. The goal we all seek is eudaimonia. Eudiamonia is a life of
rational activity, informed with Arete (virtue), which is pursued continually. Our ability to achieve
eudaimonia depends on us having some power or access to resources in the world. People
without power never reach their moral potential. Friendship is necessary to eudaimonia and it is an
extension of self-esteem. By virtue of being rational animals we naturally live by a plan or rule. But
just as the good life is an activity of reason in relation with excellence, eudaimonia depends on
having the right rule or plan. The right rule or plan is the one that leads to our possessing what is
really good for us, what is needed to live well. The good life (eudaimonia) involves three real
goods, each of which corresponds to an aspect of our nature. These goods are external goods,
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which are grounded in our animal nature (food, shelter), bodily goods, which are grounded in our
animal nature (health, vitality), and goods of the soul (mind, reason), which are grounded in our
rational and social nature ( knowledge and friendship). External goods are a means to bodily
goods, and both these goods are required for goods of the soul. Without food we become
physically ill. A sick or dying person is not interested in studying or going out with friends. Also,
goods of the soul are unlimited real goods ( we can never have enough), whereas the other
goods are limited ( we can sometimes have too much of them

Het onderstaande werkdocument heeft als thema :

open jezelf naar het universum
De mens kan de attitude aannemen :

vol liefde, interesse, energie, positiviteit,
open ik mijzelf voor de wereld/universum

Alles wat het universum mij aanreikt aanvaard ik met liefde en zonder
(voor)oordeel/eisen. Ik ben een volledig/perfect/gelukkig individu en verwelkom alle
toevoegingen ( persoonlijk/materieel).
Wat het idee achter bovenstaand werkdocument is dat i.t.t. het volgende
voorbeeld ( boosheid/afkeer) de mens/individu ook kan kiezen voor een volledige
opening naar zichzelf, naar anderen en naar het universum.
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Het is mijn stelling dat de wereld/het universum vol goede en slechte dingen/mensen
is. Door jezelf open te stellen voor alle ervaringen : persoonlijk/objecten/gedachten
etc. zullen naast de negatieve zaken, zich ook veel positieve ervaringen - in de
meerderheid - aan de persoon openbaren.
Omdat de mens van nature een sociaal wezen is, en zijn/haar grootste
geluksbeleving ervaart in de aanwezigheid van, of door anderen, is het logisch te
veronderstellen dat als u zich breed opent naar andere mensen, u de positieve
energie die die anderen geven/uitstralen zult ontvangen en dit als vervullend
ervaren.
Concreet geformuleerd als voorbeeld :
Als iemand geen werk heeft, maar dat wel wil werken, kan hij/zij thuis wachten
totdat de telefoon gaat en iemand hem/haar een baan aanbiedt. Het
realiteitsgehalte van dit idee is niet erg hoog. Daarom zal de actief/positief
ingestelde persoon de wandeling langs de verschillende uitzendbureaus maken en
via internet verschillende sites bezoeken waar vacatures worden weergegeven, of
zelfs inschrijven bij een online werving & selectie firma.
Dit triviale voorbeeld geeft aan wat de gevolgen zijn van het maken van de keuze
om zelf tot actie over te gaan en de interactie met de (uitzend)wereld aan te gaan
en te communiceren. Door de (virtuele) aanwezigheid in het
(digitale)uitzendbureau, het aanspreken van mensen -die daardoor bewust worden
van uw specifieke wensen tav het werkdomein – wordt een grote groep zich bewust
van uw doel, en zal u hierin –bijna automatisch- ondersteunen.
Het is niet gesteld dat door het ondernemen van deze acties, dat de ervaren
onbalans in dit specifieke domein onmiddellijk wordt opgelost. Maar het zijn
positieve/effectieve stappen in de richting van het verbeteren/optimaliseren van de
onbalans. Door duidelijk/helder/oprecht/positief te acteren in het aanbieddomein
wordt een grote groep mensen gewaar van de door u aangeboden dienst en
kunnen zij binnen hun domein nazien of er een mogelijke match bestaat.
Het zelfde voorbeeld kan worden gegeven t.a.v. menselijke relaties. Dhr. Seligman
stelt in zijn boek Authentic Happinness dat een langdurige stabiele relatie (
getrouwd/samenwonend) een top 3 item is t.a.v. gelukservaring. Door uzelf open te
stellen: naar de wereld toe, naar de mensen toe; die u -in dit geval- als potentiële
partner ziet, zullen die mensen zich bewust worden van de menselijke behoefte die u
heeft, en daar op reageren ( positief/negatief).
Maar wat noodzakelijk is in deze is dat er daadwerkelijk vanuit uzelf actie wordt
ondernomen om de gepercipieerde/ervaren onbalans te compenseren - door het
aangaan van een relatie met een ander.
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Als wij de behoefte hebben aan menselijk contact/liefde/relatie dienen wij dit
kenbaar te maken aan de sociale cirkel waarin wij acteren. Het is niet reëel te
verwachten dat anderen dit vanuit zichzelf zullen opmerken en hier adequaat op
reageren.
De wereld is vol liefde, voor iedereen, in onbeperkte hoeveelheid, altijd, op elke
plaats. Het gaat er om de mechanismen die dit – mogelijk - tegenhouden, op te
heffen, of in ieder geval te onderzoeken of de verdedigingsmechanismen ons
helpen of juist tegenwerken bij het realiseren van ons maximale potentiaal.

Het is mijn stelling dat :
het universum slechts oplossingen biedt
geen problemen.
Problemen zijn de perceptie van de individu ( subjectief ervaren wereldbeeld
dat conflicteert met de interne referentiewaarden, van waaruit een onbalans
ontstaat als gevoelmatige/cognitieve reactie; zijnde de interactie tussen het
bewuste, onbewuste en de ego) Deze problemen bestaan alleen in zijn of
haar (on)bewuste denkwereld ( manifestatie in deze domeinen), als zijnde
een overstijging van de momentane complexiteit van de individu.
Het is het denken en vervolgens het handelen, dat u zich manifesteert in uw
omgeving, u bent in een continue interactie met uw omgeving en u heeft de
volledige vrijheid deze te interpreteren en percipiëren.
Door te werken aan de eigen complexiteit - het verhogen hiervan – bent u in staat
een veelvoud van situaties als volkomen bevredigend/uitdagend te zien, waardoor
u zich met een toenemend welbevinden in de wereld manifesteert. En hierdoor uw
(in)directe omgeving tevens positief beïnvloedt, hiermee de balans van de ander
positief beïnvloed ( ergo : door zelf competenter en gelukkiger te worden,
beïnvloeden we anderen in dezelfde mate waardoor er een – zeer - sterke positieve
interactie in de groep ontstaat die contribueert aan de balans van allen).
Het persoonlijk groeiproces wordt door dhr. Mihaly Csikszentmihalyi in het boek FLOW
zeer duidelijk beschreven → zie boeken sectie.
Het Trimbos instituut is ook van mening dat positieve psychologie een bijdrage kan
leveren aan het welzijn van de mensen. Op de site van het Trimbos Instituut vindt u
aanvullende informatie.
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Het boven afgebeelde werkdocument heeft als thema :

Gesloten/boos naar het universum en jezelf
De mens kan de attitude aannemen :

Ik ben vol afkeer, haat, boosheid,
teleurgesteldheid, onbegrip, verdriet, afgunst,
angst, onbegrepen,onvervuld, tekortgedaan
t.a.v. de wereld, universum, zelf.
U ervaart een zeer grote onbalans in uw leven en uit dit tegen uzelf, uw naasten en
uw sociale referentiegroep.
Boeddha stelde dat het leven bestaat uit 10.000 zorgen/pijnen(sorrows) en 10.000
successen/blijde momenten(joy’s). Wat hier uit valt te leren is dat niet alles in het
leven prettig is, maar dat dit evengoed als alle blijde momenten, een integraal
onderdeel vormt van het leven.
Wat nu als mensen alleen focussen op alle slechte/nare/vervelende dingen van het
leven ( en oog verliezen voor al het mooie in hun leven), op dat moment neemt de
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geluksbeleving aanzienlijk af, afhankelijk van de persoon incidenteel, of zelfs
permanent. De persoon zou in een vicieuze cirkel terecht kunnen komen, waarbij er
geen (weinig) plaats is voor positieve emotie. Door negatieve emotie te uiten naar
de eigen persoon en de omgeving ontstaat een versterkend effect, dat op termijn
groeit.
De boze mens is een eenzaam mens, de boze mens keert zich af van de wereld en
van zichzelf, en vindt bevestiging in de reacties van de omgeving – nadenken over
de reacties en emoties van anderen vindt nauwelijks of niet plaats.
De boze mens heeft een sterk verminderde geluksbeleving, en blijft dit ervaren
totdat er een innerlijke drang ontstaat tot het verlaten van dit domein en zich
opnieuw positief op te stellen t.a.v. zichzelf/haarzelf en tav haar/zijn omgeving.
Op dat moment is er opnieuw sprake van een herstelde sociale structuur en
positieve zelfbeleving en waardering. U bent opnieuw in staat een positieve bijdrage
te leveren aan uw bestaan en dat van anderen.
Iedereen ervaart negatieve gevoelens tav mensen of objecten, maar het
onderscheid ligt in de

stimulus → response ( ontvangen signaal - van

persoon,omgeving, object - wordt verwerkt in het bewustzijn/onderbewustzijn en
resulteert in een reactie/actie/uitspraak/gedachte). Door af te vragen welke
persoonlijke waarde/gevoel wij verbinden aan een ervaren stimulus, kunnen wij een
voor ons optimale actie/reactie bedenken/uitvoeren.
Door een programmering - die start als kind – van het onderbewustzijn ( die een
sterke rol speelt bij het voorbereiden/beslissen tav een reactie) kan het zijn dat een
bekende stimulering/actie wordt gekoppeld aan een bekende reactie. Maar wat
nagegaan dient te worden, is of de reactie daadwerkelijk de beste is voor u, de
andere persoon, de bredere sociale omgeving.
De boze mens kan een enorme slag maken door zijn/haar reacties tav verschillende
acties van anderen te heroverwegen en te beschouwen in hun effectiviteit,
humaniteit, rechtvaardigheid, wijsheid…
Dit is een proces dat energie en tijd kost, maar dat een significante en duurzame
invloed kan hebben op het persoonlijk welbevinden. Een van de acties die een
bijdrage kan leveren is het zich verplaatsen in de ander, en zichzelf de vragen te
stellen : gesteld dat ik de andere persoon zou zijn, wat zouden mijn gevoelens,
ideeën, houding, reactie zijn.
Contribueert mijn reactie aan de positieve relatie met de ander? Zo niet, op welke
manier zou ik daar wel een bijdrage aan kunnen leveren – het

een win/win situatie.
25
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Boos zijn is goed en natuurlijk, zelfs prettig op zijn tijd, alleen moeten we ons afvragen
in hoeverre het op korte/langere termijn bijdraagt aan het bereiken van onze
persoonlijke doelen en die van anderen. Daarom is zelfreflectie t.a.v. de
gepercipieerde emoties wenselijk t.a.v. de effectiviteit van uzelf. Boosheid

is

(mentale)energie, de vraag is hoe wij deze het best kunnen kanaliseren. Vanuit
evolutionair oogpunt beschikt de mens over een fight

or flight (vechten of

vluchten) mechanisme, vanuit dit genetisch ingebakken gedrag, kan boosheid heel
functioneel zijn.

Omdat boosheid in grote mate zijn oorsprong vindt in een mismatch tussen de
gepercipieerde en de gewenste situatie, die vanuit het ego via het onbewuste naar
het bewuste wordt getransfereerd. Is het begrip van de oorzaak van de reactie eerst emotioneel, dan fysiek- wenselijk. Door in het bewustzijn de tegenvraag te
stellen of de gevoelde/ervaren woede/boosheid reëel/proportioneel is –t.a.v. de
gepercipieerde situatie.
Als deze eerste interne confrontatie van de emotie heeft plaatsgehad kan er
vervolgens - in het bewustzijn - worden gezocht naar alternatieve reacties/emoties.
Een belangrijke richtlijn daarbij kan zijn om zichzelf de vraag te stellen : wat wil ik dat
mijn emotie is tav de stimulus die ik ervaar.
Is het zo dat de actuele gevoelde emotie en reactie het meest opportuun is? Draagt
deze maximaal bij aan mijn eigen integriteit? Is deze congruent met de manier
waarop ik de wereld – wens - tegemoet treedt/zie? Gesteld dat een andere persoon
onderdeel uitmaakt van de ontstane onbalans in de emotionele huishouding, dan
kunt u zich ook de vraag stellen in hoeverre er een voor beide acceptabele reactie
gegeven zou kunnen worden.
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In het geval dat u een emotionele onbalans - woede/boosheid/ teleurstelling/
gekwetst etc.- ervaart ten gevolge van de reactie van de ander, zou ook een actie
kunnen zijn tot een intern - in het bewustzijn - onderzoek wat de andere individu
heeft gebracht tot de negatieve interactie met u.
Heb ik iets gedaan waardoor de ander boos is op mij? Had ik dit kunnen vermijden?
Heeft de ander gelijk in zijn reactie - is deze billijk? Zo ja, dan zou u bijvoorbeeld uw
excuses kunnen aanbieden voor de ontstane reactie, waardoor de ander - normaal
gezien - de situatie als minder onprettig ervaart en daardoor zijn/haar houding –
waarschijnlijk - positief zal aanpassen.
Het is mijn overtuiging dat er een wereld te winnen is door in alle - veel - situaties zowel positief als negatief - zich af te vragen hoe de ander dit ervaart, en ook - af en
toe - daadwerkelijk de ander te vragen naar zijn of haar mening/gedachten - om de
eigen gedachten te valideren.
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ENERGIE
Alles in het universum is/heeft energie
Het universum is een onuitputtelijke bron van
energie, mensen in optimale conditie
- mentaal/fysiek - zijn bijzonder energiek,
en uitten dit in hun denken en handelen.
Het is mijn overtuiging dat mensen

- jong en oud - alles kunnen
effectueren in hun leven, als zij daar voor kiezen. Wat bedoeld wordt is

dat het universum vol is van energie, en dat het aan u is hier een keuze te maken tav
uw handelen, richting uzelf, richting anderen en richting objecten. Door het
aangaan van de interactie met de andere entiteit ontstaat er een coexistentie/symbiose/synergie, deze zal leiden tot een nieuwe duo-entiteit.
Het is aan de mens om zich actief in de maatschappij te ontwikkelen en actief te
zijn. De mens acteert optimaal in de aanwezigheid van andere mensen. De
interactie tussen mensen heeft een duidelijk energieverhogend effect -

interhumane synergie.
Een simpel voorbeeld hiervan is mentale en fysieke liefde tussen twee mensen. Dit is
een hele bijzondere, genetisch ingebakken, eigenschap van mensen -en ook van
dieren- die mede er voor zorgt dat de soort in stand blijft en de noodzakelijk relaties
hiervoor een (semi)permanent karakter hebben.
Liefde vervult ons van een onbeschrijfelijke warmte/geborgenheid/enorme
zelfwaarde/zelfbevestiging/zelfverwerkelijking etc. Liefde geeft ons een
ongekende/onbegrensde energie en stelt ons daardoor in staat om tot een
maximale zelfverwekelijking - alle potentie die wij als individu in ons hebben te
effectueren in de wereld. Op het terrein van : werk, studie, sport, hobby,
vrienden/kennissen etc. Omdat de erkende - hij of zij die liefde ervaart en geeft maximaal acteert in zijn/haar sociale en werkzame omgeving en zijn/haar directe
omgeving inspireert en motiveert.
Daarom is het streven naar waardering en het geven van waardering een
kernwaarde is die allen zouden omarmen, gesteld dat zijn hun geluksbeleving voor
langere tijd positief willen beïnvloeden. Ook hier geldt dat het niet een kwestie is van
het hebben van grote financiële bestedingsruimte, maar het realiseren van het
menselijke potentiaal dat een ieder bezit, en dat in relatie tot anderen, zich kan
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synergie- , iets

waar geen enkel financiële rijkdom voor kan compenseren.

Elk individu heeft vanaf de geboorte een hoeveelheid kosmische energie in zich.
Baby's en kinderen zijn hiervan het mooiste voorbeeld. Zij richten zich vol energie,
liefde en passie op hun verzorgers, en alleen als er een - te grote - onbalans in hun
emotionele wereld plaats vindt: volle luier, honger, moe, verveeld, warm/koud, nat
etc. ; dan zullen zij zich verbaal uitten. Zodra deze onbalans is verholpen, zijn zij
opnieuw vervuld van pure levenskracht/geluk/passie.
Iets waar volwassenen - typisch 25-65 - een voorbeeld aan zouden kunnen nemen (
zie ook het verhaal van de boze mens), door zich opnieuw open te stellen naar de
wereld toe en vol bewondering, erkenning, waardering, liefde deze te ervaren zonder direct te vervallen in de ingesleten gedachten dat alles relatief/negatief/
vervelend/naar/uitputtend is.
De baby is elke dag opnieuw volledig gericht op het ervaren van de wereld, hij/zij uit
zijn/haar verwondering constant en viert elke nieuwe ontdekking uitbundig! Hierdoor
is de energiebalans – doorgaands - positief en gaat de interactie met de wereld vol
energie door - totdat deze op is en er een dutje gedaan moet worden. Maar
daarna veert de kleine mens weer volledig terug in zijn energieke
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wereldontdekkende modus.
Als de baby opgroeit naar dreumes, kleuter, peuter om uiteindelijk als kind de wereld
te veroveren is het de intrinsieke energie en intrinsieke motivatie die het kind aanzet
tot het continu willen ervaren van nieuwe dingen - een van de oorzaken dat
speelgoed maar een beperkte houdbaarheid heeft - in de directe omgeving, maar
ook daar buiten. De actieradius van zijn/haar handelen vormt een zich continu
uitbreidende cirkel, die in het begin niet groter is dan het speelkussen van 1x1 m, om
op een leeftijd van 6 jaar te zijn gegroeid naar een oppervlakte van 1000x1000m -of
groter.
Dit geeft aan het kind zich steeds verder expandeert in de wereld. De rol van de
ouders hierin is die van het faciliteren van mentale en fysieke groei, dit kan in 5 korte,
krachtige actiedomeinen worden verwoordt:

1.DUIDELIJKHEID
2.HIER EN NU
3.KEUZE
4.UITDAGING
5.VASTHOUDENDHEID/TOEWIJDING

Zie hiervoor ook de sectie werkdocumenten het boek FLOW van Mihaly
Csikszentmihalyi.
De rol van ouders kan verwoord worden door de beeldspraak : de

kinderen in
hun eerste jaren wortels te geven en in de laatste jaren vleugels.

Als volwassene is het soms lastig de zelfde energie te ervaren die zich in een jong
kind manifesteert. Toch is het niet reëel te stellen dat een ouder persoon een niet
voldoende energie niveau zou kunnen oproepen/aanwenden/manifesteren.
Belangrijk fenomeen hierbij is de wil om dit te doen!
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Friedrich Nietzsche heeft hier uitgebreid over geschreven, en is zeker een aanrader
om een aantal boeken van te lezen, o.a. Also sprach Zarathustra ( Thus spoke
Zarathustra).

NIETZSCHE
Nietzsche heeft het over de Will to Power, de kracht die in ons is om te manifesteren
wat wij willen en dat wij - gebaseerd op het existentialisme, van o.a. Jean Paul Sartre
- de persoonlijke verantwoordelijkheid hebben om dit te doen, en dat wij dus niet
afhankelijk zijn van anderen om de potentie die wij bezitten te manifesteren in deze
wereld.
Wij dienen te erkennen dat wij beschikken over alles wat wij nodig hebben om
onszelf maximaal te manifesteren in deze wereld, en het mag niet zo zijn dat wij
oorzaken van het falen hiervan zoeken in anderen of het ontbreken van
noodzakelijke voorwaarden in ons bestaan die dit verhinderen. Een van de zaken
die hij schrijft is dat wij twee moralen kennen : slave morality or master morality,
waarmee bedoeld wordt dat wij ons afhankelijk kunnen opstellen tov de anderen en
de actie bij hun leggen, of wij kunnen kiezen voor het eigen leiderschap, en
aanvaarden de eigen verantwoordelijkheid voor het slagen van het eigen leven, en
niet de onmogelijkheid hiervan continu herhalen c.q., te bewijzen.
Door de eigen verantwoordelijk te aanvaarden worden de resultaten verbonden
aan de ondernomen acties ook het eigendom en verdienste van het individu, U
bent nu op het pad van de groeiende mens, die vol energie, liefde, verwondering,
bewondering en geluk zijn pad kiest en voleind. Door continu te zoeken naar de
uitdaging die u laten groeien, zal de comfort zone - zie werkdocumenten sectiecontinu groeien en ervaart u het acteren in de wereld, de interactie met alle andere
mensen, als intrinsiek bevredigend.
Aristoteles beschrijft in zijn Nicomachean Ethics het pad van het gemiddelde, het
vermijden van de uitersten en daardoor succesvol te leven, doing

well,

feeling well.
Een belangrijk idee dat de effectieve individu – U - dient vast te houden is dat u
geen fouten maakt, maar dat u elke handeling/gedachte verricht om te leren. Dus
als simpel voorbeeld : als u op de golfbaan staat om te oefenen met afslaan en
slechts een van de 20 ballen haalt de 250m paal, dan zijn er niet 19 mislukt, maar zijn
het 19 leermomenten die u helpen te doorzien wat de juiste houding, slag, mentale
attitude, golfclub en beweging van de armen is.
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Babies kennen het maken van fouten in het geheel niet, zij blijven vol energie en
gepassioneerd een bepaalde beweging/handeling herhalen totdat er uiteindelijk
succes volgt - tenzij dat er een heel lange periode voorbij is gegaan zonder
progressie, en de ouder vaak inspringt om de emotionele onbalans te herstellen. De
baby is daarna volledig verrukt en continueert zijn exploratie van zijn/haar omgeving
met opnieuw hervonden energie en plezier. Wij zouden dit -volledig natuurlijke
gedrag- als volwassene soms als voorbeeld kunnen nemen.

Kinderen die met 4 jaar naar school gaan wordt voor het eerst verteld dat ze niet
een alternatieve oplossing hebben gevonden maar dat ze een foute keuze hebben
gemaakt of iets niet goed hebben gedaan. Hierdoor wordt het natuurlijk leergedrag
getransformeerd naar een geïnstitutionaliseerde/gestandaardiseerde vorm. Iets dat
destructief is voor het creatieve/inventieve karakter van het kind.
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FLUX
(beweging)
Alles in het universum is in beweging.
Niets is statisch!
Beweging is natuurlijk - in de mens & in de natuur.
De pre-Socraten waren al bezig met de beschrijving
van de beweging van de atomen - heel bijzonder
als men bedenkt dat deze mensen ca. 500 v.Chr.
leefden. Afhankelijk van de temperatuur van een
stof is de activiteit van de atomen zeer laag of
zeer hoog – 0 ºK tot 100M ºK - wat niet het directe
onderwerp van discussie is, maar context geeft aan het onderwerp.
Betrokken op Positieve Psychologie is beweging het nec

plus ultra. Alles, dus

ook de mens, zijn gedachten, zijn handelen, zijn vrienden/familie /kennissen
/collegae, de wereld, het universum is in continue interactie met alles wat zich daar
in bevindt, niets is statisch, niets is vast, alles is in continue flow/flux.
Het universum is - volgens actuele wetenschappen - ca. 14 miljard jaar oud, de
aarde ca. 4,5 miljard jaar, de mens ca. 300 duizend jaar. Volgens wetenschappers is
universum nog steeds aan het expanderen - tov het big bang moment - waarbij er
wetenschappers zijn die stellen dat na maximale expansie van het universum er een
contractie zal ontstaan die mogelijk tot een omgekeerde Big Bang zal leiden - over
15-20 miljard jaar!
Dit alles ter illustratie van de alom aanwezige dynamiek in ons leven/ons
lichaam/onze relaties/onze maatschappij etc. en de effecten daarvan op ons
denken/ handelen/ leren/ ervaren etc.
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Mijn punt is dat de optimaal functionerende mens, de mens met een
semipermanente positieve gelukservaring, continu in beweging is : sporten, praten,
studeren, werken, tuinieren, sociale interactie, eten, (ademhalen, spijsvertering,
hartslag) etc.
Daarom is het onnatuurlijk om niets te doen. Het is ons genetisch geprogrammeerde
systeem dat ons aanzet tot actie. Alleen door actie ervaart de mens zijn fysieke en
mentale omgeving, alleen dan functioneert hij/zij optimaal. Door een staat van
inactiviteit aan te nemen acteert de mens in tegenspraak met zijn natuur en instinct.
De prikkels die de wereld de individu biedt nemen zeer sterk af, wanneer u totaal
niets doet, hierdoor wordt u teruggeworpen op uw eigen emotionele/cognitieve
stimuli.
Door bijvoorbeeld actief deel te nemen aan een teamsport : voetbal, basketbal,
hockey, volleybal enz. ervaart u een veelvoud aan stimuli. Uw lichaam wordt tot een
maximale prestatie aangezet door de sociale interactie met de groep - eigen team
& de tegenstander. U belast uw hersenen met allerlei processen : het in de gaten
houden van de tegenstander en het plannen van de aanval c.q. de verdediging.
Na afstemming binnen de groep, wordt de tactiek daadwerkelijk uitgevoerd.
Na de wedstrijd is daar het warme/positieve gevoel van de samen behaalde winst
of wordt er gezamenlijk gedeeld in het verdriet van het verlies.
Dit alles om aan te geven dat -ook met het oog op het bereiken van een Flow
conditie/ervaring - teamsporten een heel grote bijdrage kunnen leveren. Waarbij het
bereiken van de Flow state - het bereiken van een mentale en fysieke optimale
conditie die u vervult van een gevoel van maximale zelfrealisatie- een aansporing is
voor verdere intrinsieke persoonlijke groei.
Topsporters zijn het mooiste voorbeeld van mensen die - op basis van intrinsieke
competenties, aanleg, vaardigheden - zich weten te ontwikkelen tot een niveau dat
zij zich kunnen meten met de beste andere sporters ter wereld tijdens bijvoorbeeld
de Olympische spelen of wereldbeker wedstrijden. Doordat zij zelf continu en
consequent werken aan hun eigen competenties, bereiden zij zich voor op wedstrijd
en bij ( Olympische winst) op een zeer bijzondere huldiging. Waarbij dit relatieve
korte moment een - zeer - lange positieve uitwerking heeft op de sporter, en
hem/haar aanzet om opnieuw een gelijkende prestatie te realiseren.
De vraag die wij ons kunnen stellen is in hoeverre wij onszelf de mentaliteit van een
topsporter(ster) eigen kunnen maken. Een prachtig voorbeeld zijn de vaak
tienduizenden mensen die aan de marathon meedoen, waarbij ook mensen van 60,
70 en zelfs ouder meedoen, en vaak ook helemaal uitlopen, een prestatie van
formaat!
Wat typerend is voor gezonde topsporters is dat het zeldzaam is dat zij een
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langdurige negatieve gemoedstoestand hebben - behalve als zij niet kunnen
sporten - (uitzonderingen daar gelaten).
Veel mensen kiezen er voor om bijvoorbeeld voetbal te kijken, en dan vaak op tv. Dit
is een positieve sociale interactie - gesteld dat de huiskamer vol zit, wat tijdens de EK
en WK vaak het geval is. Maar die geen daadwerkelijk persoonlijk groei oplevert.
Behalve het delen van het voetbalgevoel/winst met de andere aanwezigen – met
als resultaat: sociale winst, fysieke lethargie.
Door zelf actief aan de sport deel te nemen ervaart u een veel groter en langduriger
welbevinden. Helemaal als er - in team verband of solo - overwinningen worden
behaald. Wat hierbij wordt gezien als een overwinning op uzelf (t.o.v. uw vorige top
niveau) en het daarmee bevestigen van uw actieve groeiproces. Dat u in uw sport
doormaakt, en het daarbij horende positieve gevoel van zelfrealisatie - op de meest
natuurlijke/positieve manier. Maar ook de basale overwinning op de
tegenstander(s)- een onuitroeibare primitieve drang die in basishandelen van de
mens is geïncorporeerd – geeft een enorme adrenaline kick, en is zeker niet
verfoeibaar of onwenselijk!
In het kader van het behalen van gewichtsverlies wordt vaak gegrepen naar
speciale diëten en laag calorische voedingssupplementen, terwijl bewegen tot 50%
bijdraagt aan een -permanente- gewichtsreductie.
De vraag die u zich dient te stellen is : hoe kan ik de potentie van mijn lichaam
maximeren. Doe ik het in dans, wandelen, motorrijden, dansen, zwemmen, polo,
yoga, fietsen, karate, fitness, squash etc. Zolang er een bewuste keuze wordt
gemaakt voor een persoonlijk als weldadig ervaren fysieke uitdaging, en dit met een
2 wekelijkse frequentie wordt volgehouden, voor een aaneensluitende periode van
6-12 maanden, dan zult u een hoog persoonlijke rendement ervaren.
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Het Lichaam is het instrument van de
ziel
Alles wat wij in deze wereld ervaren, doen, handelen, zien, voelen, proeven, horen,
denken, ervaren is het gevolg van de interactie tussen de ziel en het lichaam - of de
aansturing door het onderbewustzijn van de hersenen, zenuwen, receptoren,
spieren, motoriek etc.
Er is - actueel wetenschappelijk aantoonbaar - geen daadwerkelijk oorzakelijk
verband aantoonbaar in de hersenen die de - start/aanzet - van de beweging van
de armen, mond, ogen, vingers etc. initieert. Het enige dat wij kunnen waarnemen
met fMRI scanners zijn de sturingsignalen - neurotransmitters/synapsen, neuronen –
die leiden tot bijvoorbeeld spiercontracties. Maar het daadwerkelijk START-signaal
kunnen wij -nog- niet waarnemen.
Wat wij hierbij dienen te beseffen is dat alles wat wij als mens in deze wereld ervaren
is het gevolg van het handelen van het lichaam in deze wereld door visueel,
verbaal, fysiek contact met mensen, dieren, voorwerpen, eten, gevaar etc. ( ergo :
stimuli van alle materie en energie die zich rondom ons bevindt).
Alleen door de interactie aan te gaan met alles wat zich in deze wereld bevindt
ondervindt de mens zijn groei, een baby/kind heeft een natuurlijke onderzoekende
handelingsdrang, daarin ondersteund en beschermt door zijn/haar ouder/verzorger.
Het kind/de baby dient alle stimuli te onderzoeken om aan de hand daarvan zijn
situatie in deze wereld te ontdekken.
Als volwassene onttrekken wij ons meer en meer van nieuwe stimuli - in
algemeenheid. En stellen ons zelf tevreden met het bekende. Wat hier uit volgt is dat
de complexiteit van de individu niet verder toeneemt, en waardoor de
effectieve/ervaren competenties stagneren of zelfs devalueren. Wat hier als
commentaar geldt, is dat het de

stelling is van PP dat het volle leven,

groeien is, en dat dat niet na de 18e verjaardag en het behalen van het VWO
diploma stopt.
Als wij onszelf als mens maximaal willen manifesteren in het leven - het volle leven
ervaren - dan kan dat alleen als wij de uitdagingen die het leven biedt in al zijn
diversiteit aanvaarden en ervaren - ook als dit soms pijn (fysiek/mentaal) betekent.
Als wij ons continu laten leiden door de angst van het falen/pijn/lethargie /nihilisme…
dan beletten wij onszelf het natuurlijke groeiproces te voleinden.
Alleen door volledig deel te nemen aan alle* stimuli die de natuur, de mensen, de
voorwerpen, de studie enz. ons bieden en door een overdachte response zult u zich
als compleet, volwaardig & effectief ervaren. *redelijke
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Sport is een prachtig instrument om het lichaam tot een maximale prestatie te
brengen om daaruit een ongeëvenaarde positieve intrinsieke ervaring te putten die
u bevestigd in uw optimale zijn. Wat een inspiratie voor ons allen zou kunnen zijn, zijn
sporters met een fysieke of mentale handicap, die zich hier niet door laten
weerhouden om het maximale uit zichzelf -hun lichaam- te halen.
Het is -in mijn optiek- een duidelijk positieve mijlpaal in onze beschaving, dat wij voor
deze gehandicapte mensen, speciale spelen organiseren: Paralympics. Iets waar we
als beschaving trots op kunnen zijn. Wij als gemeenschap dienen er op gericht te zijn
om ieder individu een maximale participatie in de samenleving te gunnen en te
bewerkstelligen.
Toen ik deze bladzijde schreef werd ik positief verrast door een Nederlands
onderzoek dat wetenschappelijk aantoont dat intensief sporten de kans op een
depressie met 50% verminderd. Ik zou u willen vragen dit artikel te lezen, het is een
hele prettige aanvulling op Amerikaans onderzoek en de artikelen die dhr.dr. Martin
Seligman (USA) over dit onderwerp heeft geschreven.
http://www.trimbos.nl/nieuws/persberichten/2010/met-sporten-minder-kans-oppsychische-stoornis
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24 Succes factoren
(karaktersterktes)

Het werkdocument hierboven toont de 24 karaktersterkten/persoonlijke
succesfactoren, verdeeld over de 6 universele waarden. Deze zijn afkomstig uit het
boek : Character Strengths and Virtues, door : Christopher Peterson en Martin
Seligman – zie sectie boeken.
Het spinnenweb geeft een voorbeeld - volledig willekeurig - van wat de score is van
een specifiek persoon, voor elk van de 24 karaktersterkten.
Een niet ingevuld diagram zou kunnen dienen om vast te stellen wat uw actuele
score is op elk van deze sterkten. Om vervolgens te werken aan het verbeteren van
specifieke karaktersterkten - samen met een PP deskundige.
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Om een belangrijke Hoofdwaarde te benadrukken, hierbij de uiteenzetting van :

MOED
Moed is vooral gekend vanuit het verleden, en dan vooral de grote helden die onze
geschiedenis gekend heeft. Moed wordt vooral geassocieerd met fysieke moed,
met fysieke heldhaftigheid, met de overwinning op het slagveld. Zeker, deze moed is
nog steeds van belang en het recente optreden van Jasper

Schuringa -een 32

jarige Nederlander, die tijdens een vlucht van Amsterdam naar Detroit (USA), kerst
2009, samen met een Air-Marshall een terrorist verhinderde een bom tot ontploffing
te brengen, toont dit aan. De bom zou het vliegtuig ernstig hebben kunnen
beschadigen. Jasper werd gewond tijdens deze actie.

Fred Spijkers is een voorbeeld van een persoon die de misstanden bij zijn
werkgever –Defensie- aan de kaak stelde, en niet opgaf om de waarheid naar
buiten te brengen. De heer Spijkers heeft voor deze moedige daad een grote
persoonlijke prijs betaald. De heer Spijkers heeft ca. 20 jaar moeten vechten voor
een uitkering en schadevergoeding.
De heer Daniel

Ellsberg, een lid van het Amerikaanse Congres, die in 1971de

zogeheten Pentagon Papers in de openbaarheid heeft gebracht, onder andere via
The New York Times, maar ook via andere kranten. Als gevolg hiervan viel de
regering van Nixon en werd de oorlog in Vietnam -eerder- beëindigd.
Actueel is hier een documentaire van gemaakt : The

most dangerous man in
America : Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers. De reden dat

Daniel een plaats in de rij van moedige mensen verdient is dat zijn acties alle
kenmerken dragen van een authentiek, integer, moreel, rechtvaardig mens.
Iets verder terug in de geschiedenis zien we ook een man met een disproportionele
hoeveelheid moed, in het tijdperk van het Third Reich, die inzag dat de routekaart
die der Führer voor ogen stond niet degene was die het beste was voor het land, de
mensen, het leger en de andere partijen. Deze man : Claus

Schenk Graf von

Stauffenberg werkte samen met een aantal andere mannen een plan uit om
Hitler om het leven te brengen, en zo de geschiedenis positief te veranderen. Dit
plan heeft helaas niet zijn doel bereikt -het doden van der Führer.
Claus heeft hiervoor de hoogste prijs moeten betalen - zijn leven - na te zijn
gemarteld. Mensen die in zo’n turbulente, indringende, bedreigende, vijandige,
onoverzichtelijke tijd dit soort plannen smeden en uitvoeren, met het opofferen van
het eigen leven, geven een beeld van wat een mens tussen een enorme groep
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andere -inerte- mensen weet te realiseren, diep respect en nederigheid dient onze
houding te zijn tegenover deze bijzondere mensen. Als u niet de geschiedenis wilt
nalezen, kunt u ook de film Valkyrie bekijken met Tom

Cruise en onze

Carice van Houten.

Bovenstaande personen zijn alle mannen, hierdoor zou het beeld kunnen ontstaan
dat alleen mannen moedig zijn/kunnen zijn, wat een aperte misvatting is. Sterker nog
is het zo dat vaak de sterkste, moedigste mensen vrouwen zijn. Zij zijn het ook die
vaak de meeste mentale en fysieke uitdagingen ervaren, en daardoor zich
weerbaar dienen op te stellen en de wereld moedig tegemoet te treden om - de
vaak aan hun zorg toevertrouwde kinderen- te beschermen tegen de gevaren van
de buitenwereld.
Daarom zou onze aandacht nog sterker dienen uit te gaan naar de moedige acties
van vrouwen in onze wereld en in de historie van onze wereld. Hieronder een
opsomming van instituten die zich hier mee bezig houden en specifieke vrouwen en
hun bijdrage.
2010 International Women of Courage Award
Couragous women Haiti
Women that saved their childrens life during war
The Washington Middle School for Girls
Conversations with 18 couragous women
Muslim Women of courage
Sterke vrouwen in de geschiedenis
Christine de Pisan
Kenau de heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem
Hasselaer, Kenau Simonsdr.
Is moed een mannelijke deugd ?
Bovenstaande hyperlinks om enigszins een balans te geven aan de eerdere
opsomming van mannelijke helden.
Bovenstaande mensen hebben een significante bijdrage geleverd aan de integriteit
van de maatschappij en het morele bewustzijn. Zij hebben dit gedaan door het
algemene belang te stellen voor hun eigen belang. Natuurlijk is het niet zo dat
iedereen, altijd dit soort moedige activiteiten kan/zal ontplooien. Maar elke dag
opnieuw bied kansen en uitdaging om op welke kleine schaal dan ook een bijdrage
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te leveren aan de maatschappij, en het lot van anderen positief te beïnvloeden,
Wij kunnen andere mensen wijzen op hun verantwoordelijkheid, acties van
onrechtvaardigheid benoemen en onze eigen persoonlijke bijdrage leveren aan de
betere wereld van morgen. Door objectief vast te stellen waar u als individu een
significante bijdrage zou kunnen leveren, en deze vorm te geven.
Een voorbeeld uit de oudheid van pure moed, is de weerstand die koning

Leonidas I van Sparta bij Thermopylae bood tegen de Perzen, als film
bekend als: 300.
Hieronder de Spiderweb weergave van alle 24 karakter sterkten. In de sectie
werkdocumenten wordt het document op ware grootte getoond. Het gaat er om
dat u een idee heeft van de mogelijkheden die zo’n inventarisatie biedt om uw
competenties te erkennen, herkennen en te vergroten

Vaak worden fysiek heldhaftige daden het meest bewonderd of gekend, maar
daden van mentale moed zijn minstens even waardevol, en leveren eveneens een
belangrijke bijdrage aan een congruente maatschappij.

De vraag is: hoe geven wij acties van mentale en fysieke moed
vorm in ons leven.
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De Stroom
van
Emoties
De foto boven illustreert op een prachtige, indrukwekkende manier waarop de
oneindige stroom van [psychologische]emoties binnen ons gevoelsleven zich
manifesteert. Mijn doel is om op deze pagina een bespiegeling van dit fenomeen te
geven, met als doel u een beter inzicht te geven in de mechanismen die hier aan
het werk zijn, de onvermijdelijkheid hiervan, en als belangrijkste, u handvaten aan te
reiken om deze -soms- overweldigende stroom te kanaliseren, accepteren en
internaliseren.
Afhankelijk van uw leven, uw activiteiten, uw sociale & werk situatie zult u een zowel
interne als externe stroom van emoties ontvangen. Deze stroom zal gelijkend aan
een rivier gedurende de verschillende jaargetijden, verschillende stroomsnelheden
en hier aan gebonden debiet kennen. Wat betekent, dat er perioden gedurende
dag, maar ook per maand of jaar zullen zijn, die emotioneel zeer zwaar of intensief
zullen zijn, en dat er perioden zullen zijn die slechts weinig - zowel positieve als
negatieve - emoties teweeg zullen brengen.
Het gaat er om, om ook tijdens de turbulente perioden een gebalanceerde
emotionele gemoedsrust te handhaven, en ons niet uit onze balans te laten trekken
door de momentane -overvloed- aan emoties. Meestal zijn het de negatieve
emoties [verdriet, angst, woede, haat, afgunst, pijn etc.] die onze gedachten
beheersen, en soms zelfs gijzelen. Als dit laatste het geval is, is er sprake van een
verminderd optimaal functioneren, en dient u zichzelf af te vragen in hoeverre uw
gedachten - gestuurd door de emoties die u ervaart - u helpen in een optimaal
functioneren. Zo niet, dan kunt u de vraag stellen, welke acties/keuzes u heeft om
de mentale onbalans te compenseren/transformeren naar een meer positieve
levenshouding.
Het ervaren van emoties - negatief en positief - is een integraal onderdeel van het
leven! Het niet ervaren zou betekenen dat u dood of een psychopaat bent. Het
gaat erom hoe u omgaat met alle emoties die zich in uw bewustzijn manifesteren.
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Tijdens uw leven zijn er perioden waarin er een grotere stroom van emoties is, dan in
andere. Gedurende uw eerste 18 levensjaren is de stroom hoog tot zeer hoog, en
heeft u behoefte aan veel reflectie, emotionele steun, ontspanning en voldoende
momenten van rust. Jonge kinderen ervaren enorme hoeveelheden indrukken - die
weer worden vertaald in emoties - die niet altijd eeneenduidig zijn. En waarbij de
ouders het kind moeten assisteren bij het ervaren/verwerken van al deze emoties. Als
dit gebalanceerd gebeurt, zal het kind een optimale jeugd ervaren en uitdagingen
met vertrouwen tegemoet treden. Op latere leeftijd dienen we zelf onze emoties te
herkennen, ervaren, plaatsen en verwerken, dit vergt grote verantwoordelijkheid,
creativiteit, inventiviteit, intuïtiviteit etc., vooral als het gaat om negatieve emoties.

Wat wij kunnen doen bij het ervaren van - zowel positieve als negatieve emoties - is
het ervaren hiervan, in ieder geval niet het verdringen hiervan. Als wij de emoties die
wij ervaren zien zo als ze zijn, dat we ze plaatsen in de context van ons leven, als wij
onze emoties zien als logische gevolgen van acties, gedachten en handelen in de
wereld, kunnen wij deze plaatsen binnen ons model van de wereld en onze rol daar
in. Soms als er sprake is van -zeer- sterke negatieve emoties, dan kan het zijn dat het
niet direct mogelijk is de nieuwe emoties te ervaren, te erkennen en te internaliseren.
In dat geval is het goed om een ander te vragen naar zijn/haar mening en het
verhaal/voorval/ideeën/emoties te delen en de ander te vragen om zijn/haar
gevoelens over dat onderwerp, en wat zij/hij zou voelen/doen. Op die manier wordt
de innerlijk ervaren onbalans extern geuit en wordt een start gemaakt met de
verwerking van de emoties die niet zonder meer geplaatst kunnen worden in de
bestaande persoonlijke intrinsieke emotionele context/model van het -actuele leven. Het delen van emoties is evident voor het ervaren van een persoonlijke
emotionele balans.
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TV
[en het
onderbewustzijn]
Tv kijken is iets dat wij sinds 1960 steeds vaker en langer doen. Actueel ruim 2,5 uur
per dag. We hebben gemiddeld meer dan 2 tv’s in huis en met het
‘kanaalzwemmertje’, ‘fietsen’ we van 1 naar 35 ( of soms zelf 100) en weer terug. Er
wordt enorm veel internationaal onderzoek gedaan, waar uit blijkt dat tv kijken voor
jong en oud niet ideaal is. Verder is het zo dat het surfen op het internet steeds meer
toeneemt, en zelfs de tv verdringt – voornamelijk door jongeren van 12-25. Of het
internet een betere tijdsbesteding is dan de tv is discutabel.
Als we de tijdsbesteding per dag bekijken blijft er weinig tijd over om te sporten,
boeken te lezen, sociaal actief te zijn, vrijwilligerswerk te doen, uitgebreid te eten en
voldoende te slapen. De tv is in veel huishoudens het centrale punt. En zal dit de
komende decennia zeer waarschijnlijk blijven. De beschikbare 3D tv’s, spelletjes en
binnenkort ook reguliere 3D-uitzendingen, zullen dit bewerkstelligen.
Waarom de tv betrekken in een discussie over positieve psychologie, de motivatie
hiervoor is meerledig. Televisie wordt door Mihaly Csikszentmihalyi als een bron van
depressie gezien, hij heeft er zelfs een boek aan gewijd. Wat aangeeft dat er meer
te vertellen is dan dat het alleen maar slecht zou zijn, of dat er gevaren aan zijn
verbonden.
Waar het om gaat is dat tv-kijken een als ontspannend ervaren vrijetijdsinvulling
wordt gezien. En ja, er zijn programma’s die u helpen effectiever te functioneren in
uw omgeving, of u subjectieve kennisniveau significant positief beïnvloeden. Alleen
zijn deze programma’s slechts 1-5% van het totale aanbod en worden door een zeer
selecte minderheid met interesse bekeken.
Dit betekent dat 80-90% van het ‘televisiepubliek’ zich laaft aan programma’s die
hun cognitieve vermogens niet aanspreken en hun subjectieve kennisniveau niet
significant beïnvloeden, ergo de kijker ‘ligt’ passief - zowel mentaal als fysiek - voor
de tv en laat de beelden en het geluid op zijn/haar onderbewustzijn inwerken.
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In dit boek roep ik een aantal keren op om wel tv te kijken, en dit betreft : COMEDY
CENTRAL en SpongeBob, hiernaast zou ik Discovery Channel en National
Geographic als interessante kanalen willen markeren.
Natuurlijk is tv kijken niet slecht voor iemand, alleen elke avond 3 uur levert geen
bijdrage aan uw mentale, fysieke en sociale groei, en omdat dit boek beoogt uw
duurzame geluk positief te beïnvloeden, is het voorstel om 3 uur terug te brengen tot
1 uur, en op zoek te gaan naar andere, sociale activiteiten.
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MFirewall™
De Mentale
Firewall
[de continue, optimale, mentale
beschermingsconstructie
voor uw geestelijk welzijn]

Waarom de introductie van deze nieuwe hypothese ( psychologische proces
definitie). De motivatie hiervoor is dat ik het idee heb dat het concept van de
Mentale Firewall, 'vercommercialiseert' als MFirewall™ bij kan dragen aan uw
persoonlijke mentale balans.
Om het psychologische concept te visualiseren en daarmee het duidelijk een
context te geven, maak ik gebruik van het procesdiagram van Zelfvertrouwen,
waarbij er een verbijzondering is aangebracht om de plaats en functie van de

MFirewall™

in de informatieverwerking binnen het bewustzijn en het

onderbewustzijn te illustreren.
De essentie van deze nieuwe hypothese -de Mentale Firewall- is dat als u, uw
bewustzijn maximaal manifesteert, u zich bijzonder bewust bent van alle stimuli in uw
omgeving -visueel, auditief, verbaal, non-verbaal, ideeën, opmerkingen, geur,
temperatuur, gevoelens, gedachten etc.
Door -volledig- bewust te zijn van alle gedachten in uw bewustzijn, hun oorsprong,
hun waarde, hun doel, hun persistentie, hun doordringendheid, hun effect op uw
balans, hun emotionele lading, hun effectiviteit, hun validiteit, hun interactie -met
andere ideeën, gedachten, emoties etc.- ziet u heel duidelijk wat er gebeurt in uw
hoofd. U ziet 'slechte' gedachten opkomen, versterkt worden en weer uitdoven. U
'ziet' positieve gedachten 'opborrelen' groter worden, zich verspreiden, zich
manifesteren etc.
Door uw emoties te 'zien' voor wat ze zijn, ze te erkennen, te accepteren, te
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sturen/redigeren, te stoppen/versterken, te parkeren/verplaatsen, neemt u de
volledige controle over uw bewustzijn en de emotionele processen die hier plaats
vinden, volledig in ‘eigen hand’.
Wat ik eigenlijk zou willen introduceren is uw eigen Bewustzijnpolitieagent. Deze
politieagent reguleert -als een verkeersagent in de stad- het mentale verkeer dat
door uw hoofd raast, de politieagent kent voorrang toe aan speciaal verkeer (
Brandweer, Ambulance) wanneer nodig, zorgt er voor dat er nooit een te lange rij
ontstaat aan een kant van het verkeersknooppunt. De Verkeersagent zorgt dat de
verkeersstroom zo optimaal mogelijk verloopt en schrikt er niet voor terug om
automobilisten ( mentale/ emotionele gedachtenstromen) te wijzen op hun plaats,
functie, rol, en prioriteit. Door deze proactieve benadering van de totale mentale
verkeersstroom is er nooit sprake van opstoppingen, ongelukken, stress, ongelijk
verdeelde filevorming.
Naast de analogie van de (Mentale)Verkeersagent die zorgt voor een filevrij
verkeersverloop in uw hoofd, is het mogelijk ook een goed idee om de analogie met
een leidster van de BSO -Buitenschoolse Opvang - te geven.
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De leidster van een groep kinderen, 8 in totaal, die gecontroleerd/geanimeerd
/gecorrigeerd/gestuurd/bemoedigd/gehoord/toegesproken dienen te worden, om
te zorgen dat deze kinderen - in de leeftijdscategorie van 3-12 jaar - een optimale,
positieve, vrolijke, ontspannen, sociale, educatieve, prettige dag hebben, en weer
blij en ontspannen naar huis toe gaan als hun moeder of vader hun komt halen. Als
het toezicht op de kinderen ontbreekt, of sterk verminderd is, zal het niet lang duren
voordat de eerste kinderen vervallen in een - licht - anarchistisch gedrag, daarmee –
mogelijk- zichzelf schaden, andere kinderen schaden, afbreuk doen aan de cohesie
in de groep, de gestelde leerdoelen, de rust, de geborgen/veiligheid in de ruimte
doen afnemen en daarmee de mentale balans van de andere kinderen negatief
beïnvloeden. Als deze situatie voor langere tijd kan voortduren zal er een volledig
ongecontroleerde chaos ontstaan.

Waarin de groep van kinderen zich emotioneel en fysiek bedreigd voelt en als
gevolg daarvan vervallen in huilbuien, slaan, schoppen, pesten, schreeuwen of zelfs
volledige terugtrekking in een hoekje - als de nieuwe situatie als traumatiserend
wordt ervaren.
Dit willen we natuurlijk voorkomen en daarom zijn er altijd meerdere leiders
aanwezig, zodat er altijd toezicht is, en dat een of enkele kinderen de positieve
situatie in de groep niet kunnen verstoren, en als ze dit wel doen, dat ze direct
gecorrigeerd worden, zodat iedereen weet wat wel en niet mag, en dat het
ongewenste gedrag niet of nagenoeg niet wordt herhaald. Ja, het in de gaten
houden en zorgen voor het gecoördineerd laten verlopen van een groep kinderen
op de BSO is geen sinecure. Maar het is de verplichting van de leidster tegenover
haar leidinggevende, tegenover de ouders van de kinderen en niet in de laatste
plaats tegen over de kinderen zelf om zorg te dragen voor een zo'n optimaal
mogelijk verloop van het dagprogramma. En als dit binnen de gestelde
kwaliteitseisen gebeurt, zullen de kinderen gedurende de jaren dat ze op de BSO
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zitten, zich positief, sociaal, assertief, altruïstisch, intellectueel, emotioneel
gebalanceerd, sportief en gelukkig ontwikkelen.
U heeft deze verantwoordelijkheid ook, maar dan voor uw gedachten, emoties,
acties, reacties, ideeën, gevoelens die u dagelijks verwerkt in uw bewustzijn, en
doorsluist naar uw onderbewustzijn. Niemand is geboren als

Bewustzijnverkeersagent of kinderleidster, maar iedereen kan het leren als er
de wil voor is en de energie om te investeren in het duurzame mentale welzijn. Alles
begint met het bewustzijn van alle emoties en gevoelens, om daarna te beslissen
wat er mee te doen etc.
De MFirewall, gelijkend aan de Firewall die op uw computer is geïnstalleerd doet
zijn/haar werk in het grensgebied tussen het bewustzijn en het onderbewustzijn –
zoals afgebeeld in het werkdocument op bladzijde 43.
Om het proces binnen uw Mfirewall beter te begrijpen heb ik een aantal andere
werkdocumenten gemaakt, die het proces in meer detail tonen en uitleggen.
Hieronder ziet u het eerste document, dat in detail laat zien hoe de gedachten zich
manifesteren en hoe u hier op reageert en acteert.
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Op de vorige pagina zag u hoe de verschillende gedachten, emoties, ideeën zich
laten plaatsen in een matrix. In het werkdocument hieronder ziet u een
schematische weergave van uw gedachten activiteiten. Mijn doel hierbij is
inzichtelijk te maken welke mentale acties u kunt ondernemen om uw
gedachtenstructuren aan te passen, te ordenen, te (her)structureren, te
concentreren en hierdoor meer effectiviteit te geven.

Op het moment dat u uw gedachten kunt controleren, sturen, beheersen, is er een
vervolgactie.
Omdat al uw gedachten zich uiteindelijk zullen uiten in fysieke, externe
handelingen/interacties is er ook hier een sturend systeem gewenst. Op basis van de

Gedachten Continuüm matrix , heb ik een werkdocument geconcipieerd
dat het Persoonlijk Actie Continuüm heet. In dit actie continuüm worden
alle acties van het individu gewogen op hun effectiviteit en wenselijkheid en hun
passendheid in het persoonlijk levensplan. Door bewust te zijn van alle acties die wij
in de wereld bewerkstelligen, initiëren, starten of beëindigen, leren we te zien wat wij
‘goed’ doen en wat we ‘slecht’ doen. En door de acties te kenmerken kunnen we
hier duidelijke leermomenten ervaren en hierdoor groeien als mens, In principe zijn
het geen goede of slechte acties, alleen zijn ze te definiëren als contribuerend of
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destructief aan het persoonlijke levensplan. Door het plan duidelijk voor ogen te
hebben, kan op transparante wijze worden vastgesteld welke acties bijdragen aan
uw duurzame intrinsieke levensgeluk en welke hier afbreuk aan doen.
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Sectie II, Reflecties
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Mijn persoonlijke wereld,
De gedeelde wereld,
De werkelijke wereld.
De achterliggende geachte achter bovenstaande opsomming is dat we eigenlijk
allemaal in onze eigen wereld leven of willen leven, en dat de gedeelde wereld – de
wereld die ontstaat in de interactie met de ander en met andere zaken in de
wereld- niet echt onze wereld is. De echte wereld/het universum is vaak iets dat heel
ver buiten ons ligt.

Waar het om gaat is dat wij van jongs af aan, beginnen te bouwen aan onze eigen
wereld ( mijn wereld). Deze wereld voldoet helemaal aan onze eigen ideeën,
gedachten, wensen etc. Mijn wereld is perfect!
En daar zit de crux. Doordat we continu bezig zijn met het vormgeven van onze
eigen wereld – die bestaat uit de mentale omgeving ( mentale projecties &
constructies), ons ego ( Individuele identiteitsconstructie); onze fysieke omgeving (
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huis, auto, werk, buurt, land) en onze sociale omgeving ( partner, gezin, familie,
kennissen, collegae).
Er zijn duidelijk 3 domeinen waarin we acteren/actief zijn, waarbij we de voorkeur
hebben voor onze eigen wereld. Hier besteden we ook het meeste aandacht en tijd
aan.
De drie domeinen hebben een wederzijdse beïnvloeding. Het universum/de wereld
beïnvloedt het individu, heel direct door bijvoorbeeld het weer/klimaat, indirect door
de economie, (in)stabiliteit van de regering, oorlogen, godsdienst etc.
Als u lid bent van de tennisclub, van een politieke partij, van de biljartvereniging, op
school zit, werkt, sport, ervaart u samen met de anderen de wereld – in al zijn
hoedanigheid – dit is de gedeelde wereld. Ook in een relatie met een partner, of bij
het hebben van (groot)ouders of kinderen, ervaart u de gedeelde wereld – net zo
als de ander de gedeelde wereld ervaart.
Als 2e afgeleide van de wereld is uw eigen wereld, hierbinnen zijn uw ideeën,
gedachten, handelingen, ervaringen, emoties en gevoelens actief zijn.
Veel mensen zien hun eigen wereld als de echte/enige wereld, en projecteren hun
eigen wereld op de gedeelde wereld en op de werkelijke wereld. Hierdoor is het
idee dat deze twee werelden zich zullen aan de eigen wereld. De werkelijkheid is
dat de gedeelde en de werkelijke wereld onaangedaan zijn – in grote mate – door
uw persoonlijke wereld!
Natuurlijk zullen uw partner/ouders/kinderen/collega reageren op uw wereld, maar
alleen tot een bepaalde hoogte/in een bepaalde mate, en niet altijd in die mate
dat u dat zou wensen.
De wereld kan –bij tijd en wijle – bijzonder bedreigend zijn ( overstromingen,
oorlogen, dictaturen, klimaat, nucleaire straling, vervuiling, verhongering, droogte)
waardoor u er voor kiest de bescherming van uw eigen wereld op te zoeken – een
primitief gestuurd gedrag, zie ook Maslow piramide. In veel gevallen is dat een
verstandige keuze. Alleen is het leven vooral bedoeld om te groeien en te
ontwikkelen, dat kan alleen wanneer er fysieke/mentale/sociale obstakels –door
uzelf- overwonnen worden.
Wanneer dat niet het geval is, maar u zich terugtrekt in uw eigen wereld en de
bescherming daarvan overlaat aan anderen ( partner, ouders, regering, gemeente,
god) zal uw afhankelijkheid toenemen, waarbij uw zelfstandigheid afneemt.
Wanneer u daarentegen er voor kiest om de uitdagingen die de gedeelde &
werkelijke wereld u – en de rest van de wereldbevolking – biedt te aanvaarden en te
overkomen, groeit u, en zult u met meer zelfvertrouwen de wereld tegemoet treden.
Een ding is zeker, en dat is dat de wereld u continu nieuwe uitdagingen zal bieden,
onafhankelijk wie u bent, hoeveel u bezit, wat uw sociale positie is, wie uw partner is
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etc. Door te kiezen voor persoonlijke groei – competenties, vaardigheden, kennis,
inzicht, fysieke conditie, vriendschappen, relaties etc. zijn de ‘gevaren’ in de
werkelijke en gedeelde wereld steeds minder groot en kunt u ze steeds beter
doorzien.
Wat het punt van deze paragraaf is, is dat het afsluiten voor de wereld ( werkelijke
en gedeelde) geen oplossing is voor het vermijden van vervelende, nare,
bedreigende zaken. Deze gaan namelijk niet weg! Door te groeien in bewustzijn,
kunt u de wereld in een groter perspectief zien, en uw positie hierin. Dit verhoogde
bewustzijn vormt niet een direct verbetering van situatie – de situatie blijft exact zoals
deze was, en zal nooit anders zijn – maar u wel in staat stellen om met meer rust,
meer inzicht, meer ratio ( logisch denkvermogen, gebaseerd op rationele
denkpatronen, als tegenovergesteld van emotionele denkpatronen) de situatie te
overzien en tot een meer evenwichtig, meer in de werkelijkheid gebaseerde
oplossing/pad te kiezen.
Waar het om gaat is dat de werkelijke wereld steeds verandert, als individu kan je
voor twee dingen kiezen, je past je aan, of je past je niet aan. Aanpassen is moeilijk,
want dat betekent dat je zaken anders moet gaan doen, dan dat je ze voorheen
deed, dit betekent dat je tijd en energie moet investeren in het vergroten van
bestaande competenties en vaardigheden en dat daar even over heen zal gaan
voordat ze op het gewenste niveau zijn.
De andere keuze is dat u niets doet, dat u blijft zoals u bent en de werkelijke en
gedeelde wereld – op termijn - als een vervelende wereld zult ervaren, omdat de
dingen gebeuren volgens de nieuwe orde en u hier niet aan kunt/wilt deelnemen.
Dit raakt aan een fundamentele psychologische behoefte, namelijk die van sociale
interactie. Als de sociale interactie afneemt, of de sociale acceptatie vermindert,
ervaart u dat direct als sterk minder tevreden stellend – uw geluksgevoel verkleint.
Door dit psychologische mechanisme is de kans groot, dat u alsnog de benodigde
competenties en vaardigheden zult verwerven, zodat u alsnog de sociale cohesie
zult ervaren.
Wat je kunt stellen is dat naarmate je authentieke zelfvertrouwen toeneemt je meer
actief zult zijn in de gedeelde wereld en de werkelijke wereld. Wanneer je
zelfvertrouwen laag of zeer laag is, zul je voornamelijk in je persoonlijke wereld actief
zijn. In het laatste geval zul je de gedeelde wereld – waar voornamelijk de interactie
tussen alle mensen plaatsvindt – als bedreigend of vervelend ervaren, terwijl deze
ook als bijzonder vervullend en geluksbevorderend kan worden ervaren!
Waar het om gaat is dat de persoonlijke wereld altijd perfect is, en deze is perfect
omdat hij door uzelf geconcipieerd is en daardoor geen ongewenste imperfecte
dingen/zaken bevat, alles is helemaal perfect, super, fantastisch, mooi, geweldig,
compleet, liefdevol, rustig, vriendelijk, aardig etc.
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Alleen is het in de gedeelde wereld & werkelijk wereld niet perfect, niet bijzonder,
niet liefdevol, niet vriendschappelijk, niet hoffelijk, niet altruïstisch, niet behulpzaam,
niet aller-knapst, niet aller-sterkst, niet aller-stoerst etc. Nee, in de G&W wereld is het
soms vechten om te krijgen wat je wil of om te behouden wat je hebt!

Vanuit het verleden zijn er religies ontstaan om mensen te helpen bij het overwinnen
van de complexiteit van het bestaan. Religies hadden, hebben en zullen nog lange
tijd een belangrijke rol spelen in het faciliteren van mentale balans in het leven van
miljarden mensen.
Alleen kunt u zelf ook een aantal dingen doen waardoor u effectiever in het leven
staat en het leven als meer vervullend en waardevol, maar vooral als gelukkiger zult
ervaren, wanneer u de vooral de interactie met in de gedeelde wereld aangaat –
met alle andere mensen die ook deze interactie zoeken.
Door te werken aan uw competenties, vaardigheden, kennis en inzicht zult u de
zaken die niet overeenkomen met uw gewenste wereldbeeld makkelijker kunnen
accepteren en daardoor prettiger in de instabiele wereld functioneren.
Vaak denken mensen dat als ze maar voldoende geld hebben, dat dan alle
problemen over zijn, wat ze alleen niet beseffen is dat dat slechts een probleem
oplost en er nog zo’n 8 over laat. Het hebben van geld is prettig zodat je kunt
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voorzien in niveau 1 en 2 van de behoefte piramide van Maslow, alleen moet je je
persoonlijk inspannen om niveau 3 tot en met 6 te bereiken.

En het echte, duurzame, intrinsieke geluk ligt tussen niveau’s 4 en 6.
Door bijvoorbeeld ’s avonds achter de televisie te gaan liggen en de hele avond te
zappen van de ene naar de andere zender heb je het gevoel helemaal te
ontspannen, zeker als er bier en chips bij is, alleen je ervaart geen groei. Groei kan je
alleen realiseren als je daadwerkelijk de interactie met de maatschappij/de wereld
aangaat en de uitdagingen die deze biedt, ziet, aanvaardt en overwint.
Naarmate je langer inactief bent, of bent geweest is het moeilijker om weer de
interactie met de gedeelde & werkelijke wereld aan te gaan, omdat die zich, los
van je eigen ontwikkeling blijft veranderen – soms ook ontwikkelen – en dan kan je
dat ervaren als bedreiging of onwenselijk of gevaarlijk/vervelend , en mogelijk er
voor kiezen om terug te vallen in het oude gedrag.
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Je Bewustzijn,
Je Geluk.
Je bewustzijn is het domein waarin je geluk, liefde, boosheid, frustratie, angst,
vriendschap etc. ervaart. Omdat je deze evidente emoties alleen in je bewustzijn
kunt ervaren, is het van groot belang dat je bewustzijn hiervoor maximaal
beschikbaar maakt en zorgt dat er ruimte voor is. Je bewustzijn is het overheersende
gedeelte in de hersenen die je voelen, denken en handelen in de wereld stuurt en
controleert, hierbij ondersteund door het onderbewustzijn – het onderbewustzijn is
vooral actief wanneer er sprake is van routinematige gedachten, handelingen,
emoties etc. Maar als het iets nieuws is, als er acuut gevaar is, als er sterke emoties
zijn betrokken bij het ervaren fenomeen, dan wordt het bewustzijn meer actief
betrokkken bij de sturing van uw denken en handelen.
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Omdat het bewustzijn een specifieke functie heeft – het controleren van het
handelen en denken en reageren van het individu op basis van momentane
waarnemingen en gedachten – betekent dat alleen de acute zaken door het
bewustzijn worden verwerkt. Alles wat minder acuut is, wat al vaker de revue
gepasseerd is, wat door routinematig handelen kan worden afgewerkt, zal dit niet
via het bewustzijn lopen, maar voornamelijk via het onderbewustzijn.
Het bewustzijn wordt – op basis van evolutionair bepaalde primitieve
handelingshiërachie – alleen betrokken bij noodzakelijke interactie tussen de wereld
en het individu.
Waar het om gaat is dat u tussen de 100 en 10.000 programma’s heeft lopen in uw
bewustzijn, en tussen de 10.000 en 1.000.000 programma’s in uw onderbewustzijn –
dit zijn geen exacte getallen!, maar bedoeld als indicatief voor wat er gebeurd.
Vooral uw bewustzijn, waarin u beslissingen neemt, nadenkt, gevoelens& emoties
ervaart is belangrijk om opgeruimd te houden. Wat bedoeld wordt met opgeruimd
houden is dat u alle zaken die u dagelijks tegemoetkomen en vragen om uw
bewuste aandacht om deze zo snel mogelijk te verwerken tot programma’s die in
uw onderbewustzijn actief kunnen worden.
Het zijn vooral de niet afgewerkte, uitgewerkte, aangepaste, niet helemaal lekker
functionerende programma’s in uw bewustzijn die de capaciteit van uw bewustzijn
negatief beïnvloeden. Negatief beïnvloeden in die zin, dat uw verwerkingscapaciteit
in uw bewustzijn een bepaald maximum heeft, als er meer problemen binnenkomen,
dan dat er denk, reactie, verwerking capaciteit beschikbaar is, dat deze
emoties/gedachten/ervaringen/handelingen direct worden verplaatst naar het
onderbewustzijn of dat deze emoties/gedachten/ervaringen/handelingen worden
geweigerd en niet verder het bewustzijn kunnen binnendringen.
Als analogie, de rommelige en de opgeruimde garage of zolder. Iedereen kent wel
een persoon met een –zeer- rommelige garage of zolder. Vaak wordt hier alles wat
niet direct nodig is, gedumpt. Om vervolgens –soms- jaren niet meer gebruikt te
worden.
Als u dit beeld wilt vasthouden en wilt zien als een representatie van uw emotionele
gevoelsleven en de manier waarop u uw bewustzijn en onderbewustzijn
gebruikt/misbruikt.
Door uw bewustzijn te belasten met allerlei niet afgewerkte (negatieve) emoties frustratie, gedachten, wensen, ideeën – is er (te) weining ruimte voor de positieve
emoties – geluk, plezier, groei, liefde, vriendschap.
Het doel wat ik in deze sectie wil bereiken is dat u uw bewustzijn onderwerpt aan
een intensieve zoektocht naar onverwerkte emoties om deze vervolgens te
koppelen aan een nieuw programma, dat kan worden gestationeerd in het
onderbewustzijn, waardoor het bewustzijn vrij is voor positieve actuele
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contribuerende emoties

Door bewust te zijn van de grote hoeveelheid en diversiteit aan invloeden –
voornamelijk van buitenaf, maar vaak ook van binnenuit ( onderbewustzijn) – kan je
binnen het bewustzijn effectief de emoties doorsluizen : naar buiten ( uit het
bewustzijn, niet naar het onderbewustzijn) , binnen het bewustzijn verwerken tot een
coherent geheel, door door te verwijzen naar het onderbewustzijn.
Door jezelf continu af te vragen of alle gedachten die je ervaart aansluiten bij je
gewenste gedachten en ideeën en overeenkomen met het wereldmodel dat je
hebt opgesteld, kan je invloeden van buitenaf heel effectief begeleiden naar de
juiste plaats.
Ook zal je vaak ervaren dat de plotselinge gedachten die je hebt niet altijd
bijdragen aan je welzijn, niet reëel zijn, sterk emotioneel zijn, niet voor jou van
toepassing , emotioneel vervormd etc. Als je bewustzijn vrij is, voldoende capaciteit
heeft om alle gedachten te beoordelen en te spiegelen aan je coherente
wereldbeeld, dan zal er een steeds grotere balans ontstaan.
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Wanneer je in staat bent om irrationele gedachten te labellen als irrationeel, dan
kan je deze vervolgens ook weer effectief verwijderen uit je bewustzijn, waardoor er
weer rust terugkeert in je bewustzijn en opnieuw ruimte is voor evaluatie, reflectie,
nieuwe gedachten etc.
Geluk ervaar je dan, wanneer je –grotendeels – vrij bent van irrationele gedachten
en je bewustzijn zich heeft gevuld met rationele gedachten . Deze rationele
gedachten leveren een bijdrage aan een positieve emotionele beleving. Als
voldoende negatieve/irrationele gedachten zijn verwijderd uit het bewustzijn,
ontstaat er meer balans, meer rust, meer ruimte voor groei, liefde, vriendschap.
Een bijzonder boek hierover is : The Feeling Good Handbook door dr. David D. Burns
M.D. , U.S.A. , Dit werkelijk geweldige boek – alleen verkrijgbaar in het Engels – geeft
je op zeer begrijpelijke wijze inzicht in al je actuele psychologische denkprocessen,
die maken dat je functioneert, als je functioneert, maar belangrijker, het geeft je
tientallen ideeën om je gedachtestromen om te buigen en zo veel, zeer veel
effectiever – in emotionele zin – kunt leven.
The Feeling Good Handbook door dr. David D. Burns M.D. , U.S.A. kan je alleen
bestellen via Amazon.com
Dr. Burns legt in zijn boek uit welke 10 KROMDENK TECHNIEKEN er zijn en vervolgens
welke 10 RECHTDENK TECHNIEKEN er zijn. Om vervolgens verschillende formulieren
aan te bieden die je helpen om het KROMDENK te identificeren en vervolgens om te
buigen naar RECHTDENK technieken
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De verhouding tussen
je Autonomie
en
Je Geluk.
Uw leven is het belangrijkste dat u heeft, u en u alleen bent er verantwoordelijk voor
dat dat leven een gelukkig, een vol leven is, dat als het klaar is een dankbaar leven
is geweest.
Het is mijn idee dat uw autonomie sterk verbonden is met het ervaren van geluk – zie
ook de stellingen van dr. M. Mruk. Maar niet iedereen is –volledig- autonoom, en u
hoeft ook niet volledig autonoom te zijn, maar dat betekent niet dat u uw
autonomie –volledig- kunt overdragen aan anderen. Nee het is uw taak –in dit
leven- om uw autonomie zo sterk mogelijk vorm te geven, inhoud te geven.
Wat is autonomie? Autonomie is de mate waarin je in staat bent voor jezelf te
zorgen, zowel fysiek, alsook mentaal. Autonomie begint in je jeugd, met het leren
fietsen, leren schrijven, leren praten, leren voetballen, leren muziek maken, leren …
Door het leren van vaardigheden, door het benutten van je talenten, door te
ervaren waar je goed in bent, door steeds een stapje verder te gaan, ontwikkel je je
talenten tot significante vaardigheden.
Het zijn deze vaardigheden die je doen slagen in het leven.
Vaardigheden zijn alleen onderhevig aan verval en moeten daarom continu
versterkt worden, om op niveau te blijven – denk aan de professionele voetballers
die 5 x per week trainen, of soms zelfs meer. Niet omdat ze dat prettig vinden, maar
omdat als je op wereldniveau wilt acteren, je je vaardigheden continu moet
aanscherpen, optimaliseren, vergroten, versterken.
Nadat je 18 bent geworden kun je kiezen voor een relatie, waarbij je in deze relatie
een leidende of een geleide rol kunt aannemen. Afhankelijk van je persoonlijkheid
zul je een van twee kiezen, of zelfs een tussenvorm.
Wanneer je kiest voor een leidende rol binnen de relatie, dan zal je je vaardigheden
meer prominent in de relatie naar voren brengen, en daarmee de vaardigheden
van de ander minder relevant/minder prevalent maken.
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Door een leidende rol zul je niet alleen je bestaande competenties en vaardigheden
tonen en uitoefenen, maar ook nieuwe vaardigheden je eigen maken en
bestaande verder polijsten/honen.
Om dit in een schema weer te geven hieronder een grafische voorstelling hiervan

Het centrale thema is dat het aantal competenties en vaardigheden en het niveau
hiervan, in grote mate bepaalt in hoeverre je in staat bent om zelfstandig een
gelukkig bestaan te realiseren.
Dus het is niet alleen het verweven van een bepaalde competentie, maar ook hier
in excelleren – of in ieder geval goed zijn of zo goed mogelijk zijn.
Denk hierbij aan kinderen, die ’s middags terugkomen van school en trots hun
tekeningen en schilderingen laten zien en vol passie, vreugde, trots en liefde
vertellen over de door hun gemaakte tekeningen.
Als volwassene zijn die tekeningen soms verre van perfect, maar het oog van het
kind ziet ze als meesterwerken, als hun Magnum Opus, het allermooiste dat ze tot nu
toe hebben gemaakt.
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Door deze positieve beleving te koppelen aan een activiteit ( sport, hobby, werk
etc.) vindt er een positieve bevestiging naar de zelf plaats. Je ervaart je maximale ik.
Je ervaart een gevoel van maximaal functioneren, van optimale prestatie. En daar is
waar in het echte, optimale, volle leven schuilt, het initiëren, continueren en
optimaliseren van persoonlijke groei.
Onlangs dacht ik na over het voetbal. Mijn beide zoons, tweeling, zitten in het F1
team van de voetbalvereniging. Ze hebben daar een fantastische tijd, ze hebben
de mogelijkheid om in de sport zich maximaal te uiten, te manifesteren, te groeien,
te bloeien.
Op een gegeven moment ontstond er een gesprek tussen de ouders over het
belonen van doelpunten door de ouders met gemiddeld 1 Euro per doelpunt. Op
dat moment werd ik boos. Ik stelde dat als ouders een kinderen een Euro geven voor
elk doelpunt dat hun zoon – geen meisjes in het team- dat ze voorbijgingen aan het
principiële sportieve karakter van het spel.
Als je kinderen een financiële beloning in het vooruitzicht stellen bij het behalen van
individuele prestatie binnen het team, dan ondermijn je daarmee het collectieve
karakter van de sport.
Een fundamenteel punt hierbij is ook dat voetbal, en vooral voetbal niet meer een
sport is, maar veel meer een platform waar binnen –mondiaal – miljarden euro’s
circuleren. Dat maakt dat het oorspronkelijke sportieve element binnen het voetbal
soms een ondergeschikte rol speelt en dat sommige spelers bewust fysiek worden
beschadigd om hier vervolgens een financieel gewin uit te behalen. Dit is een heel
schadelijke ontwikkeling en geeft aan de jeugd een weinig ethisch sportief kader
mee.
De essentie van voetbal – of welke andere sport dan ook – is niet het winnen! Je kunt
uiteindelijk alleen van jezelf winnen!
Nee de essentie van sport is het faciliteren van persoonlijke groei, in fysiek, mentaal
en sociaal opzicht. Sport is niets anders dan een spel dat zich ontwikkelt heeft als
onderdeel van de cultuur van de mens, en tot doel heeft de mens op een
aangename, begrijpelijke, onderhoudende, uitdagende manier groei te realiseren.
En daarom is het dus irrelevant welke sport je doet, als je maar een sport doet – ook
denksporten. Het gaat er om dat je er voor kiest om je zelf te ontwikkelen en – zeker
voor de jeugd – is sport bij uitstek de manier om jezelf te ontwikkelen.
Daarom is het voor de overheid cruciaal om iedereen, vooral de sociale onderklasse
te betrekken in het sporten – door sport gratis aan te bieden.
Naast werken en studeren is sport de belangrijkste activiteit.
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Wanneer de competenties significant worden versterkt en verbreed, dan ontstaat er
een veel grotere kans op geluk
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Educatie
Je Bewustzijn
Eudaimonia*
*duurzaam intrinsiek welbevinden
Educatie/onderwijs ligt aan de basis van een persoonlijk welbevinden.
Onderwijs/studie is de enige manier om een positief duurzame intrinsieke mentale en
fysieke balans te realiseren. En alleen vanuit die intrinsiek ervaren persoonlijke balans
kan er een brede maatschappelijke –mentale /sociale /altruïstische /contributieve –
balans worden bereikt.
In mijn optiek kan het bewustzijn en de activiteiten die daar in plaats vinden met de
analogie van het ”POOLEN” worden geïllustreerd. Bij het ‘poolen’ is het voor de
deelnemers van belang om de ballen met de band of met volle kleur is de meest
praktische ‘pockets’ te ‘schieten’/stoten, en als dit op een heel behendige manier
wordt gedaan, kan de hele tafel worden ‘leeg gespeeld’, waarmee de
desbetreffende speler heeft gewonnen.
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Waar het is om gaat is een combinatie van talent(en), vaardigheid/heden, inzicht,
concentratie, doorzettingsvermogen, plezier, energie, wilskracht, geluk, hulp, geduld,
rust, ontspanning, accepteren, flexibiliteit, lerend vermogen, overzicht en passie.
De analogie met het ‘poolen’ is daarom interessant en illustratief, omdat het
inzichtelijk maakt welke persoonlijke mentale betrokkenheid er is bij het ordenen van
de gedachten, acties, emoties, normen, waarden, driften, wensen, ideeën etc.
Het vergt grote persoonlijke aandacht en inspanning om alle gedachten, ideeën,
emoties te kanaliseren en op een ordentelijke manier te categoriseren, distribueren
en opvolgen. En dat is dus voor vele mensen niet zo eenvoudig, de oorzaak hiervoor
ligt daarin dat zij een beperkte, of geen educatie hebben genoten – binnen of
buiten hun schuld/verantwoordelijkheid.
Wat het gevolg is van onvoldoende educatie is dat de hoeveelheid en diversiteit
aan gedachten niet ‘het hoofd kan worden geboden’ met als gevolg dat
gedachten soms simpelweg onderdrukt/weggedrukt/genegeerd/ontkent worden.
Dit betekent helaas niet het einde van deze gedachten, alleen dat ze tijdelijk uit het
bewustzijn worden ‘verdrongen’, om op een later tijdstip weer ‘naar boven te
borrelen’en op deze manier een eindeloze cyclus van dezelfde –vaak negatievegedachten.
Door iedereen naast de basisschool de mogelijkheid te bieden een voortgezette
opleiding te volgen en bij voorkeur een HBO of universitaire studie krijgt de
betreffende persoon een veel groter repertoire van mentale hulpmiddelen om alle
problemen/uitdagingen die inherent met leven verbonden zijn te onderzoeken, te
zien en te overkomen.
Veel mensen maken zich van anderen afhankelijk om hun problemen op te lossen.
Natuurlijk is het zo dat het de taak van de ouders is om hun kinderen te helpen bij
het slagen in het leven en het ontdekken van het plezier van het leven. Maar als je
eenmaal 18 bent geworden, dan is toch echt wel de tijd aangebroken om
zelfstandig de problemen te aanvaarden.
Omdat de problemen in een ieders leven soms klein, maar vaak ook groot of zelfs
gigantisch zijn – eigenlijk lijken – is het niet voldoende om alleen tot 10 te kunnen
tellen. Het is noodzakelijk dat je door het volgen van een grote diversiteit van studies,
cursussen, trainingen en het lezen van een schier onmetelijke hoeveelheid boeken,
je eigenlijk met elke uitdaging bekend bent en het niet als een alles verterend
vuurspuwend, driehoofdig monster ziet, maar als een hobbel(tje) dat logischer wijs je
pad kruist.
Natuurlijk heb ik makkelijk praten, doordat ik 6 jaar lang toegang heb gehad tot
werkelijk elke bron van informatie over dit onderwerp, en dat is maar voor weinig
mensen weggelegd, daarom dit boek om de kennis en ervaring die ik heb
opgedaan te delen met u, zodat ook voor u een mooier, voller, effectiever leven
aanstaande is.
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Wat gebeurt er als u geen of weinig educatie geniet, heeft genoten of zult genieten:
dan is de kans groot dat de problemen die het leven aan iedereen opwerpt u soms
zullen overweldigen en u soms to beslissingen zullen leiden die uw eigenbelang op
de lange termijn schaden.
Als je alles wat je in het leven ontmoet in juiste proportie kunt zien, als je alles kunt
zien in de passende context, als je het goede kunt ontdekken in het slechte en vice
versa, als je enorme/gigantische problemen, kunt zien als aanvaardbare
uitdagingen die je door eigen inspanningen en soms met hulp van anderen kunt
overkomen en hierin een mogelijkheid voor persoonlijke groei in ziet, je leven als een
natuurlijk vloeiende rivier zult ervaren.
Als voorbeeld van mensen die een chronisch gebrek hebben aan mentaal
reactievermogen en effectief omgaan met uitdagingen kunnen alle mensen
genoemd worden die ongelukkig zijn.
Wanneer je bewustzijn zeer laag is, betekent dit dat slechts een zeer klein
percentage van de interne en externe prikkels daadwerkelijk wordt verwerkt tot
mentale denkpatronen die leiden tot fysieke of mentale acties. Wanneer je
bewustzijn zeer hoog is, zijn er nauwelijks storende gedachten in je hoofd, en
wanneer deze er toch zijn, worden ze snel verwerkt tot effectieve gedachten c.q.
acties.
Alleen vanuit een hoog bewustzijn – absentie van chaos in je hoofd – kan er echt
grote persoonlijke groei worden gerealiseerd. Door een zeer hoog bewustzijn te
bereiken ben je in staat om een bijdrage te leveren aan het leven van anderen.
Een –zeer- hoog bewustzijn wordt gekenmerkt door een –zeer- hoge mate van
innerlijke rust/vrede. De wereld zie je als een gebalanceerd geheel van activiteiten.
Ook in je hoofd is er sprake van een alom aanwezige rust en vrede, een duurzame
balans, waarbij sterke emoties als haat, onvrede, angst, boosheid, afgunst,
achterdocht, paranoïde, onrust afwezig of zo goed als afwezig zijn. Je gedachten
zijn meer binnen de domeinen: liefde, warmte, gezondheid, vriendschap,
acceptatie, aanvaarding, dankbaarheid, bewondering etc.
Nu is het niet zo dat door simpelweg dit Boek te lezen dit laatste even wordt
gerealiseerd! Nee! Het zal afhankelijk van uw persoonlijke mentale
toestand/gezondheid, maanden tot jaren duren, en als u dan die persoonlijke
mentale positieve balans heeft bereikt, zal het u daarna nog steeds mentale
energie kosten om de nieuwe balans vast te houden.
Maar dat is niet iets vreselijks, vervelend, saai of vermoeiend, nee, in het geheel niet.
Het is het positieve pad van het leven.
Mijn stelling is dat als mondiaal zou worden geïnvesteerd in educatie van de totale
bevolking – gratis of bijna gratis – onderwijs, de kwaliteit van de samenleving
significant zou toenemen. Educatie is de maat voor de kwaliteit van de samenleving.
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Alleen zit er een vertragend effect in. Kinderen studeren tegenwoordig van 4/6 jarige
leeftijd tot 18/22 jarige leeftijd. Waarmee een groot deel van de basiseducatie is
voltooid. Hierna volgt een periode van 40-50 education permanente om de
theoretische kennis praktisch te maken. Dat betekent dat als wij niet investeren in de
educatie van onze kinderen dat er een kwart eeuw later een groep mensen tot de
werkende maatschappij toetreed, die onvoldoende zijn geëquipeerd om alle
problemen in de wereld/stad/land/bedrijf/relatie/gezin op te lossen op een
effectieve manier voor iedereen.
Veelal maken we ons druk over brute moorden, verkrachtigen, oorlogen, geweld (
verbaal/non-verbaal), ongemanieerdheid etc. Deze uitingen zijn voor een groot
deel het gevolg van een al dan niet geslaagde educatie van deze persoon(en). De
maatschappij is verantwoordelijk voor de mensen die het herbergt, de maatschappij
brengt de mensen voort die het verdient.
Daarom is het de verantwoordelijkheid van iedereen persoonlijk om een bijdrage te
leveren aan zijn/haar educatie en daarmee een bijdrage te leveren aan zijn/haar
leven om op die manier weer het leven van anderen positief te beïnvloeden.
Wanneer het bewustzijn volledig of bijna volledig wordt uitgeschakeld door –
overmatig- (hard)drugsgebruik of alcohol worden de meest verschrikkelijke dingen
gedaan, om er soms later spijt van te hebben. Drugs hebben een verwoestend
effect op het optimaal functioneren van het bewustzijn, en zouden daarom ook
volledig verboden moeten worden. Ja af en toe een joint dat zou toch moeten
kunnen? Ja en nee! Ja, als het daadwerkelijk een joint per week is, alleen blijkt uit
onderzoek dat dit er vaak 5 of 10 zijn, en daarmee het bewustzijn volledig blokkeren,
en daarmee de persoon reduceren tot een mechanisch dier, gestuurd door
zijn/haar onderbewustzijn, en dus inherent onredelijk.
Drugs verwijderen de ratio uit de mens. Ratio is wat de mens onderscheidt van
lagere diersoorten – diersoorten die een minder grote hersencapaciteit hebben, en
daarmee geen bewustzijn ten toon spreiden. Wanneer de ratio wordt uitgeschakeld
en daarmee alleen de emotie overblijft verwordt het dier mens tot een wild en
onstuimig dier dat irrationeel handelt, dat zichzelf schade berokkent, dat de
anderen benadeelt, kortom dat afbreuk doet aan de kwaliteit van zijn/haar leven
en dat van anderen.
Mexico is extreem voorbeeld van wat er gebeurd als een land wordt geregeerd
door drugs. Doordat het bewustzijn van grote groepen mensen –bijna- volledig
afwezig is – en er veel mensen – voornamelijk mannen- met een nihil
opleidingsniveau participeren aan de drugsorganisaties -, worden werkelijk de meest
gruwelijke, monsterlijke, irrationele moord- en slachtpartijen geëntameerd en bij
vlagen in idiote proporties gecontinueerd, waarbij het land steeds verder wegzakt in
een enorme poel van ellende, ongeloof, angst, depressie, apathie etc.
Om te voorkomen dat niet alleen Mexico maar ook andere landen dit lot zou treffen
is het belangrijk bewust te zijn van de verwoestende effecten van drugs op mensen.
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Mensen worden apathisch, agressief, irrationeel, onverschillig, onproductief en
daardoor i.p.v. contribuerend, consumerend, en in veel gevallen parasitair.
De oorzaak van het verworden tot drugsverslaafden ligt voor een zeer groot
gedeelte bij het ontbreken van een voldoende sociaal netwerk, ondersteuning,
zorg, liefde, compassie, steun etc. van deze groep. Deze groep heeft een
geconcentreerd sociaal netwerk, het betreft een speciale groep mensen die vrij
constant blijft, waarbij de problemen van sociale verschoppeling aan volgende
generaties worden doorgegeven. Hierdoor blijft deze groep in stand, tenzij er
daadwerkelijk vanuit de maatschappij/gemeente/rijksoverheid een fundamenteel
overkoepelend programma wordt opgesteld en uitgevoerd.
Mensen zijn van nature goed!
Ja, er zijn groepen mensen, of individuen die een sterk negatieve genendotatie
hebben, waarbij de kans op delinquentie aanzienlijk is, door dit te erkennen en hier
adequaat op te reageren, kan hier een bijdrage worden geleverd aan de kwaliteit
van het leven van deze mensen.
De maatschappij dient te kiezen voor het gewenste niveau van algeheel, duurzaam
bewustzijn.
Misschien zou dit naast een

geluksquotum een goed idee zijn :

HET GEMIDDELDE
ALGEMENE/SPECIFIEKE
BEWUSTZIJNSNIVEAU

Tuurlijk zijn we daar nu – januari 2012- nog niet klaar voor, maar ik denk dat dit zeker
iets is voor het 3e millenium.
Ik vind het bijzonder jammer dat veel mensen van 18 jaar en ouder negatief staan
tegenover studie, tuurlijk begrijp ik dat studie saai, moeilijk, weinig interessant,
vervelend etc. is, alleen, als je eenmaal over een bepaalde drempelwaarde komt
zul je merken dat al die APP’s of je SmartPhone, je Wordfeud, je Pingen, Whats App,
SMS’en, zappen voor de TV van zender 1 tot 50 en weer terug, een stuk minder
duurzaam intrinsiek gelukkig maken dan daadwerkelijke intrinsieke persoonlijke groei.
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En alleen via je bewustzijn kun je groeien!
Dus daarom is persoonlijke activiteit en interactiviteit noodzakelijk. Maar daarna zal
de nieuwe kennis, ervaring zich nestelen in het onderbewustzijn en zich op de
daarvoor geëigende momenten manifesteren – hopelijk op een positieve manier.
Als kleine jongen van 9 jaar was ik vreselijk verliefd op Esther, maar ik was niet in
staat om mijn gevoelens goed te uiten, en haar voor mij te winnen, daarom besloot
ik Mariska een hele lange brief – van 9 of 10 kantjes – te schrijven met daarin alle
redenen waarom ze voor mij moest kiezen. Ik deed al deze velletjes in een dikke
enveloppe met postzegels en gaf deze aan haar, en ja! Ze zag me zitten, geweldig!
Alleen op een gegeven moment wilde ik toch weer verkering met Esther, ik vond
haar toch net iets knapper, maar omdat ik niet goed met meisjes kon
communiceren en een laag zelfvertrouwen had, is dat nooit gelukt…
Waar het hier om gaat is dat het in dit bijzondere geval voor de ouders een
belangrijke taak is om hun kinderen te helpen om zich maximaal in de wereld te
manifesteren, om te worden wie ze willen worden, om te spelen met wie ze willen
spelen, om als er problemen of vragen zijn, dat deze serieus worden genomen en
uitgebreid worden beantwoord, zodat het kind vol zelfvertrouwen, energie, vreugde,
blijdschap, enthousiasme, passie het leven omarmt en geniet van elk moment.
Alleen als anderen een significante bijdrage leveren aan jouw leven, zal je het
maximale leven kunnen leiden dat je kunt.
Vanuit je bewustzijn kan je zien welke kansen zich voordoen, hoe deze te benutten
en hoe er van te groeien en bloeien. Als je bewustzijn beperkt tot nihil is, zul je deze
kansen niet of beperkt zien, of zelfs zien als –extreme- bedreigingen. Soms zijn zaken
ook daadwerkelijk bedreigingen en op dat moment is het goed om de bescherming
en ondersteuning van je sociale omgeving te ervaren en activeren.
Alleen door iedereen maximaal te faciliteren te studeren en in sommige gevallen
zelfs te verplichten, zal de kwaliteit van de maatschappij verbeteren.
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SpongeBob Square pants

8,0*
Op de schaal van
Positieve Psychologie
*persoonlijke waardering

Mijn stelling is dat wij allemaal veel te leren hebben van SpongeBob.
Ik zou zelfs zo ver willen gaan dat iedereen verplicht wordt om 30 minuten per week
te kijken. Op de vorige pagina’s heb ik vooral geprobeerd een inhoudelijk verhaal
neer te zetten betreffende de actieve rol van de mens in zijn/haar wereld, en hoop
dat u dat positief waardeert.
Maar het is mijn gevoel dat wij niet noodzakelijk in hele abstracte wetenschappelijke
/filosofische beschouwingen dienen te duiken, om de essentie van de wetenschap
te ervaren of begrijpen. Daarom SpongeBob als voorbeeld van het -bijna- ideale
voorbeeld van de zich maximaal manifesterende mens.
Het is mijn daadwerkelijke overtuiging dat de karakter SpongeBob een werkelijk
ongekend positief karakter heeft en daarmee een bijzonder positieve uitwerking op
zijn eigen denken en handelen in zijn wereld, maar daarnaast een evenzo positieve
interactie met zijn vrienden, collega’s en medemensen.
Veel eigenschappen -positieve karakter eigenschappen- die binnen de PP zijn
vastgelegd ( zie ook sectie werkdocumenten) worden door dit animatie karakter
geëffectueerd.
Ik kan mij goed voorstellen dat professionele ‘oude’ psychologen het hier niet of niet
volledig mee eens zijn, ik zou hun willen uitnodigen hun commentaar en
opmerkingen toe te sturen, zodat deze verwerkt kunnen worden in deze sectie.
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Volledigheid is niet nagestreefd in onderstaand werkdocument, maar het geeft -in
mijn optiek- wel een aantal essentiële zaken in het dagelijks leven weer.

Warmth, Wealth & Health
(Warmte, Rijkdom en Gezondheid)

Als deze drie basisbehoeften in voldoende mate worden bevredigd is het voor u
makkelijk om zich effectief in het leven te manifesteren.
Mogelijk dat het eenvoudige begrippen lijken te zijn, maar alle drie kennen een vrij
brede uitleg c.q. ondergrond.

Warmte
Zo wordt met warmte niet alleen de basale warmte van de cv installatie bedoeld,
maar veel meer de interhumane positieve energie/synergie ( liefde, waardering,
compassie, hulp, attentie) die de mens vervult van een innerlijke warmte - erkenning
van het ego - die hem/haar in staat stelt het leven als bevredigend te ervaren.

Rijkdom
Is belangrijk tot een bepaald niveau - voor westerse landen geldt een optimum van
€15-55k/y - om te voldoen aan een minimaal bestaansinkomen, het inkomen dat
hier boven uitstijgt geeft geen significante stijging van de geluksbeleving. Wel is het
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zo dat rijke mensen ( > € 250k/y)over het algemeen een consistenter en iets groter
welbevinden rapporteren dan mensen met een minimum inkomen of lager. Maar
wat hier veel meer bedoeld wordt is de sociale rijkdom, Het hebben van positieve
relaties met gezinsleden, partner, familie, vrienden, kennissen, collega’s etc. Deze
dragen in een veel grotere mate bij aan een gelukkig leven ( althans de ervaring
daarvan)
Gezondheid
Als primaire voorwaarde te stellen voor het effectueren van uw competenties in de
maatschappij, hiermee niet stellende dat een fysieke of mentale handicap u zou
uitsluiten van maximale zelfmanifestatie.
Gezondheid stelt ons in staat om ons lichaam maximaal te benutten en open te
stellen voor alle stimuli die de wereld ons kan bieden. Vaak ervaren wij de
afwezigheid van gezondheid als een negatieve factor in onze geluksbeleving omdat
hierdoor vaak de sociale interactie vermindert en dit een belangrijke bron is van
levensgeluk. Maar de afwezigheid van gezondheid belet ons ook om onszelf
maximaal te ontwikkelen - fysiek en mentaal - wat ook van belang is voor een
optimaal gevoel van zelfrealisatie.
Als vervolg op het bovenstaande kan het begrip SDT een aanvulling geven. SDT
staat voor : Self

Determining Theory, die inhoudt dat de individu streeft naar :
Autonomie, Competenties en Relaties. Als deze drie in voldoende mate
worden vervuld ervaart u een balans in uw zijn. ( zie hiervoor het boek : Positive
Psychology in Practice, Alex Linley).

Altruïsme
Als hoogste doel van de mensheid

In mijn zoektocht naar het absolute goede, het hoogste doel van de mens in deze
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wereld, is altruïsme -voorlopig- in mijn perceptie het hoogst haalbare, waarbij zeker
de mogelijkheid openstaat dat deze visie over enkele jaren wordt aangepast op
basis van gewijzigd inzicht, verhoogde complexiteit van mijn individu of nieuw
wetenschappelijk inzicht/ontwikkelingen.
Wat bijzonder is aan dit fenomeen -altruïsme- is dat in de ‘oude’/bestaande
psychologie dit begrip wordt gekwalificeerd als een intrinsiek egocentrisch
gemotiveerd handelen van het individu, en als zodanig wordt gezien als een
verdedigingsmechanisme.
Gelukkig is in de Positieve Psychologie -via de filosofie- ruimte gekomen om deze
karaktereigenschap, die valt onder de kernwaarde Humaniteit/Liefde, als positieve
karaktereigenschap te kwalificeren en te zien als een karaktereigenschap die de
individu zonder intrinsiek egocentrisch oogmerk uit, richting anderen.
In het audio book betreffende de essentie van Kaballah van dhr.

Rabbi

Michael Laitman, kwam sterk naar voren dat binnen dit gedachtengoed
altruïsme als het hoogst haalbare geldt. Kaballah is een vrij complex
gedachtengoed, en ik dien dit nog verder te bestuderen - moet nog 3 boeken lezen
binnen dit domein - voordat ik hier serieuze uitspraken over kan doen. Maar ik zou u
willen vragen om zelf dit kennisterrein te bestuderen om vast te stellen in hoeverre dit
kan bijdragen aan uw welzijn. In sectie IV treft u de boekenlijst -audio books &
leesboeken.
Het is mijn persoonlijke overtuiging dat alleen door het bijdragen aan het
leven/levensgeluk van anderen dat wij onze maximale potentie realiseren en een
daadwerkelijke intrinsieke bevrediging ervaren.
Natuurlijk bent u alleen in staat een ander te helpen als u zelf een volledige balans in
uw leven ervaart, veel mensen zijn de meeste tijd bezig de balans in hun eigen leven
te vinden, en ervaren van tijd tot tijd zeer sterke onbalansmomenten waardoor ze al
hun energie moeten aanwenden om de integriteit en congruentie van zichzelf te
behouden/continueren.
Maar als u toch het niveau kunt ontstijgen betreffende uw balans, en de blik naar
buiten richt en hierbij een altruïstische houding aanneemt tot uw directe/indirecte
sociale interactie cirkel, kunt u helpen de balans van -vele- anderen opnieuw te
helpen hervinden.
De menselijke warmte/appreciatie die dit ten gevolge zal hebben, terug naar u -de
positief participerende individu - de energie gever(ster), zal u vervullen van
menselijke warmte en kan aanleiding geven tot het ervaren van een epiphany

/moment of bliss. Dit is een gevoel dat u in uw diepste zijn raakt en daadwerkelijk
de onomstotelijke reden van uw bestaan bevestigd.
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Vaak laten wij ons leiden door economische motieven, vaak omdat deze
maatschappelijk zijn opgedrongen/geaccepteerd. U heeft een bepaald
bestaansminimum waaraan voldaan dient te worden voordat er een nieuw niveau
van interactie in de wereld zal plaatsvinden.
Maar als aan deze voorwaarde is voldaan, dat dient dit niet langer de
hoofdmotivatie te zijn voor uw handelen - omdat op

basis van de grensnut
theorie, de significante bijdrage van nog meer geld aan uw
gelukservaring (zeer) gering is - daarom zouden wij ons vanaf dat niveau

kunnen laten leiden door hogere doelen in het leven. Een positief fenomeen dat dit
gedachtengoed ondersteund, is de wereldwijde groei van vrijwilligers, die onbetaald
een bijdrage leveren aan het leven van anderen.
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Leef
In het heden

Van de vele
audio books die ik heb
geluisterd van o.a. dr.

Wayne Dyer, was
een terugkomend
thema :

‘het leven vindt nu plaats’. Op basis van zijn betogen heb ik het 5
kwadranten Coachings diagram opgesteld, dat hierboven is afgebeeld.
Toen ik later het boek Positive psychology in Practise van Alex Linley las, ontdekte ik
een hoofdstuk van dr. Philip G. Zimbardo, Stanford University , USA , die dit thema als
een van zijn onderzoeksterreinen heeft geclaimd en reeds lange tijd onderzoek op
dit gebied doet, en hierover uitgebreid heeft gepubliceerd. In sectie IV vindt u een
aantal links naar zijn persoonlijke internetsite en specifieke documenten
Waarom dit thema hier uitgelicht? De reden hiervoor is dat het voor veel mensen
lastig is om hun gedachten en handelen in het heden te hebben & houden. Er is een
sterke drang om de blik sterk in de toekomst te richten, dan wel om het verleden
volledig te omarmen. Wat is hier fout aan? In principe is er niet direct iets fout aan.
De reden dat het nu zou dienen te prevaleren boven de 2 anderen, is omdat het
emotioneel/cognitief/sociaal/fysiek etc. rendement daarvan hoger ligt. Het denken
en denkbeeldig handelen in verleden of toekomst heeft geen (positief) effect in het
heden. Anders gezien, door het denken in het verleden of toekomst neemt u een
vlucht uit het heden, waardoor de ervaren complexiteit van het heden -tijdelijkwordt uitgeschakeld.
Het denken in ver verleden & toekomst kan u een prettig gevoel geven omdat
zaken in het verleden vast liggen en daardoor geen onverwachte wendingen
kunnen nemen, het zou vanuit deze optiek een vlucht naar zekerheid
/geborgenheid kunnen geven. Het tegenovergestelde kan ook het geval zijn - in het
geval van traumatische ervaringen. Wanneer u een zeer sterke, verre
toekomstgerichte gedachtengang heeft, geldt een vergelijkbare verklaring. Ook
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hierbij geldt dat een virtuele situatie ver in de toekomst, ons niet raakt in het heden,
en kan daardoor vrij en zonder risico kan worden gevisualiseerd, dit kan zowel
positief als negatief zijn. En draagt slechts in geringe mate bij aan uw complexiteit in
het heden.

Natuurlijk is iedereen wel eens met zijn gedachten buiten het heden, dat is heel
natuurlijk en goed. De acties, gebeurtenissen, handelingen en ervaringen uit het
verleden zijn een verklaring voor uw actuele situatie, tevens is het niet meer dan
logisch om na te denken over toekomstige ontwikkelingen op persoonlijk en zakelijk
vlak.
Wat hier bedoeld wordt, is als

u streeft naar een maximale zelfrealisatie,
dat het wenselijk is om optimaal te functioneren in het heden.
Alleen dan zult u daadwerkelijk interactie met de maatschappij/universum ervaren,
daar zult u uw uitdagingen ervaren en gedwongen worden om hierop te reageren
en op basis hiervan, zal zich de kans voordoen om een positieve innerlijke groei te
ervaren/realiseren.
Waar het probleem voor u ontstaat is als u uw gedachten buiten het heden plaatst
en dit disproportioneel lang -en vaak- doet en nauwelijks nog tijd en aandacht heeft
voor het dagelijkse leven in al haar facetten. Door alle zaken van het dagelijkse
leven te negeren, te bagatelliseren of als irrelevant/irritant etc. te beschouwen en
niet adequaat op te reageren, zal het de kwaliteit van het dagelijks leven
daadwerkelijk beïnvloeden. Gesteld dat u persisteert in het ontkennen van het
belang van het heden en zich hier aan onttrekt.
Alle invloed die u heeft op uw gevoelens, gedachten, handelingen, sociale
interacties etc. zijn alleen te effectueren in het heden, daar is waar wij daadwerkelijk
voelen, functioneren, de wereld -en alles daarin- ervaren en onze houding hier
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tegenover kunnen aanpassen naar onze eigen inzichten. Gesteld dat het
verleden/toekomst niet beantwoord aan onze wensen/verwachtingen. Dan is het
heden de plaats om door te denken en handelen hier effectief wijzigingen in aan te
brengen, of in ieder geval een plan op te stellen hoe dit vorm te geven.
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TIJD
Nu een wat filosofische benadering van de tijd.
We dienen ons te realiseren dat ons slechts een beperkte hoeveelheid tijd is gegund
-afhankelijk van geslacht, land van ingezetenschap, beroep en genetische
eigenschappen tussen de 73 en 76 jaar - voor autochtone Nederlandse mannen en
vrouwen.
Wij dienen onszelf bewust te zijn van de gelimiteerde tijd, en ons af te vragen op
welke manier wij, de ons beschikbare gestelde tijd besteden, zodat het een bijdrage
levert aan ons leven en dat van anderen. Als kind is dit besef -volledig- afwezig, pas
bij het bereiken van middelbare leeftijd ontstaat het gevoel dat de helft van het
leven reeds achter ons ligt en dat slechts de 2e helft rest, waarbij zich de vraag
opdringt hoe deze helft invulling te geven. Ook vindt er reflectie plaats over de
voorgaande 40 jaar en de effectiviteit/rendement hiervan, en welke lessen hieruit
kunnen worden geleerd.
Als u zich bewust in het heden manifesteert en dit als het effectieve leefdomein
ervaart, dan kunt u van hier uit uw leven/toekomst vormgeven. In plaats van naar
het pensioen toe te werken/leven, zou ook de vraag gesteld kunnen worden : hoe
ga ik de resterende 40 jaar invulling geven, welke zaken vind ik van belang en waar
geef ik de prioriteit aan, welke zaken/acties/relaties heb ik in de voorgaande
periode niet optimaal benut/uitgenut/behandeld.
Wat belangrijk is te beseffen dat de 2e helft van het leven bewust invulling kan
worden gegeven op basis van de kennis en ervaring die in de 1e helft is opgedaan,
dat betekent dat er kan worden gekozen voor continueren zonder verandering of
continuering met verandering.
Als er teveel op de automatische piloot is geleefd -uw persoonlijke perceptie- kan er
nu een moment zijn om te evalueren of de ervaren levensbalans overeenkomt met
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de gewenste levensbalans, en op basis van een -mogelijk- gepercipieerde onbalans
de aanpassingen door te voeren in het persoonlijk denken en handelen.
Belangrijk hierbij te realiseren is dat er geen

wetmatigheid is die stelt dat
alles wat was -verleden-, in de toekomst ook noodzakelijk zo moet
zijn. U heeft alle controle over uw leven, handelen, denken, en de interactie met
alles in uw omgeving. Daardoor kunt u er voor kiezen om uw gedrag/ handelen
/denken/interactie aan te passen aan uw (nieuwe) persoonlijke doelstellingen. Door
bewust te kiezen voor een nieuw/ander of gewoon het bestaande pad, leeft

u

bewust en zult u bereiken wat u zich heeft voorgenomen te
bereiken.

Eten
en
Geluk
Eten vormt samen met ademhalen de basisvoorwaarden voor het (voort)bestaan van alle levende wezens. In de afgelopen 5000

jaar is er een aanzienlijke

verandering geweest in de voedingsgewoonten van de mensen - wat ze eten, hoe
ze eten, hoeveel ze eten, met wie ze eten etc.
Eten kan zeker een belangrijke bron zijn van geluk - zij het dat het een zeer
momentaan karakter heeft- iets dat in de geschiedenis erkend is. Eten is niet alleen
noodzakelijk, maar kan ook heel prettig zijn, bijvoorbeeld wanneer het eten met veel
zorg is bereid en wanneer het wordt genuttigd in samenzijn met anderen. Het sociale
aspect van eten mag absoluut niet worden onderschat. Omdat iedereen dient te
eten, meerdere malen per dag, is het niet meer dan logisch dat hier een sociale
component aan gekoppeld is.
Door samen met anderen te eten, vindt niet alleen het noodzakelijke voeden van
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het lichaam plaats, maar een evenzeer belangrijke emotionele binding/interactie
vindt plaats, waarbij - bijvoorbeeld tijdens het avondeten- alle ervaringen van de
dag gedeeld kunnen worden, bij voorkeur in een evenwichtige tijdsbalans.
Iedereen krijgt evenveel tijd voor zijn/haar verhaal. Door het noodzakelijke te
koppelen aan het aangename, ervaart u uw optimale zijn. Op basis hiervan kunnen
veel positieve effecten aan eten worden verbonden.
Toch is het in de 21e

eeuw iets anders gesteld met de gezonde eetgewoonten

van de meerderheid van de bevolking. Er wordt bijvoorbeeld ‘s ochtends vaak niet
gegeten -vanwege tijd, vanwege gemak, vanwege het idee van afvallen - allemaal
ogenschijnlijk valide redenen, alleen dienen we ons te realiseren dat het lichaam
voor een optimale mentale en fysieke prestatie een regelmatige en gezonde,
afgestemde voeding vereist, als hier niet aan wordt voldaan dan zal het lichaam
minder dan optimaal functioneren.
Voor de juiste concentratie of voor matige tot gemiddelde fysieke inspanning, heeft
het lichaam daadwerkelijk voedingsstoffen nodig - die preferabel tijdens een van de
drie hoofdvoedingsmomenten door/in het lichaam worden opgenomen en
daardoor op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en met de juiste verhouding
beschikbaar zijn. Als dit niet het geval is, zult u dit willen compenseren door het
innemen van (hoog)energetische voedingsmiddelen -chocolade, koffie met suiker,
snoep, koekjes, chips etc. - in het Engels is hiervoor de term : GRAZING (grazen)
bedacht , gelijkend aan de dieren in de wei.
Dit heeft aanzienlijke nadelen voor uw functioneren, omdat er steeds na het
vraagmoment een energie-inname plaatsvindt, waardoor het gewenste
prestatieniveau steeds na-ijlt op de daadwerkelijk vraag. De verklaring hiervoor ligt in
de stijging en daling van het bloedsuikerniveau, dat wordt weer gereguleerd door
hormonen, dit is een vrij complex verhaal waar ik onvoldoende kennis van heb, en
daarom doorverwijs naar het voedingscentrum ( het Nederlandse kenniscentrum op
het gebied van gezonde voeding).
Vanwaar de aandacht voor eten, terwijl het algemene thema PP is? De motivatie
hiervoor is dat het alleen mogelijk optimaal mentaal te functioneren als het lichaam
een energetische balans kent – wat inhoudt dat er niet te veel, niet te weinig, niet te
laat, niet te vroeg etc. wordt gegeten. Alleen dan is de geest vrij om met de
omgeving, de toekomst, de sociale cirkel etc. een optimale interactie aan te gaan.
Doordat er actueel een steeds groter aantal mensen lijdt aan diabetes 2 - begin van

Obesitas - is het van belang hier oog voor te hebben en de effecten op u en de
maatschappij te verminderen, door voorlichting, studie, beweging, verstandige
eetpatronen etc. Het Diabetes fonds geeft hier aanvullende informatie over.
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Vooral fast-food, dat sinds eind vorige eeuw zijn intrede heeft gedaan in het
Europese eetpatroon heeft een negatieve invloed op de gewichtsbalans van vele
mensen - die dit vaker dan een keer per week eten. De tegenbeweging heeft zich
begin deze eeuw vanuit het Middellandse zeegebied ontwikkelt tot een steeds
sterker wordende beweging, zijnde : SLOW

FOOD.

Slow Food is een interessant alternatief dat mogelijk kan bijdragen aan een herstelde
balans in de eetgewoonten van de mensen in Nederland c.q. Europa. De
belangrijkste motivatie om aan dit onderwerp aandacht te besteden is dat voor het
ervaren van geluk het ook noodzakelijk/wenselijk is dat uw gewicht binnen de
vastgestelde bandbreedte van de

BMI-index bevindt. Als dit niet het geval is,

maar er ver boven of ver onder zit, dan dient u na te gaan welke mogelijkheden u
heeft dit te corrigeren.
De vraag is dan, waarom zou ik niet ver onder of boven het ideale gewicht kunnen
leven. Natuurlijk is iedereen volledig vrij om zijn/haar ideale gewicht zelf te bepalen
en hoeft daar geen enkele verantwoording aan wie dan ook af te leggen. De
motivatie om toch te streven naar een gewicht binnen de BMI bandbreedte is dat
dit u een veelvoud van positieve voordelen oplevert,
Om te beginnen is het sporten bij een relatief ideaal gewicht makkelijker, minder
belastend voor de gewrichten - bij overgewicht - maar ook de kans op verschillende
ernstige ziekten neemt aanzienlijk af, waardoor de levensverwachting weer
toeneemt, en u zich langer in dit leven kunt manifesteren en uw maximale potentie
kunt benutten. Hierdoor kunt u, uw leven als positief ervaren, maar tevens dat van vele- anderen positief beïnvloeden, gedurende een langere periode.
Een onderbelicht fenomeen is Boulimia

nervosa en Anorexia nervosa, deze

twee eetstoornissen verhinderen u tot het vasthouden van een gezond gewicht en
de daarbij behorende eetgewoonten. Een persoon die een van deze twee
eetstoornissen ervaart dient hiervoor professionele hulp te zoeken om dit gedrag te
veranderen, een start hierbij is bijvoorbeeld het Trimbos instituut.
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Als wij opnieuw een gezonde balans hebben gevonden in onze voeding en
voedingsgewoonten, kunnen we opnieuw optimaal van het leven genieten. Niets is
prettiger dan samen met een grote groep vrienden, kennissen, familie of gezin op
een zonnig terras - aan het strand of in het midden van het oude centrum van een
grote stad - te genieten van een heerlijke lunch, te praten over de afgelopen week,
de plannen voor de komende week, de vakantie, de behaalde resultaten, ideeën
over de politiek, het werk, studie, de kinderen etc.

Terrassen in de grote stad zijn op zomerdagen de meest sociale
plaatsen in het land. Iedereen ontmoet iedereen, iedereen groet iedereen,
informeert hoe het gaat, maakt afspraken, schuift gezellig aan, en geeft elkaar
complimenten in overvloed. Belangrijker misschien nog dan dit is dat er vaak
uitbundig gelachen wordt, een prachtige uiting van ontspanning, van optimale
sociale interactie, een ideale manier om negatieve energie die in de afgelopen
periode is opgebouwd grotendeels weg te lachen. Na een paar uur op het terras
gaat men volledig ontspannen,blij, sociaal volledig opgeladen ( gewaardeerd
gevoeld) vol met nieuwe ideeën, naar huis, om te verlangen naar de volgende keer.
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Hij/zij die stopt
met spelen,
stopt met leven.

Waarom deze stelling? De idee is hierachter ligt in de perceptie dat kinderen van
nature zich storten op het spel, maar dat volwassenen steeds minder speels in het
leven staan. Welke oorzaak zouden we hiervoor kunnen aandragen? Een vrij voor de
handliggende stelling is dat het genetisch/evolutionair is ingebakken dat kinderen
voor hun optimale functioneren in de maatschappij over voldoende vaardigheden
en competenties dienen te beschikken.
Waarvan een groot deel in het onderwijs wordt vormgegeven, maar het spelen in
hun directe omgeving met van alles en nog wat en niet in de laatste plaats met hun
vrienden en vriendinnen geeft hun grip/begrip op/van hun omgeving. Een periode
die rond het 18e levensjaar enigszins wordt afgerond. Een mooi voorbeeld hiervan is
dat vaak op die leeftijd wordt gestart met rijlessen, om het rijbewijs A/B te halen, om
dit bewijs vervolgens tot aan de 70e verjaardag te gebruiken - zonder tussentijdse
bijscholing, behalve het autonome leren tijdens het rijden zelf.
Maar het spelen met alles in de omgeving -fysieke & mentale voorwerpen ( bijv.
boeken) - leidt tot een verhoogd, geïntensiveerd begrip hiervan, en mogelijk dat er
zelfs onverwachte ontdekkingen worden gedaan. Door continu de interactie aan te
gaan met alles en iedereen in zijn of haar omgeving vindt groei plaats.
Iedereen geeft dit op zijn persoonlijke manier vorm, de een stort zich volledig op een
sport - of zelfs meerdere - de ander vindt een hobby in studie, terwijl een ander een
van de 10.000 andere hobby's - soms zelfs gecombineerd - kiest om zijn/haar vrije tijd
mee te vullen.
Maar ook werk is een bijzondere plek om plezier te beleven, iets dat voort kan
komen uit het creatief omgaan met alle uitdagingen die het biedt. Het gaat erom
om die uitdagingen te erkennen en als persoonlijke groei te zien. Door problemen
niet te zien als vervelende, nare, moeilijke momenten in het bestaan als werknemer,

85

HET VOLLE LEVEN , POSITIEVE PSYCHOLOGIE & FILOSOFIE, DEEL I

Inleiding

maar als een complex spel, waar je zelf de uitkomst, de spelregels, de route en
natuurlijk de beste oplossing kunt aandragen. Om dit vervolgens te delen met de
collega's, of beter nog deze te betrekken in het persoonlijke gepercipieerde spel, en
hun te overtuigen van de verfrissende, vernieuwende, veranderende werkmethode
en de voordelen hiervan -voor iedereen.
Waardoor voor iedereen duidelijk wordt dat het -ogenschijnlijk- monotone werk als
verfrissend ervaren kan worden, ook al is het maar voor een kort tijdsbestek. Door het
bieden van een nieuw perspectief, een tot dan toe onderbelichte zienswijze, kan het
inzicht van vele positief beïnvloed worden en daarmee het enthousiasme
toenemen. Waardoor de intrinsieke arbeidsmotivatie sterk verbeterd en mogelijk
belangrijker, de relatie tussen de collega’s spontaan opleeft en een meer sociaal
karakter krijgt of dit versterkt.
In het boek van Patrick Williams, Becoming a professional Life Coach, wordt een
nieuw begrip : PLURK geïntroduceerd. Een acroniem dat is opgebouwd uit PLAY

and WORK.
Door tijdens het werk momenten te vinden die als spel kunnen worden ervaren, kunt
u tijdelijk ontsnappen aan de stress en monotonie van het werk en zich kortstondig
overgeven aan een meer prettige tijdsbesteding.
Een werkgever zou dit al snel kunnen zien als een minder productieve houding van
de werknemer, alleen is het zo, dat het

onmogelijk is om gedurende 8 -10

uur, 100% effectief te zijn. Een kortstondig spelmoment kan het uur (de uren)
daarna weer een verhoogde effectiviteit geven doordat u een kortstondig
autonoom moment van welbevinden ervaart die u hernieuwde energie geeft.
En dat is positief voor zowel u als ook voor uw werkgever. Ook omdat tijdens deze
kortstondig spelmomenten tijdens het werk -alleen of samen met collega's - kunnen
leiden tot een vernieuwd, verbeterd inzicht. Doordat er (vaak) sprake is van een
Flow-moment, waardoor u een helderder beeld van uw effectieve functioneren
krijgt. In uw functie, de voortgang van het project, een idee t.a.v. een lopend
project, het realiseren van een andere prioriteit die tot dan toe onvoldoende/geen
aandacht was gegeven etc. Dit kan voor het financieel rendement van het bedrijf
van cruciaal belang zijn.

Dus, af en toe even spelen tijdens het werk is goed voor u en goed
voor de baas!
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EGO
En de wereld

Het ego is een natuurlijk onderdeel van ons zijn - Freud had het al begin van de 20e
eeuw over het: Ich,

Es en het Über-ich (Superego) - het ego vormt een

evident onderdeel van onze persoonlijkheid. Het wordt sterk gevormd in onze jeugd
en heeft dan nog een vrij fragiel karakter - het ego stelt veel eisen aan u om
tevreden te zijn, en de termijn waarbinnen voldaan dient te worden aan de wensen
-van het Ego- is relatief kort. Zeker wanneer u relatief jong bent. Naarmate de leeftijd
toeneemt, wordt deze termijn -normaliter- langer.
Individuele Identiteits Constructie -I.I.C.- is het moderne psychologische
equivalent van Ego
Zonder het ego zou u niet kunnen overleven in uw omgeving. Het ego zorgt ervoor
dat het lichaam zich voedt, voldoende rust krijgt, inkomen genereert, contact
aangaat met mensen, studeert, een carrière nastreeft en succes behaalt in
sportwedstrijden en strijd voor het voortbestaan van uzelf en uw naasten.
Dus ons ego is een belangrijk te koesteren entiteit, alleen heeft het ego naast alle
belangrijke overlevingsdriften -in al haar hoedanigheden- ook mindere kanten. Het
ego verhindert soms dat anderen een beloning -financieel/fysiek/mentaalontvangen, omdat die door uw ego wordt opgeëist. Het ego neemt sommige
voordelen van andere weg en kent die aan zichzelf toe -overlevingsdrang
/erkenning van het ego.
Hier komt de gouden middenweg - als beschreven door Aristoteles in Nicomachean
ehtics - terug als het richtsnoer voor uw optimale handelen en denken. Wat wij aan
het eind van onze ontwikkeling als mens als optimale interactie met alles in het
universum kunnen bewerkstelligen is dat onze individuele wensen, meningen,
uitingen, handelingen in overeenstemming zijn met deze 6 universele waarden, en
de daar aan gerelateerde 24 karaktersterkten - zie sectie werkdocumenten.
Dit is een enorm complex en langdurig proces, dat lang niet iedereen volledig
kan/zal voleinden. Het proces is complex en langdurig omdat gedurende de eerste
30 tot 40 jaar van het leven het ego wordt opgebouwd en een zeer vaste, grote,
onwrikbare component van de persoonlijkheid is geworden, en als een Linux

of

Windows 7 (computer besturingssysteem) uw volledig handelen stuurt, beheerst,
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controleert en corrigeert. En precies daarom zo lastig is om te veranderen - dit kost
een enorme hoeveelheid energie, tijd, inspanning, en volhardendheid - exact de
reden waarom veel mensen dit traject niet ingaan, en hun gedrag - en denken laten persisteren - ook al is het niet helemaal het gewenste.

Humaniteit - als een van de 6 universele waarden - wordt sterk beïnvloed door de
mate waarin u zich openstelt voor de behoeften en wensen van anderen, alleen als
het ego een minder geprononceerde rol kan spelen, kan het belang van de ander
worden erkend, gevoeld en gediend. Het mooie hieraan is dat het ego - zijnde het
stemmetje in uw achterhoofd - ageert tegen de altruïstische actie van u en continu
komt met tegenwerpingen waarom u toch vooral aan zichzelf moet/kan denken en
uw eigen voordeel maximeren - mogelijk zelfs ten nadele van de andere.
In mijn optiek is het niet reëel te vragen/verwachten van iedereen om een volledig
altruïstische rol in het leven op zich te nemen, dat is gewoonweg irreëel. Maar wat
wel kan is de voor- en nadelen te schetsen van het handelen van de onbewuste
mens - hij/zij die zich als egocentrisch in de maatschappij manifesteert- en de
mogelijkheden die er voor iedereen zijn om zijn of haar gedachten/handelen in te
richten naar ideeën van PP en filosofie.
Waarom dit betoog? Omdat het in mijn optiek niet mogelijk is om duurzaam boven
niveau 8* te functioneren zonder dat er fundamentele herijking van de persoonlijke
waarden en normen heeft plaats gehad. Het is mijn stelling dat als u egoïstisch
ingesteld bent, u altijd onder dit niveau zal functioneren - normaal tussen 0 en 6*,
met de optie tot degradatie naar het negatieve domein.
*zie sectie IV, werkdocumenten, Het Psychologisch conditie continuüm , -10 to
+10
PP kan assisteren om u naar een hoger niveau van welbevinden te brengen, maar
het is altijd uzelf, die dit realiseert, waarbij het idee is dat u vanaf een niveau 8
vooral vanuit zichzelf een verdere groei kan realiseren, vanaf dat niveau is PP een
minder geschikt domein en wordt meditatie een meer geschikt domein - zeker voor
een duurzaam karakter van het verhoogde welzijn.
Onlangs was er een artikel in de Intermediair dat hier op aansluit, graag nodig ik u uit
dit te lezen – internet link in sectie IV.
Tijdens

Zen meditatie keert u in zichzelf, om vanuit een innerlijke rust te groeien.

Dit is een vervolgstap als u eenmaal niveau 8 (of hoger) heeft behaald, omdat
vanaf dat moment er voornamelijk spirituele groei voor u ligt, wat betekent dat u
eerst een lang traject aflegt totdat u aan dit traject toe bent en de volledige
bijdrage hiervan zult kunnen ervaren. Dit betekent ook dat dit traject in grote lijnen
buiten PP ligt. In sectie IV, boeken, vindt u suggesties voor boeken.
Waarschijnlijk zult u naast de studie PP andere ideeën opdoen die u helpen te
groeien als mens.
88

HET VOLLE LEVEN , POSITIEVE PSYCHOLOGIE & FILOSOFIE, DEEL I

Inleiding

Terugkomend op de alinea hierboven is het zo dat voor het functioneren als
denkend en handelend mens, het vanaf niveau 8 waarschijnlijk alleen mogelijk is
door veelvuldige innerlijke reflectie. Waarbij meditatie een hulpmiddel is/kan zijn. Hier
moet opgemerkt worden dat het geheel bij uzelf ligt om de beslissing te nemen of dit
überhaupt iets is wat u wenst.
Het is gelijkend aan het behalen van een steeds hogere snelheid met een auto of
vliegtuig. Door de exponentieel toenemende wrijving tussen de luchtdeeltjes en het
voorwerp bij steeds hogere snelheid, moet het voortstuwende vermogen navenant
exponentieel toenemen (bij een gewenste verdere versnelling van de auto of het
vliegtuig). Het zelfde geldt in dit geval, waardoor u een calculerend besluit kan
nemen om niet de laatste stappen van deze ontwikkeling te voleinden.

Ego's zijn vaak net als luchtballonnen. Als we jong zijn, zijn de ballonnen klein, en naar
mate we ouder worden -en harder kunnen blazen- worden ze steeds groter, en
laten we het niet na om de ander te wijzen op onze mooie grote ballon, en de
ander te wijzen op zijn/haar kleine/minderwaardige ballon -

superioriteitsbeginsel.
Een heel evident voorbeeld van grote ego's zijn de mensen op de hoogste posities in
de politiek, bedrijfsleven, sport en religieuze instituten. Hun -enorme- ego heeft hun
gedreven naar deze plaats van status, macht en aanzien. En hun ego verlangt dat
deze positie voordurend wordt erkend/bevestigd door hun onderdanen. Vaak zijn
uitingen, toespraken, handelen, uiterlijk vertoon een duidelijke indicatie van een
vergroot ego. Het disproportionele (grote) ego -meestal gekoppeld aan een sterk
narcistisch karakter - heeft de persoon naar de positie gebracht, en het wil deze
positie minimaal continueren, of liever nog hier boven uit stijgen, onafhankelijk van
de consequenties hiervan voor anderen.
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De foto boven dient als een figuurlijke illustratie van de ego’s van verschillende
mensen in een ruimte, wat hierbij naar voren komt is dat er slechts een beperkte
ruimte is, wat inhoudt dat er niet noodzakelijk voldoende ruimte is voor alle
gemaximeerde ego's en dat sommige zich minder dan maximaal dienen te
manifesteren om toch met de anderen - in een zelfde ruimte - te functioneren.

Op de foto hiernaast is een hete luchtballon afgebeeld
- als beeldspraak van het ego - dat nog verder wordt
opgeblazen om nog verder te stijgen. Het ego
manifesteert zich voornamelijk in de uiterlijke
-buiten uzelf- wereld. Door speciale/dure/
unieke/onderscheidende: kleding, juwelen,
uiterlijke kenmerken -bijvoorbeeld haardracht of
make-up- bezittingen zoals : huizen, auto's, brommers
, boten, gebruiksvoorwerpen, vakanties etc.
Door uiterlijk vertoon van geldelijk gewin -verworven
bezittingen - in dit leven, ondervindt het ego erkenning
-door herhaalde externe bevestiging van de bereikte
materialistische doelen, wordt het ego gevoed en bevestigd in zijn positieve zijn. En
zal sterk gemotiveerd zijn om dit gedrag continueren.
Het is veel - zeer veel - lastiger om erkenning te verwerven voor positieve interne
persoonlijke eigenschappen, simpelweg vanwege het feit dat deze niet direct
waarneembaar zijn vanaf de buitenkant en dus alleen kunnen worden ervaren door
een intrinsieke - langdurige - interactie met uzelf, en dus een aanzienlijke inspanning
van de ander vergen, die hier lang niet altijd - vaker niet dan wel - de tijd voor of de
behoefte aan heeft.
En zich veel liever concentreert op de makkelijk verifieerbare en vergelijkbare
extrinsieke eigenschappen van de ander, om hier gelijk materialistische
beoordelingen aan op te hangen, en indirect het behaalde succes van de ander
daarmee beoordelend.
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Deze indirecte beoordeling -gebaseerd op het materialistische resultaat van
zijn/haar inspanningen in dit leven- geeft voeding aan het vergroten van extrinsieke
rijkdom omdat deze makkelijk, snel, en veelvuldig wordt bevestigd, erkend en
bewierookt, waardoor het ego een continue stroom van positieve bevestiging
ontvangt en hierdoor persisteert in dit handelen - het vergroten van visueel
waarneembare rijkdom, aanzien, status etc.

Het is enorm moeilijk om hier van los te komen,
velen zullen dit dan ook niet doen.

Voor de weinigen die dit wel lukt, ligt er een wereld van vrijheid voor hun, alleen is er
een complexiteit t.a.v. het functioneren in de maatschappij, omdat u immer
onderdeel hiervan zult uitmaken, maar door intrinsieke rijkdom i.p.v. extrinsieke
rijkdom na te jagen plaatst u zich buiten de geaccepteerde doelen in het leven, en
ondervindt hierdoor duidelijke spanningsvelden die het persisteren in dit handelen
allesbehalve eenvoudig maken, en veel energie en doorzettingsvermogen van u
vragen.
Daarom zal er vaak sprake zijn van een symbiose -het verenigen van de persoonlijke
intrinsieke doelen met de breed geaccepteerde conditionering van het najagen
van materialistische, extrinsieke doelen. Deze duale strategie kan voor u een
optimum vormen binnen de uzelf gegeven ruimte en competenties en sociale
relaties.
In het boek: Character Strengths and Virtues- Cristopher Peterson/ Martin Seligman ,
specifiek, het hoofdstuk Moed, wordt beschreven dat mensen die beschikken over

ego-resilience - ego met terugveerkracht - veel beter in staat zijn om de
problemen die zich inherent in hun leven zullen voordoen te verwerken tot een voor
hun leerrijke/verrijkende ervaring. En dat mensen die niet over een terugveerkrachtig
ego beschikken, de moeilijkheden - die het leven intrinsiek in zich verenigt- als extra
zwaar ervaren. De vraag is of hier een interventiemogelijkheid ligt om de veerkracht
van mensen te vergroten/bevorderen, ik kom hier op terug.
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VALIDATIE

Als wij onze blik 's avonds naar de heldere hemel richten om daar alle lichtpuntjes te
ervaren van de sterren die zich in het heelal bevinden -of hebben bevonden. Is het
alsof wij steeds meer sterren zien naarmate we langer kijken. Maar wij kunnen de
onuitputtelijke verzameling van heldere en mindere heldere sterren ook zien als een
representatie van de wereld van alle ego's van alle mensen.
Iedereen vraagt, smeekt, heeft behoefte aan erkenning van zijn of haar ego. Als wij
-ons ego- worden erkend/herkend, dan schijnt onze ster momentaan extra fel. Alleen
is de avondhemel vol met miljarden sterren en het is niet alle sterren gegund om
dezelfde mate van erkenning in deze wereld te verkrijgen, zeker niet zoals enkele gefortuneerde- dat ervaren. En daarom zijn wij altijd daar, wachtend op het
moment dat wij worden erkend door de anderen/andere als een unieke/bijzondere
persoon.
En door deze erkenning groeien wij en voelen wij ons werkelijk aanwezig in de
wereld. Misschien is het daarom wel dat wij elke mogelijkheid die wij hebben om een
ander positief te erkennen in zijn/haar zijn, een kans is om ons wederzijds mens zijn te
erkennen er elkaar hiermee positief te bevestigen in de rol in dit leven.
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100%
Geluk

Geluk,
het ultieme doel.

Iedereen wil het, slechts weinigen ervaren het in grote mate, gedurende een
langere periode. Waarom is het zo moeilijk om intens gelukkig te zijn en waarom
duren die momenten zo kort? Eenvoudige vragen, complex antwoord. Om te
beginnen bij het begin, geluk is iets dat in uzelf ontspringt, geluk is niet iets dat door
een ander kan worden gegeven of worden ontwikkeld.
Uzelf bepaalt uw geluksniveau. U alleen kunt de mate van geluk die u ervaart
beïnvloeden -positief & negatief. In principe is het geluksgevoel dat u ervaart het
gevolg van een complex van denken, handelen, voelen, interactie, ervaren, doen,
zien en verwachtingen.
Geluk kan -vereenvoudigd- worden gekenmerkt door een positief verschil tussen de
verwachte stimuli en de daadwerkelijk ervaren stimuli - en het gevoel dat u hier aan
koppelt. Als u een bepaald verwachtingspatroon heeft van bijvoorbeeld uw
partner/vrienden en deze u positiever dan verwacht tegemoet treden, dan kunt u
op basis van dit positieve verschil een geluksgevoel ervaren -de wereld toont zich
positiever aan u, dan uw verwachting was, waardoor u zich als bevoorrecht kunt
beschouwen.
Het tegenovergestelde is natuurlijk ook mogelijk en kan leiden tot een serie van
teleurstellingen die u het idee kunnen geven dat de wereld u minder dan verwacht
beloond voor uw inspanningen, waardoor het geluksgevoel negatief beïnvloed zou
kunnen worden.

Cruciaal is om te beseffen dat geluk geen statisch, vaststaand,
grijpbaar, conserveerbaar product/voorwerp is. Geluk is het gevolg van
een complex samenstel van denken & handelen, en is nooit stabiel en altijd
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onderhevig aan de wijzigingen in de situatie -mentaal/fysiek- van uzelf. Het eten van
een verrukkelijke maaltijd na een lange wandeling, of na een dag hard werken,
vervult u van voldoening (matig geluksgevoel). Maar zodra de maaltijd is genuttigd
en de honger/trek is gestild, vervalt het geluksgevoel vrij snel in waarde -tot aan de
volgende maaltijd, waar het weer een korte piek beleeft.
Dit houdt in dat u continue positief dient te handelen en denken -richting uzelf en
richting anderen- om een positief geluksgevoel te ervaren. Op het moment dat u
een statische, inactieve, niet interactieve, passieve rol aanneemt is het denkbaar
dat de geluksbeleving een negatieve lijn volgt -uitzonderingen daar gelaten.
Het boek Nicomachean Ethics van Aristoteles gaat hier dieper op in, waarbij het
woord geluk in een bredere context wordt gezet. En dat het positieve handelen van
uzelf in de maatschappij, door een bijdrage te leveren aan de maatschappij en de
mensen die hier deel van uit maken een belangrijke rol speelt. Ook omdat Aristoteles
stelt dat de mens een sociaal dier is en dat de positieve interactie met anderen een
intrinsieke geluksbeleving geeft.
Wat belangrijk is te realiseren, is dat het nastreven van uitsluitend financiële doelen extrinsieke doelen- een netto bijdrage ten aanzien van geluksbeleving -op langere
termijn- oplevert die zeer gering is.
Epicurus - 341 - 270 v. Chr.- de grondlegger van het Epicurisme, heeft zich toegelegd
op de stelling dat mensen van nature zich afwenden van pijn en neigen naar plezier,
en dat dit fenomeen een belangrijke leidraad vormt in het natuurlijk handelen van
mensen.

Uitspraken/Stellingen van Epicurus:
Alle verlangens die niet tot pijn leiden indien ze
onvervuld blijven, zijn niet-noodzakelijk. (RS 26)

Van al hetgeen de wijsheid verschaft met het oog op
levenslang durend geluk, is het bezit van vriendschap
verreweg het belangrijkst. (RS 27)

Dwang is een kwaad, maar er bestaat geen enkele
dwang om onder dwang te leven. (VS 9)

Niets is toereikend voor degene voor wie het toereikende te weinig is. (VS 68)
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De bovenstaande uitspraken zijn afkomstig van Wikipedia.
In de inleiding is reeds een tekst getoond van Aristoteles waarin wordt aangegeven
dat het leven volgens je eigen demoon de ideale manier van leven is en de meeste
kans geeft op een gelukkig leven. Het is lastig om aan te geven waarin ongeluk huist
en waar geluk huist. Daarom is het vooral aan uzelf om uw geluksbrengende
handelingen/gedachten te ervaren en te identificeren.
Als hulprichtlijn zouden de 6 universele waarden kunnen dienen : Wijsheid,

Rechtvaardigheid, Humaniteit, Spiritualiteit/Transcendentie, Moed
& Matigheid. Binnen Spiritualiteit/Transcendentie vallen een aantal
karaktersterkten of persoonlijke succesfactoren : Waardering/bewondering,
Dankbaarheid, Hoop, Humor, Spiritualiteit. Door deze 5 sterktes maximaal
te effectueren ondervindt u reeds een bijzondere wijziging van uw ervaring van het
functioneren in de maatschappij en de interactie met alles daar in.
Aanvullend kunnen alle andere karaktersterkten onderzocht worden in hoeverre ze
bij u passen, en in hoeverre zij u kunnen helpen bij het realiseren van uw potentie.
Het boek Character strenghts and Virtues a classification manual , door o.a. Martin
Seligman - zie boeken sectie - gaat hier diep op in, en kan u hierbij ondersteunen.

Waarom Gelukkig zijn?
Een valide vraag is : waarom zou ik gelukkig zijn? Ik wil helemaal niet gelukkig zijn. Of
ik wil helemaal niet doen wat u voorstelt. Wat is het nut van gelukkig zijn? Ik ben al
jarenlang ongelukkig, ik weet helemaal niet hoe ik gelukkig zou kunnen zijn. Iedereen
in mijn omgeving is ongelukkig, wat brengt me dat eigenlijk, geluk? Ik ben nooit lang
gelukkig. Gelukkig zijn is niet voor mij. Ik ken helemaal geen gelukkige mensen. Wat
moet ik doen als ik gelukkig ben?
Als u deze vragen zou stellen, zou ik dit zeer toejuichen, omdat het aangeeft dat u
bewust bezig bent met het onderwerp en er bewust een moment van reflectie aan
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wijdt. Het is absoluut valide om de vraag te stellen: waarom zou ik gelukkig willen
worden, willen zijn of willen blijven?
Het antwoord hierop is eigenlijk vrij complex en lang. Omdat ik hier geen
fundamentele theorie wil opschrijven, dient het volledige antwoord gereduceerd te
worden tot een consumeerbare, acceptabele, overtuigende en compacte
verklaring. Hierdoor kan het zijn dat dit antwoord in de loop van de tijd wordt
gemodificeerd -volgend boek.
Geluk is een van de belangrijkste motivatoren voor het optimaal functioneren van
de mens. Wanneer een mens gelukkig is participeert hij/zij optimaal in zijn/haar
omgeving, hier staat tegenover dat iemand die -zwaar - ongelukkig is, een ballast is
voor zijn/haar omgeving. Hij of zij belast andere mensen met zijn/haar problemen, en
de ongelukkige individu 'zuigt' aan de maatschappij -i.p.v. te contribueren- de
negatieve/ongelukkige individu onttrekt emotionele/fysieke/monetaire energie aan
de maatschappij.
Het enige 'positieve' ongeluk is het - vaak - door tieners gekende 'love sickness'.
Gesteld dat het slechts een of enkele dagen duurt, en dat het niet een vorm van
depressie kent. Hierbij ondervindt u een kortstondige stroom van negatieve emoties
die het gevolg zijn van een verbroken relatie. In principe is het een makkelijk
vluchtgedrag in makkelijk zelfmedelijden, zonder veel reflectie/introspectie.
Maar het geeft wel aan, dat de 'verstotene' individu een enorme emotionele drang
ervaart of terugverlangen naar de (liefdevolle) relatie, waarin u zichzelf erkend,
geliefd, versterkt, vol zelfvertrouwen, sociale warmte, etc. voelde. Wat aangeeft dat
u het momentane ongelukkige gevoel -het gescheiden zijn van de gewenste sociale
partner - wil vervangen door het opnieuw verbinding zoeken met de ex-partner.
Dit als voorbeeld van een ongelukkig gevoel dat u wilt vervangen door een positief
gevoel -vaak niet instantaan, omdat u in een vreemd gevoel van volledige inertie
vervalt, zonder direct de drang te hebben dit te willen beëindigen – verantwoordelijk
-heid voor emotionele onbalans wordt tijdelijk ontkent, men zwelgt in zelfmedelijden.

Waarom niet persisteren
in een ongelukkig gevoel ?

U kunt hier voor kiezen. De vraag is alleen: waarom? Want welke bijdrage levert dit
gevoel aan uw leven, welke bijdrage levert dit aan anderen in uw omgeving etc.
Een andere vraag zou kunnen zijn: waarom zou ik energie stoppen in mijn
gevoelsleven om gelukkig te zijn/worden/blijven? Het antwoord hierop is als volgt:
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Het leven voltrekt zich in het zelfde tempo voor iemand die gelukkig is, als voor
iemand die ongelukkig is. De tijd die u in het leven doorbrengt is gelimiteerd, er was
een duidelijk begin, en er is tevens een duidelijk einde, dit einde is binnen 0 tot 90
jaar. De vraag aan u is hoe u deze resterende tijd invult.
Of u een gelukkige geest of een ongelukkige geest heeft, voor beide tikt de klok
even snel, beide hebben dezelfde tijd beschikbaar, maar beide verschillen in de
invulling hiervan. Wat belangrijk is om te realiseren, is dat de beschikbare tijd
gelimiteerd is, en dat u slechts een positieve bijdrage aan de wereld, uw naasten,
uw werk, uw vereniging, uw studie, uw vrienden en kennissen kunt leveren, in de
mate dat u kiest dat te doen.
Als u kiest voor een ongelukkige geest, is de vraag die u zichzelf kunt stellen: welke
betekenis geef ik aan mijn leven? Wat betekent mijn leven voor deze wereld? Hoe
geef ik inhoud aan mijn leven? Wat is het doel van mijn leven? In het boek 'Man's
search for meaning' van Viktor E. Frankl -zie sectie IV, boeken- wordt dit onderwerp
uitgewerkt, waarbij volgens de theorie van het Existentialisme de verantwoordelijkheid bij de persoon zelf wordt neergelegd. Het is u die de invulling aan uw leven
geeft, niemand anders is hiervoor verantwoordelijk.
U heeft altijd de vrije keuze om uzelf een negatieve mentale conditionering te geven
- alsook het tegengestelde. In principe is de maatschappij niet in staat en -wenselijk bij machte om u een positieve/gelukkige levenshouding op te dringen. De reden dat
de maatschappij dit mogelijk zou willen doen is dat u als een gelukkig mens een
significante bijdrage aan diezelfde maatschappij zou kunnen leveren, wat in het
geval van een -zeer- ongelukkige mentale conditie niet -of zeer gering- het geval
zou zijn.
Een overkoepelende vraag die u zichzelf zou kunnen stellen is, welke levensdoelen u
heeft, of zou kunnen hebben en uitvoeren. Door een focus op toekomstgerichte
doelen die een significante inhoud geven aan uw authentieke zijn, en congruent zijn
met uw hoofdwaarden, kunt u een hogere effectiviteit bereiken in uw actuele en
toekomstige leven. Door deze levensdoelen als -nieuwe - leidraad te nemen
ontstaat er een meer transparante structuur in uw leven, en kunt u ook gemakkelijker
keuzes maken en deze motiveren - richting uzelf en richting anderen - en hierin
persisteren.
Als u – ongewenst - langdurig een sterk gevoel van onbehagen ervaart of langdurig
(flink) ongelukkig bent, is het sterk aan te raden een bezoek aan een psycholoog te
brengen om de gevoelde emoties te bespreken en te zien welke positieve
veranderingen er in uw gevoelsleven tot stand gebracht kunnen worden.
U heeft het recht op uw ongeluk, het is aan u, om vast te stellen of uw ongeluk u
helpt in uw leven en dat van anderen, of ongeluk een vast onderdeel van uw leven
is, c.q. dient te zijn. Het is aan PP om u de voordelen van geluk te tonen - en hopelijk
u hiervan te overtuigen.
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Geluk zou ook op een andere manier omschreven kunnen
worden.
In principe kan het geluksgevoel worden gezien als een momentane optimale
balans van uw gevoelens, waarbij er een piekgevoel optreedt die u doet beseffen
dat u de meest optimale staat heeft bereikt, waarbij alle gevoelens gebalanceerd
zijn en er geen behoefte is aan meer... - liefde, geld, eten, genot, etc. Maar dat

u

volledig vervult bent van een gevoel van volmaaktheid, van
eenheid, van verbondenheid, van perfectheid. Dit gevoel kan door geen enkel
gevoel overtroffen worden, en is daardoor alles vervullend!
De crux hierbij is dat het -ultieme- geluksgevoel een duidelijk tijdelijk karakter heeft,
en niet kan worden vastgehouden -fysiek- maar dat het een culminatie is van een
serie van gedachten c.q. handelingen in relatie tot uzelf, tot anderen, samen met
anderen, voor anderen.
Doordat het een dynamisch karakter heeft -de

verkrijging van het
geluksgevoel en het wegebben van het geluksgevoel- wordt u

aangespoord om uw handelen en denken te continueren, om als zodanig opnieuw
een vergelijkbaar moment te creëren.

Geluk is een pad, geen doel,
er is geen restaurant met geluk op het menu, wel zijn er restaurants die u beloven
dat hun eten u gelukkig zal maken, en als u dat toelaat -u zich voorneemt- kan dat
zeker het geval zijn. Het leven op deze manier gedefinieerd bestaat uit een
aaneenschakeling van geluksmomenten, die u kiest te ervaren, en die u kunt delen
met anderen en vice versa.
Ter illustratie van het Pad vs. Doel levens hypothese, geef ik u het voorbeeld van de
speelfilm. Die eind 18e eeuw en begin 19e eeuw enorm populair was, en de mensen
een heerlijk -korte- ontsnapping bood aan hun vaak schrijnende/erbarmelijke
bestaan. Films werden in het begin zelfs in spiegelbeeld bekeken, en begeleid door
een pianist.
Waar de mensen door werden geïntrigeerd, was het verhaal dat werd
verteld/uitgebeeld door de held, hoe hij de knappe vrouw redde, gevaarlijke dieren
doodde, bijzondere avonturen met zijn vrienden beleefde en altijd wist te
ontsnappen aan het (nood)lot, dit sterkte de mensen in hun besef dat hun levens op
een dag ook een positieve wending zouden nemen en een prachtige prins op het
witte paard zou verschijnen, of dat de baas langs zou komen om een belangrijke
promotie aan te bieden vanwege alle goede verdiensten, waardoor het leven weer
nieuwe energie kreeg, en alles weer leuk werd.
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Waar het hier om gaat is dat ook de films in 2010 een weinig ander script kennen
dan de films van een eeuw geleden, zij bieden de kijker een mogelijk te ontsnappen
uit de benarde/monotone/nare situatie van het heden. En voor een kort moment de
rol van de ster in de film te ervaren/te zijn. Maar nog meer van belang is dat films die
2 tot 3 uur duren,

altijd gaan over de reis, de onderneming, de

zoektocht, de uitdaging en het realiseren daarvan. De hoofdpersoon is 3 uur lang
bezig zijn doelen te bereiken, om dan in de laatste 1-3 minuten van de film dit
daadwerkelijk te voleinden - en dus alsnog, alle moeite wordt beloond.
Zo ook het leven/het geluk. Het is het streven dat telt, niet het bereiken. Het

streven duurt uw hele leven, het bereiken zijn slechts kortdurende pieken in
het totale traject, belangrijk maar slechts momentaan.
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Communicatie
De interactie tussen ik en de ander

Complexe/informatierijke communicatie is wat de mens - samen met de walvissen,
dolfijnen en primaten(apen) - onderscheidt van de andere diersoorten. Onze
cognitieve capaciteiten -significant grotere herseninhoud- hebben ons evolutionair
geholpen te ontwikkelen tot wat we nu zijn. De mogelijkheid om wensen, ideeën,
gevoelens, vragen & kennis te delen heeft de mens geholpen om de complexiteit
van het universum in grote mate te incorporeren in zijn/haar belevingswereld.
En daardoor -bijzonder- optimaal en effectief te acteren in de wereld. De mens is
zelfstandig niet tot heel bijzondere dingen in staat, maar in samenwerking met
anderen, hebben we de wereld nagenoeg volledig naar onze hand kunnen zetten,
alleen de ruimte buiten onze wereld is nog een uitdaging ten aanzien van
overwinning/beheersing.
Dankzij prachtige nieuwe gratis producten als Google Translate is er nauwelijks nog
een taalbarrière in de internetwereld. Bovendien is het prachtige, democratische
instrument Internet een fenomenaal iets, dat gewone mensen over de gehele
wereld digitaal met elkaar verbindt. Tuurlijk is er ook een hoop -zeer- negatieve
content op internet, misschien zelfs te veel, maar dat doet niets af aan alle positieve
content en de intermenselijke contacten, en daar uit voortvloeiende positieve

interhumane synergie.
Om te groeien en te bloeien als mens is communicatie evident. Zonder
communicatie is de mens - als sociaal dier - minder effectief of zelfs volledig
ineffectief. Tijdens de interactie met de wereld en alle mensen, dieren en
voorwerpen, ontstaan allerlei spanningsvelden in u. Door de indrukken die u opdoet
in de wereld, te delen met anderen, neemt uw begrip van de wereld toe en ervaart
u meer balans -en daardoor vaak een gevoel van welbevinden.
Communicatie heeft zich de afgelopen 300.000 jaar aanzienlijk ontwikkeld, en vorm
gekregen in talen, geschreven teksten, religies, gebruiken, normen, omgangsvormen
etc. De effectieve mens heeft een enorm scala aan communicatievaardigheden
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om zich in de interactie met anderen optimaal te manifesteren en te komen tot een
ideale/effectieve communicatiedialoog, die beiden assisteert in hun optimale zijn.
Dankzij communicatie hebben wij de wereld vorm kunnen geven zoals we dat
gedaan hebben, en onze communicatie ontwikkelt zich nog steeds. Een mooi bewijs
voor de intrinsieke drang tot communiceren.

Comunicatie is het dissiperen en accumuleren
van emotionele energie
Een mooi voorbeeld is het explosieve gebruik van mobiele telefoons, vanaf 9 jaar tot
90 jaar, iedereen heeft er een. En vele gebruiken hem zelfs intensief; in antwoord op
de vraag -in opinie peilingen- wat onmisbaar is, komt het mobieltje op plaats 1-3.
Een enorme winst van technologische ontwikkeling, ten dienste van de mens.
In de sectie werkdocumenten vindt u het
bewustzijn, onderbewustzijn en ego
communicatie-diagram. Wat ik hier heb
willen uitbeelden is hoe informatie het
menselijk brein bereikt, of niet. Als de
informatie eenmaal binnen is, hoe deze dan
een interactie aangaat vanuit het bewustzijn, naar het onderbewustzijn, via het ego
en vice versa. Het doel van dit diagram is om aan te geven dat communicatie een
bijzonder complex proces is -in essentie-, gesteld dat wij de interne verwerking van
alle bijkomende emoties en sturingen meenemen. Maar als wij tot een
totaalbegrip/inzicht zijn geraakt, dan kunnen we dit model ook zeer behulpzaam
inzetten om onze persoonlijke communicatie processen te optimaliseren, en tevens
te begrijpen hoe anderen hun eigen communicatieproces hebben vormgegeven,
en hoe daar best mogelijk mee om te gaan.
Het verhaal dat ik hier neer wil zetten wil ik baseren op een setting waarin twee
mensen tegenover elkaar zitten en tussen hun in, op de tafel, ligt een sinaasappel,
het is een mooie zonnige middag, een prettige temperatuur, en beide mensen
voelen zich prima. De twee mensen voeren een dialoog die wordt geïnitieerd door
het plaatsen -door een van de twee individuen- van de sinaasappel, midden op de
tafel. Hierdoor zijn beide bewust van het voorwerp en zullen beide zich een beeld
van de nieuwe situatie vormen, waarbij beide, geheel onafhankelijk van elkaar een
constructie van de werkelijkheid creëren, die totaal kan verschillen van die van de
ander, ondanks dat de nieuwe situatie relatief ongecompliceerd is.
Dit is evident om te beseffen. Reden hiervoor is, dat het merendeel van imperfecte
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communicaties wordt veroorzaakt door de mismatch tussen de twee
belevingswerelden die beide ervaren. En waardoor een persoon, door de aanname
dat de ander de situatie exact zo ziet als hij/zij dat doet, terwijl dit niet het geval is,
mogelijke een negatieve emotie ervaart. Omdat de ander niet reageert zoals
verwacht.
Gemakshalve gaan wij er vaak van uit dat de ander de situatie net zo ziet als wij dat
doen, maar lang niet altijd is dat ook het geval, en vaker niet dan wel. Deze
aanname kan aanleiding geven tot frustratie, boosheid, wantrouwen of afkeer.
Hierdoor neemt de kwaliteit van de communicatie sterk af, of stopt zelf geheel.
De rol van de sinaasappel is dat er in beide mensen compleet andere mentale
processen plaatsvinden, en de persoon die streeft naar een optimale communicatie
is zich hiervan bewust. En alleen door daadwerkelijk de ander te vragen naar
haar/zijn motivaties, ideeën, vragen, acties, bezwaren of gevoelens en hoe die door
de ander -positief - beïnvloed kunnen worden, ontstaat begrip. Dit is de start van
daadwerkelijk wederzijds begrip.
In het communicatie diagram ziet u een aantal pijlen die aan de buitenkant van de
ovaal, botsen op het oppervlak en weerkaatst worden, terug de ruimte in. Wat hier
mee bedoeld wordt is dat veel -heel

veel- mensen denken te
communiceren, maar eigenlijk niet veel meer doen dan tegen de
andere persoon praten, en hierbij persoonlijke emoties vrij laten en laten
reflecteren op de ander, het idee hebbend, dat de ander de woorden van u
volledig absorbeert, opneemt, verwerkt en opneemt in zijn/haar denkwereld. Alleen
dat is vaak volledig niet het geval.
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De oorzaak hiervoor ligt in het feit dat communicatie tussen twee of meerdere
mensen alleen kan plaatsvinden wanneer deze mensen besluiten de
argumenten/woorden van de ander daadwerkelijk het bewustzijn te laten betreden
en daar een verdere verwerking te gunnen, om uiteindelijk een intrinsieke
kwalitatieve reactie te geven, die waarde toevoegt aan het communicatieproces.
Belangrijk te realiseren, zijn de beperkingen die mensen hebben in communicatie
met anderen, nog los van het spreken van verschillende talen, of het bezigen van
verschillende gebruiken -vaak gelieerd aan verschillende landen of culturen.
Mensen hebben slechts een beperkte hoeveelheid energie die hun dagelijks door
hun activiteiten leidt. En communiceren is een bijzonder mentaal, maar zeker ook
fysiek proces, en als een van beide of beide niet het gewenste minimum niveau
heeft, zal dit het communicatieproces negatief beïnvloeden. In die zin, dat de
kwaliteit mogelijk niet het vereiste niveau bereikt, waardoor de interactie tussen
beide individuen tot een minder gewenst resultaat leidt, vaak volgt een nieuw
gesprek, om opnieuw vast te stellen hoe de interactie/samenwerking/wensen
/gevoelens geïnterpreteerd moeten/kunnen/zullen worden.
Communicatie -effectieve- is mogelijk het moeilijkste dat een mens ervaart in zijn
functioneren in de maatschappij, en daarom exact de reden waarom het (basis en
voortgezet)onderwijs hier veel aandacht aan zou dienen te besteden, omdat alles
wat u ervaart is gekoppeld aan dit proces, als u in staat bent optimaal -positief &
effectief- te communiceren met iedereen in uw sociale omgeving zult u een
optimaal gevoel van welbevinden ervaren, waarbij het niet noodzakelijk zo hoeft te
zijn dat u de ander alleen met
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positieve berichten bestookt. Maar dat als u een oprechte negatieve emotie heeft,
dat u deze ook uit -naar de ander. Zodat de ander zich bewust is van uw
houding/gevoelens/wensen/waarden/normen etc. Waardoor er een duidelijke
nieuwe situatie is geschetst van interactie, transparantie van gevoelens en wensen.
Dit is van groot belang, ook voor anderen, om effectief met u te kunnen
communiceren, uw duidelijkheid naar hun toe, geeft hun de handvaten om u
congruent te benaderen.
Ego's zijn vaak de grote blokkades in optimale communicatie, door vooral de eigen
wensen/ideeën/behoeften voorop te stellen, kan de ander het gevoel krijgen dat
het evenwicht in de communicatie niet daar is, en zichzelf/haarzelf daardoor de
vraag stellen welke toegevoegde waarde de communicatie met de ander voor hun
heeft.
Daarom is het van belang oog te hebben voor de ander, het tonen van empathie,
zodat de ander duidelijk ziet dat er een -hersteld- evenwicht is in de communicatie.
En dat de ander het idee heeft dat er een ruimte is ontstaan om zijn/haar
ideeën/behoeften/wensen te delen en vervuld te krijgen
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Dankbaarheid
Dankbaarheid is mogelijk de meest
gelieerde karaktersterkte/
eigenschap die kan leiden tot een
duurzaam, intrinsiek gevoeld
geluk/gelukkig leven. Op deze
manier gesteld is een continue, oprecht gevoelde en geuite dankbaarheid -richting
de schepper/ partner/ kinderen/ ouders/vrienden/ kennissen/vrienden/collega’s/
leraar etc.- een basis voor een significant verhoogde perceptie van
voldaanheid/tevredenheid/acceptatiegraad/levensbalans, die zich – normaal
gezien - zal terugvertalen in een gebalanceerd gevoel van levensvervulling
/effectiviteit.
Dankbaarheid is -in mijn optiek- het instrument bij uitstek om een gebalanceerde
levenshouding terug te vinden c.q. te behouden. De motivatie hiervoor is dat de
menselijke psyche er op gericht is om continu pieken in de diverse stimuli domeinen gevoelde emoties/ ervaren gedachten /gewenste gevoelens /interne reacties op
ervaren handelingen van anderen - terug te brengen tot een behapbaar aantal
emoties (qua intensiteit, diversiteit en persistentie). Hierdoor zullen bijzondere ( dure
/unieke/duurzame/emotionele/ status gevoelige ) zaken, zoals : boten, schilderijen,
auto's, huizen, juwelen, kleding, etc. slechts kort in het bewustzijn aanwezig zijn om
ons met hoge frequentie te herinneren aan de waarde die aan ons externe EGO is
toegevoegd.
Wat namelijk na enkele dagen, weken - in een uitzonderingsgeval tot enkele
maanden - gebeurt, is dat de materiële aanwinst geen aandeel meer heeft in de
positieve mentale stimulering van ons actieve brein (bewustzijn), maar is verplaatst
naar het onderbewustzijn, omdat het brein ruimte beschikbaar wil houden voor
zaken die uw leven momentaan, significant beïnvloeden.
Een bedreiging vormen, om een noodzakelijke/instantane actie vragen of om een
andere reden een hoge prioriteit opeisen in het bewustzijn, en daarmee minder
urgente - van een eerdere datum of tijd - mentale processen verdringen. Hierdoor
verliezen positieve gedachten over recente materiële aanwinsten met verloop van
tijd hun invloed -op ons positieve mentale welzijn.
Als u dus het kooppatroon van een onverzadigbare consument zou aanhouden, het
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idee daarbij hebbende dat dit inherent zal leiden - of continueren van - tot een eventueel duurzaam - gevoel van geluk, zult u toch vaststellen dat dit gevoel, slechts
van korte duur is. Omdat u - net als 95% van de wereldbevolking - een gelimiteerd
bestedingsbudget heeft, kunt u niet ongebreideld geld uitgeven, ten einde het
gelukkige gevoel van het pas verkregen goed te continueren, door opnieuw een vaak grotere - aankoop te doen.
Voorbeelden van mensen die in het verleden een streven naar een ongebreidelde
/extravagante rijkdom hadden, zonder hierbij een enorm geluksgevoel te ervaren
zijn te vinden in de mythe betreffende koning Midas , maar ook William

Randolph Hearst, die het Hearst Castle liet bouwen - zonder hier veel van te
kunnen genieten. De actuelle financiele crisis in Amerika kent ook voorbeelden van
mensen die inzagen dat geldelijk gewin al s enig doel niet tevredenstellend is – zie
sectie Internetlinks voor verschillende voorbeelden.
Om niet te vervallen in een uitputtende uiteenzetting welke activiteiten niet tot een
duurzaam ervaren geluksgevoel zullen leiden, zal ik mij nu zetten tot het uiteenzetten
welke bijdrage DANKBAARHEID kan leveren aan uw duurzame, gebalanceerde,
positieve gevoelsleven.
Dankbaarheid wordt in alle wereldreligies
erkent als een evidente eigenschap.
Het meest bekend voor de westerse wereld
is het voorbeeld dat Jezus van Nazareth/
Christus gaf, en dat is vastgelegd in de Bijbel,
natuurlijk is een ander voorbeeld prins

Siddhartha Gautama, die later bekend werd als Boeddha,
die dankbaarheid als onderdeel van een optimaal leven dacht. Maar tevens het
Daoïsme , de Islam , het Hindoeïsme, omarmen Dankbaarheid als een kernwaarde
van het menselijk bestaan. Dit om te illustreren dat Dankbaarheid niet een
eigenschap is die door slechts een stroming of een religie wordt verkondigd.
Om te komen tot een -volkomen- gelukkig gevoel, een gevoel van

bliss/epiphany /absolute balans , is het noodzakelijk om een (zeer) sterk intrinsiek
gevoel van dankbaarheid te ervaren, richting uzelf , richting uw directe omgeving,
richting uw indirecte omgeving, richting het levende, richting het niet levende,
richting de Schepper etc. Als u deze staat weet te bereiken, zult u een
onverstoorbare balans/gelukzaligheid ervaren, zonder afleidende gedachten.
Alleen is dit slechts weggelegd voor een enkeling, maar het streven is voor iedereen
open.
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Wetenschappelijk commentaar
Georg Simmel, was een filosoof en socioloog en schreef verschillende boeken,
Simmel betoogde dat Dankbaarheid een cognitief-emotionele toevoeging is die tot
doel had te persisteren in onze wederkerigheidsverplichtingen. De motivatie
hiervoor was dat bestaande wetgeving en regels onvoldoende zijn om u tot een
optimaal sociaal gedrag te leiden/dwingen. Dankzij de aanwezigheid van
dankbaarheid in het menselijke sociale interactie model is er een positieve sociale
wederzijdse verbintenis die continu in twee - of meerdere - richtingen wordt
bevestigd/geëffectueerd/bekrachtigd/geuit. Op een andere manier gesteld :

Dankbaarheid is het morele geheugen
van de mensheid.
In het boek Character Strengths and Virtues wordt een representatie gegeven van
dankbaarheid in 4 facetten. Ik heb geprobeerd dit in een 4 dimensioneel model
weer te geven. De motivatie hiervoor is dat het u mogelijk een beter inzicht geeft
hoe de interactie is en een gevoel geeft voor het samenstel.
De 4 facetten van Dankbaarheid zijn :

DE INTENSITEIT
Op een schaal van 0 tot 10 kan de sterkte van het gevoel van dankbaarheid
worden weergegeven. Het is voorstelbaar dat een ervaring in een sterker gevoel
van dankbaarheid resulteert dan een andere ervaring. De ervaring van
dankbaarheid is een volledige intrinsieke ervaring, die alleen door u kan worden
gestuurd. De magnitude van de dankbaarheidservaring zal proportioneel zijn met
het intrinsieke dankbaarheids-systeem dat u zich heeft voorgenomen tav het
acteren in deze wereld. Uzelf kent factoren toe aan door u ervaren fenomenen (
emotioneel/materieel/sociaal /cognitief/estetisch), deze factoren bepalen in welke
mate u een externe emotie/cognitieve ervaring intern representeert/interpreteert.
Ter illustratie van deze constructie : een kind kan enorm blij zijn met een nieuw
verkregen speelgoed, terwijl een ander kind- van gelijke leeftijd, geslacht, fysieke,
etc. - een gematigde of zelfs negatieve ervaring heeft/ervaart bij het verkrijgen van
dat specifieke speelgoed. Evident hierbij te herkennen is de significante invloed van
de daadwerkelijk interne representatie/cognitieve emotionele intrinsieke motivatie
die het kind ervaart ten aanzien van een of meerdere externe stimuli.

107

HET VOLLE LEVEN , POSITIEVE PSYCHOLOGIE & FILOSOFIE, DEEL I

Inleiding

DE FREQUENTIE
Door een sterke interne ontvankelijkheid voor positieve interne -maar vooral externestimuli bent u reeds voorgeprogrammeerd voor het ervaren/ontvangen van een
veelvoud aan positieve emoties als gevolg van intern gevoelde emoties die gelieerd
zijn aan externe stimuli die het gevolg zijn van emotionele contributies aan uw
emotionele systeem. Door een bovenmodale emotionele ontvankelijkheid voor het
positieve in uzelf en uw omgeving, is de kans op een - gemiddeld hogere frequentie van dankbaarheids-ervaringen groter. Als u een sterk materialistisch
gerichte emotionele indentiteitsconstructie heeft, zullen de stimuli -die er
daadwerkelijk zijn ! - niet als zodanig door u worden waargenomen, simpelweg
omdat u een virtuele emotionele drempelwaarde heeft ingesteld in uw
waarnemings /ervaringssyteem, waar de meerderheid van de beschikbare stimuli
niet bovenuit geraken en niet uw bewustzijn kunnen bereiken -om vervolgens de
gewenste positieve internpersoonlijke emotionele ervaringen te manifesteren.
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OMVANG
U kunt een dankbaarheidsgevoel ervaren richting een persoon die u zojuist heeft
geholpen bij het vinden van uw route in een vreemde stad. Voor velen is dit een –
logische - positieve emotie, maar uw dankbaarheid kunt u niet alleen richten naar
personen die u persoonlijk hebben verrijkt met materiële of emotionele
toevoegingen aan uw zijn.
Het is aan u om uw dankbaarheid te richten tot alles waarvoor u een dankbaarheid
kunt ervaren. Dit is -normaal gezien- een langdurig groeitraject dat veel weg heeft
van een meditatieve exercitie, waarbij u steeds meer fenomenen in uw bewustzijn
toelaat om er vervolgens een positieve affectieve emotie aan te verbinden. Door dit
proces - dat jaren kan duren! - kunt u een dankbaarheidsgevoel ontwikkelen dat ver
uit gaat boven de buurman die aanbiedt om bij hem te komen barbecueën, of de
baas die u een promotie aanbiedt.
Het omvat - kan omvatten - een dankbaarheid voor de ervaren gezondheid - van
uzelf, van u naasten - uw relatie - met uw partner, uw kinderen, uw
vrienden/kennissen/collegae/de Schepper - uw positie in de maatschappij, uw
competenties, uw natuurlijke omgeving, de natuur, de ontwikkelingen in de
techniek, uw mobieltje van de zaak, de Iphone, G4 of Ipad, de fysiotherapeut, de
voetbalcoach etc.

DICHTHEID/DENSITEIT
Wanneer er een positieve gebeurtenis in iemands leven plaatsvindt, dan kan hij/zij
het idee hebben dat dat simpelweg hem/haar toekwam, dat het zo had moeten
zijn, en dat hij/zij het simpelweg verdiende om dit te krijgen/ervaren. Dit is een
materialistische benadering van het leven, die actueel vrij gangbaar is, en zelfs
epidemische vormen aanneemt, het is stuitend om te zien de hoeveelheid mensen
die daadwerkelijk alle succes, rijkdom, status, voorrechten naar zich toe trekken
omdat zij daadwerkelijk het idee hebben hier 100% recht op te hebben, en zich
eigenlijk verongelijkt voelen door de beperkte omvang van de ontvangen
goederen, functies, rijkdom en de grote vertraging hierin.
Het is vrij duidelijk dat de zojuist beschreven mensen het zeer moeilijk zullen hebben
om een daadwerkelijk intrinsiek gevoel van geluk/voldaanheid/emotionele
balans/dankbaarheid te ervaren, en als gevolg hiervan zullen persisteren in het
streven naar een schier onbegrensde materiële welvaart. Helaas zullen deze mensen
- vaak pas zeer laat, meestal te laat - ervaren dat het gekozen pad uiteindelijk niet
leidde/leidt tot het gedachte geluk.
Maar voor u, die daadwerkelijk een van binnenuit gevoelde dankbaarheid heeft
richting een grote groep mensen voor ervaarde verbeteringen in uw leven. Zal
daadwerkelijk een verhoogd gevoel van intrinsiek duurzaam geluk ervaren. Natuurlijk
is het ook zo, dat nagenoeg niets in deze wereld door een enkel persoon tot stand
wordt gebracht, vaak is het wel een persoon die de hoofdoorzaak is, maar vaak hier
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in ondersteund door een groep van anderen. Als voorbeeld het behalen van een
diploma van een VMBO/MBO/HBO of universiteit. Hier zou u kunnen stellen dat u , en
alleen u degene bent die dat diploma daadwerkelijk heeft gehaald, dit is evident
onjuist! U heeft gestudeerd in een groep, u heeft een interactie tussen u en de groep
ervaren, u heeft samengewerkt in kleinere groepen bij het uitwerken van
opdrachten, u heeft urenlang gesproken met medeleerlingen om te komen tot
inzicht in de materie, u heeft 1000 vragen gesteld aan in totaal 25 leraren, u heeft
suggesties, correcties en instructies van leraren ervaren. Alle boeken die u hebben
geholpen de materie te begrijpen zijn geschreven een enorme groep mensen etc.
Dus dat u uw diploma heeft gehaald, klopt, alleen wel met de hulp van 1000 andere
mensen!
Dus door het erkennen van de contributie die grote aantallen mensen, iedere dag
opnieuw, aan uw leven maken ervaart u een sterke positieve emotie richting uw
levensomgeving en zult u de contribuanten aan uw leven waarderen, en hopelijk
zover komen om uw dankbaarheid ook daadwerkelijk te uiten - emotioneel,
materieel.

INTERVENTIES
U heeft de mogelijkheid om uw dankbaarheidsgevoelens te versterken,
bestendingen, intensiveren en diversifiëren.
Door het bijhouden van een DANKBAARHEIDSDAGBOEK kunt u uw dagelijkse,
wekelijkse of maandelijkse positieve gevoelens binnen dit domein vastleggen in uw
boek. Professor

Tal ben Shahar van Harvard Business School, USA - Positieve

Psychologie - gaf in zijn Summercourse 2005-2006 aan dat hij op zijn laptop een

Gratitude journal bijhield, Op het moment dat u specifieke ervaringen vastlegt
in een boek, worden cognitieve-emotionele ervaringen getransformeerd tot
gefixeerde mentale notities die een langdurig karakter krijgen - afhankelijk van de
subjectieve ervaring. Een groter en duurzamer karakter krijgen, mogelijk tot een
subjectieve waarheid verheven. De daadwerkelijke bestendiging van de waarde
van de gedachten komt voort uit het periodiek herlezen van de neergeschreven
gedachten en emoties.
GIVE EVERBODY YOU ENCOUNTER EVERY DAY A LOVING, WARM, GREETING
SMILE. IT WILL FULFILL YOUR LIVE WITH WARMTH AND SOCIAL WEALTH, AND IT
CONTRIBUTES TO THE MENTAL/EMOTIONAL WELFARE OF THE OTHERS YOU
ENCOUNTER. A SMILE IS FREE, AND IT EFFECTS YOUR OWN POSITIVE EMOTIONAL
BALANCE. BY SMILING A LOT, YOUR OWN LEVEL OF HAPPINESS INCREASES
PROPORTIONAL, EN IS INFLUENCED IN A DURABLE MANNER. FIND A REASON TO
SMILE, MAKE OTHERS SMILE, FIND JOY IN SMILING OTHERS. YOUR SMILING TO
OTHERS DOES IN NO WAY DIMINISH YOU IN THE FACE OF OTHERS. FIND A
REASON TO BE GRATEFUL, EVERY TIME YOU GET UP IN THE MORNING, SAY TO
YOURSELF : TODAY IS A HAPPY DAY, BECAUSE I'AM GRATEFUL FOR …
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Wees dankbaar, en open uzelf
voor al het goede in de wereld.
Om u te assisteren in het vinden van uw optimale zelf, om u te helpen de balans te
vinden/herstellen in uw leven, om u een handleiding te geven hoe u gelukkiger kunt
zijn, om u te tonen welke handelingen u kunt doen, zonder dat u een euro uitgeeft
en toch een beloning ontvangt die elk geldbedrag overstijgt.
De onderstaande teksten en ideeën, zijn een condensatie van een studie van 4 jaar,
van 3000 uur audio- books en van 25 boeken.
Laat u mij weten of dit u daadwerkelijk assisteert, of dat het dit niet doet, deel met
mij uw inzichten.
Als u ‘s ochtends opstaat en als u ‘s avonds naar bed toe gaat kunt u de volgende
tekst integraal, verkort of aangepast uitspreken, zodat uw geluksgevoel duurzaam
positief zal worden beïnvloed omdat door het uitten van dankbaarheid u de waarde
van alles in uw leven heeft verdubbeld - of zelfs meer. Door dit te doen, heeft u uw
momentane mentale, fysieke, sociale, monetaire rijkdom sterk vergroot, zonder dat
dit uw grote inspanning heeft gekost.

Mijn voorstel tav de monoloog :

Schepper, God, De Geest, Het Universum……..

Ik wil u bedanken voor/ Ik ben Dankbaar voor :
Het Helal
De Hemel
De Wolken
De Lucht
De Geur
Het Licht
De Warmte
De Grond
Het Water
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De Planten
De Bomen
De Mensen
De Dieren
De Vissen
De Insecten
De Vrede
De Veiligheid
De Rust
De Ruimte

Mijn Kinderen
Mijn Vrienden
Mijn Kennissen
Mijn Vrouw/Man
Mijn Ouders
Mijn Lichaam ( Mijn benen,ogen, mond, vingers, voeten, hart, longen,oren ….)
Mijn Gezondheid
De Gezondheid van mijn vrouw/man, kinderen, ouders
Mijn Sociale rijkdom
Mijn Financiële rijkdom
Mijn Mentale rijkdom
Mijn Fysieke rijkdom

Mijn Huis
Mijn Computer/LapTop
Mijn Mobiel
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Mijn Kleren
Mijn Sporten
Mijn Fiets
Mijn Kleren/Pak/Schoenen
Mijn Tas
Mijn TV
Mijn Mobiel/LapTop
Mijn Auto
Mijn/onze vakantie
Mijn hobby
Mijn collegae
Uw Bescherming
Uw Leiding
Uw Sturing
Etc.
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Als u ‘s ochtends opstaat en als u ‘s avonds naar bed toe gaat kunt u de volgende
tekst integraal, verkort of aangepast uitspreken, zodat uw zelfvertrouwen,
persoonlijke effectiviteit, duurzaam positief zal worden beïnvloed omdat door het
uitten van positieve persoonlijke eigenschappen, u uw onderbewustzijn
programmeert via uw bewustzijn. Door dit systematisch, consequent en vol
overtuiging te doen, kan het een positieve bijdrage aan uw functioneren leveren.

Mijn voorstel tav de monoloog :

Ik open mijn Hart, mijn Ziel, mijn Lichaam,
mijn Geest, mijn Zijn voor onbeperkte :
(hoeveelheid/aantal/volume ) :
Liefde
Rijkdom
Vriendschap
Succes
Gezondheid
Geluk
Humor
Plezier
Relaties
Relaties met vrouwen
Relaties met mannen
Bedrijven
Instituten
Verenigingen
Universiteiten
Vrienden
Doorzettingsvermogen
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Energie
Kracht
Creativiteit
Innovativiteit
Zelfvertrouwen
Goedheid
Barmhartigheid
Altruisme
Wijsheid
Kennis
Inzicht
Sex
Rechtvaardigheid
Bijdrage aan de mensheid
Vergeving
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Humor
Ondanks dat ik zelf nauwelijks of geen tv kijk - ik geef de voorkeur aan sporten,
studeren en sociale activiteiten - was ik toch erg blij met het starten van COMEDY

CENTRAL in Nederland. Waarom? Omdat dit een prachtige tegenhanger is van
de allegorie en perverse orgie van geweld/agressie/negativiteit die de verschillende
commerciële netten rijk is. Daarom als mentale gezondheidsregel : kijk 2 x 30 minuten
per week naar Comedy Central, voor die gebalanceerde dosis humor, plezier,
ontspanning en lachen.
Er is positieve en negatieve humor, iedereen kent het fenomeen dat het ongeluk van
iemand anders, ons geluk is - bijzonder dat hiervoor een typisch Duits woord bestaat
: Schadenfreude met als antoniem : Tugendfreude . Leedvermaak, of zwarte humor
is van alle tijden - en zal dat vooralsnog wel even blijven - niemand kan zich hier aan
onttrekken, en iedereen valt hier vroeg of laat ten slachtoffer van, iets waar we ons
niet al te druk over moeten maken, wel als we dit meerdere keren per dag doen en
gedurende langere tijd. Effectiever is het ons te richten op positieve humor, het
bedenken van grappige dingen/verhalen/moppen/situaties, en deze verpakt als
verhaal of als mop vertellen aan anderen, of als tekening/karikatuur. Op deze
manier vermaken wij ons zelf - door onszelf emotioneel uit onze actuele beleving te
tillen en een creatieve emotionele toevoeging aan ons gevoelsleven te concipiëren,
en deze bijzondere creatie te delen met anderen, die vervolgens - bij een
geslaagde emotionele creatie - eveneens een positieve emotionele ervaring zullen
hebben - uitbarsten in een bulderend lachen, of het tonen van een kleine glimlach,
en daarmee de ander bevestigen als een creatief, positief, humorvol persoon.
Humor/humorvol is absoluut niet het alleen vertellen van schuine moppen.
Humorvolle mensen zijn primair in staat om op een creatieve, positieve manier een
incongruente emotionele situatie in hun leven of dat van een ander of een zodanige
manier te beschrijven, omschrijven, herschrijven, verrijken, tekstueel te manipuleren
dat er een komische/vrolijke/stressverlagende ervaring wordt gekoppeld aan de
onverwachte/ongewenste situatie.
Omdat ons leven gekenmerkt wordt door een overvloed aan emotioneel
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belastende momenten is een goed gevoel voor humor een prachtig instrument om
de incongruenties in het emotionele landschap van het individu weer glad te strijken
en te voorzien van een nieuwe positieve interpretatie waardoor de initieel
ogenschijnlijk negatieve emotionele confrontatie wordt getransformeerd naar een
neutrale of zelfs positieve ervaring.
Niet alles in het leven is weg te lachen, niet alles is transformeerbaar in een positieve
emotie - althans niet instantaan - wij zullen sommige ervaringen op een meer
intellectuele manier dienen te verweken binnen onze Individuele

Identiteits

Constructie ( ICC ) of te wijl EGO, en dat is prima. Maar net als bij het kijken
naar de tv met kleine kinderen dienen wij te selecteren welke programma's wel en
welke programma's niet geschikt zijn voor onze kinderen, zo ook met het verwerken
van onze persoonlijke emoties: welke benaderen wij met humor en welke
benaderen wij met ons intellect.

Een leven zonder humor is een leven dat niet geleefd is

Voor een positief gevoelsleven is het evident dat wij beschikken over een gezonde
dosis humor. Humor wordt vaak afgedaan als een wat simpel, eenvoudig, banaal
vermaak, met weinig inhoud, effect of intellectuele uitdaging. Volledig onjuist!
Humor is een van de belangrijkste eigenschappen waarover mensen beschikken om
de zich continu aandienende incongruenties in hun leven binnen een andere
context te plaatsen, te herinterpreteren, te relativeren, te ridiculiseren, te
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bagatelliseren, te delen, te verwerken etc. Uw leven kent - wanneer het optimaal is
ingericht - een veelvoud aan hoogtepunten - preferabel gelijkelijk verdeeld over een
grotere tijdseenheid - maar tevens een groot aantal kleine en grote(re)
dieptepunten.
Omgaan met de hoogtepunten gaat ons is de meeste gevallen vrij goed af, het is
vooral het omgaan met de kleinere en grotere dieptepunten die ons als mens
definieert in ons zijn. Vanaf jonge leeftijd leren we te lachen, niets is meer aanstekelijk
(positief) dan het lachen van een baby/peuter(s). Als u het YouTube filmpje –
hyperlink in de sectie Internetlinks - een of twee keer gekeken heeft, en u bent in een
neutrale tot positieve stemming, kan het haast niet anders, dan dat u minimaal een
flinke glimlach heeft gehad, bij zoveel ontspannenheid, zoveel geluk uit het niets, het
lachen om niets, het lachen omdat lachen leuk is, lachen omdat je van binnen uit
een natuurlijke drang voelt om het doen, lachen omdat je je daardoor prettig(er)
voelt.
In het ander filmpje – hyperlink in de sectie Internetlinks - is de bruid aan de beurt om
eens flink uiting te geven aan haar angst, ongemak, onwennigheid. Zij uit haar
mentale incongruentie in de unieke stressvolle/angstige situatie door voluit helemaal vanuit haar tenen, maar specifiek vanuit haar buik - volledig
ongecontroleerd, volledig onbegrensd te lachen, op deze manier wordt de actuele
stressvolle situatie in haar mentale representatie - van de actuele transformatie van
juridische en sociale verbintenis - in overeenstemming gebracht met haar
verwachtte ideeën/gevoelens hierover. Helemaal prima.
Deze twee filmpjes geven een blik op twee bijzonder onschuldige, positieve
momenten in het leven van deze mensen, en worden ook door (bijna) iedereen ook
zo gezien.

Maar niet altijd zijn de situaties die wij in ons leven ervaren even positief en
ontspannen. Er zijn een veelvoud aan situaties die bijvoorbeeld traumatisch, diep
emotioneel - bij verlies van dierbare -, gevaarlijk ( mentaal/fysiek), stressvol,
beangstigend, bedreigend, verontrustend etc. zijn. En geven als gevolg hiervan
aanleiding tot - initieel - een negatieve stemming. Humor is dan een van de
instrumenten waarover mensen beschikken om de ervaren emotionele onbalans te
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herstellen. Door humor los te laten op situaties, gedachten, ervaringen, ideeën,
conflicten, strijd, gevoelens etc. kunt u de, als emotioneel negatief ervaren,
incongruentie herformuleren, waardoor deze een ander karakter krijgt en een
grotere congruentie heeft met uw emotionele ervaring.
Humor bestaat in vele soorten en maten. Wanneer u in staat bent om situaties in uw
leven/omgeving met een humoristische insteek te benaderen - en belangrijk hierdoor een grotere balans in uw – emotionele - leven te ervaren,bent u een
persoon die over de persoonseigenschap/karaktersterkte humor beschikt. Een
belangrijke persoonlijke verrijking. Zonder humor kent het leven veel langdurige
negatieve momenten die een grote invloed hebben op uw emotionele landschap.
Wanneer u humor heeft uitgesloten in uw leven, zult u het leven vaker als
onaangenaam/oneerlijk /zwaar/naar/eenzijdig/stressvol ervaren, terwijl hier absoluut
geen extrinsieke reden voor is.

Als u humor een vast onderdeel maakt van uw dagelijkse gewoonten, als u uw
dagelijkse interacties met andere mensen/dieren vorm geeft volgens een
humorvolle levenshouding zult u een ongekende hoeveelheid levensenergie ervaren
die u in staat stelt om zelf optimaal te functioneren en het leven van de anderen op
een gelijkende manier te beïnvloeden.

Humor is uw wapen tegen de emotionele uitdagingen die gedurende
de dag/week /maand uw gevoelspad zullen kruisen en - wanneer u er niet op
berekend bent - uw emotionele balans tijdelijk of langdurig (negatief) zullen
beïnvloeden. Maar door uw humorvolle benadering van alle, door u ervaren
handelingen van anderen – richting u, uw naasten, anderen, zichzelf, door
gedachten/handelingen van uw zelf - zult u de wereld meer gebalanceerd/minder
bedreigend/ontspannender /aangenamer /congruenter ervaren dan in het geval
dat u dit niet bent.
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Humor is iets van alle tijden, persoonlijk ben ik alleen bekend met de humor aan de
hoven van middeleeuwse vorsten -als eerste humorvolle voorstellingen- die dienden
om de soms wat vlakke, weinig dynamische en vaak bijzonder gespannen situatie
enige kortstondige mentale verlichting te brengen -verpozing.
Van een wat latere tijd zijn de moppen, grappen en grollen rondom de
machtshebbers van die tijd - de koningen/graven/stadhouders, maar ook de
Katholieke) kerk en zijn dienaars ( 18e/19e eeuw). En nu natuurlijk nog steeds zijn o.a.
politici en werkgevers een dankbaar voorwerp van spot en ridiculisering - naast
gezagdragers als politieagenten. Door bijvoorbeeld het maken van tekeningen –
karikaturen - waarin specifieke - negatieve/afwijkende - kenmerken versterkt worden
weergegeven, werd/wordt de desbetreffende persoon belachelijk gemaakt.
Deze situatie waarin de ondergeschikte de directeur of stadhouder binnen zijn eigen
gekozen domein een of meerdere negatieve kenmerken toedicht, waardoor de
bespotte, in plaats van een hogere sociale plaats, ineens een gelijkende of lagere
plaats inneemt. En waardoor de boze, teleurgestelde, verdrukte, gefrustreerde
werknemer/ondergeschikte zijn gepercipieerde positie momentaan als minder
ernstig beoordeelt. Omdat zijn meerdere ineens een, in zijn/haar gevoel, grove
vernedering heeft genoten en daardoor een vergelijkbare ervaring zou ervaren, en
daardoor tijdelijk tot de zelfde (lagere)klasse behoort, met de daar aan gekoppelde
problemen, frustraties, beperkingen en zorgen. Hierdoor ervaart de ondergeschikte
een kort moment van ontspanning.
Humor vertegenwoordigd vanuit deze context een noodzakelijk instrument om uw
frustratie te uitten over alle voorwaarden, beperkingen, dwang, restricties, regels en
normen die de bovenklasse voor u opstelt en op u uitoefent. Humor is binnen deze
context de Paracetamol die automatisch wordt geslikt bij opkomende of
aanblijvende hoofdpijn - een bekend medicijn met een bekend en relatief zeker
pijnverdrijvend/onderdrukkend effect.
In het boek van Peterson en Seligman ( Character Strengths and Virtues ) wordt
aangegeven dat het gebruiken van slechte of negatieve humor vermeden dient te
worden. Natuurlijk zijn antisemitische, discriminerende, vrouwonvriendelijke en
godslasterlijke moppen niet geheel gewenst, maar wat wij ons simultaan dienen te
realiseren, is dat de mensen die deze moppen of gerelateerde humor concipiëren
blijkbaar gedreven worden door een emotionele onbalans die hun hier toe aanzet,
en – hopelijk - hun balans hierdoor hersteld. Wanneer wij mensen en groepen bewust
beledigen op grond van hun geloof, overtuiging, levenshouding /invulling,
huidskleur, of geografische oorsprong etc. dan handelen we tegen het beginsel van
Humaniteit en dit dient vermeden te worden. Specifiek betreffende het beledigen
van de Islam door het afbeelden/tekenen van de profeet Mohammed, hier heb ik
een specifiek artikel over geschreven, om dit te veroordelen.
Wat natuurlijk ook hier voor ogen gehouden dient te worden is dat uw emotionele
balans , de groep en de natie positief dient te zijn en door geregeld te lachen om
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gezamenlijk ervaren zaken, brengt dit iedereen dichter bij elkaar en brengt het
(wederzijds)begrip weer terug in de gemeenschap. Door het delen van ideeën van
onzinnige/stuitende/idiote/wanstaltige/nare/vervelende/onbegrijpelijke voorvallen
wordt er in een gezamenlijk groepsproces een nieuwe waarheid /werkelijkheid
gecreëerd die door de participanten aan de discussie wordt geassimileerd in hun
eigen conceptie van de maatschappij.

Humor is onmisbaar voor een mentaal gezonde maatschappij
Cabaretiers hebben een belangrijke rol in het woelen in het emotionele landschap
dat zich in de maatschappij heeft geconcretiseerd/genesteld. Door confronterende,
uitdagende, inspirerende, humorvolle beschouwingen en persoonlijke percepties te
presenteren en van verschillende zijden te belichten, laten zij het publiek ervaren dat
hun waarheid en werkelijkheid niet altijd de hunne is, en dat er meerdere
perspectieven zijn, en dat iets niet altijd slecht of altijd goed is en dat autonoom
denken niet iets ondenkbaar of verfoeibaar is. U bent verantwoordelijk voor uw
werkelijkheid & waarheid - u bent de bouwmeester hiervan! - en u kunt dit
herrangschikken.
Vaak is humor oppervlakkig, plat, direct, negatief, discriminerend of beledigend,
maar het schept een kortstondig moment van -algehele- ontspanning. Even denken
we niet aan de veelvoud van problemen die ons die dag nog te wachten staan.
Even zijn we helemaal los, vrij, gelukkig, ontspannen. En hierdoor hervinden we
nieuwe energie om onze dag voort te zetten, omdat we hebben ervaren dat we
niet alles zo serieus moeten nemen, dat er ruimte is voor luchtigheid. Laten wij de
humor vieren, laten wij de mensen die humor in ons leven brengen waarderen, laten
wij dagelijks denken over humorvolle voorvallen in ons leven, laten we lachen over
wat niet in lijn is met onze verwachtingen, laten

we lachen zo veel en zo vol
overgave als we kunnen, opdat wij ons (levens)geluk hervinden.
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Vergeven
God, grant us the...
Serenity to accept things we cannot change,
Courage to change the things we can, and the
Wisdom to know the difference
Patience for the things that take time
Appreciation for all that we have, and
Tolerance for those with different struggles
Freedom to live beyond the limitations of our past ways, the
Ability to feel your love for us and our love for each other and the
Strength to get up and try again even when we feel it is hopeless.
Het bovenstaande gebed is in 1934/1952 opgesteld door Reinhold Niebuhr .
Hieronder de vertaling :
God, schenk ons de ...
sereniteit om de dingen die we niet kunnen veranderen te accepteren,
De Moed om de dingen die we kunnen veranderen te veranderen, en de
Wijsheid om het verschil te weten.
Geduld voor de dingen die de tijd nemen
Waardering voor alles wat we hebben, en
Tolerantie voor mensen met verschillende worstelingen
Vrijheid om te leven buiten de beperkingen van onze manieren uit het
verleden, de mogelijkheid om Uw liefde te voelen voor ons en onze liefde
voor elkaar en de Sterkte om op te staan en het opnieuw te proberen, zelfs
wanneer we het gevoel hebben dat het hopeloos is.
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Dit is een bijzonder zelfversterkend samenstel van treffende zinnen. U kunt God hier
weg laten als u geen religieuze overtuiging heeft, en vervangen door een voor u
betekenisvol woord.
Een van de kenmerken van dit gebed is dat het u aanspoort tot het reëel tegemoet
treden van de wereld en de mensen daarin, met reële verwachtingen van uzelf en
van anderen.
De AA – Anonieme Alcoholici – gebruikt dit gebed ook als hulpmiddel in het
overwinnen van de verslaving.
Vergeving is een begrip dat in alle wereld religies terugkomt, zeer sterk in het
Christendom, maar even zo goed in de Islam en Boeddhisme. Vergeving valt binnen
de Waarde Matigheid – zie 24 succesfactoren.
Het hebben van de karaktersterkte Vergeving kent enorm veel emotionele
voordelen. Door mensen, dieren, voorwerpen met een vergevingsgezinde
gemoedstoestand tegemoet te treden is de emotionele belasting voor u minimaal.
Wanneer u niet ‘in staat bent’ om een ander te vergeven voor het geen hij/zij u
heeft ‘aangedaan’ creëert u een emotionele

molensteen. Die u gedurende

de gehele tijd - de periode dat de u de andere persoon niet wilt vergeven voor
zijn/haar daad – meetorst. Op zich niet erg, alleen als u op een gegeven moment 10
van deze emotionele molenstenen meetorst, houdt u maar beperkt energie over
voor de overgave aan positieve, vrolijke, sociale, waardevolle activiteiten.
Daarom hier de vraag, om uzelf de vraag te stellen in hoeverre het u helpt om
optimaal/effectief/voluit te leven met alle haat/afgunst/boosheid
/woede/nijd/teleurstelling jegens anderen. U dient zich af te vragen of alle boosheid
die u in zich heeft u helpt om het maximale uit uw leven te halen en een maximale
bijdrage te leveren aan dat van anderen.

Niemand kan uw haat/boosheid wegnemen, omdat niemand dat
daar heeft geplaatst! Dat heeft u zelf gedaan –om voor u moverende
redenen. En daarom bent u de enige die kan besluiten om afscheid te nemen van
de boosheid/afgunst/woede.
Natuurlijk is het niet zo dat als u vandaag besluit om uw boosheid/woede te
vervangen door neutraliteit – of zelfs liefde -, dat dat dan vandaag ook in een keer
geëffectueerd wordt. Simpelweg vanwege het feit dat u er een flinke tijd over heeft
gedaan om de boosheid en woede op te bouwen -tot een substantiële mentale
omvang.
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Zal het u -vaak - een gelijkende tijdsspanne kosten om deze Emotionele

BUNKER(S) van BOOSHEID/WOEDE af te breken. En het zal u evenveel
energie kosten om de bunker af te breken, als dat het u energie heeft gekost om ze
te bouwen.
Maar als uw emotionele landschap is bevrijd van deze bunkers van boosheid/woede
/afgunst/haat, dan zal uw emotionele energie meer vrij en meer effectief kunnen
stromen naar voor u belangrijke levensverrijkende activiteiten.
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Liefde

Liefde is de essentie van een vol leven. Liefde maakt het leven waard te leven.
Liefde vult ons, zoals niets anders ons vult. Liefde maakt dat wij geluk kunnen
ervaren. Liefde is een culminatie van gevoelens die een ultieme bevestiging vormen
van de ander of uzelf. Het uiten van liefde en het ontvangen van liefde zijn twee
kernonderdelen van het volle/ware leven. Liefde is in essentie mentaal, liefde is een
erkenning van eigenschappen in de ander die uzelf versterken in uw zijn. Liefde kan
alles vervullend zijn. Baby’s van 0 tot 1 jaar hebben een schier onbegrensde
behoefte ( en noodzaak) aan liefde. Als baby’s in deze cruciale periode geen of
onvoldoende liefde ontvangen, zal dat hun leven tekenen. Baby’s hebben een
enorme behoefte aan fysieke intimiteit, warmte, liefde, vriendelijkheid, bescherming,
zorg, verzorging, aandacht, (borst)voeding, spel, lachen, slaap, veiligheid, rust etc.
En eigenlijk zijn wij als kinderen en volwassenen nog steeds –af en toe- een baby, die
al het voorgaande wil. Liefde als volwassene is voor sommige mannen een
terugverlangen naar de jeugdsituatie waarin moeder voor alles zorgde en zij vrij
konden spelen.
Liefde tussen tieners is een emotionele band die beiden versterkt in hun zijn. Door de
erkenning van de ander - de erkenning van uw ego (individuele identiteits
constructie) - voelt u zich maximaal gemanifesteerd in de maatschappij. Het ego is
continu op zoek naar erkenning en als deze gevonden is, zal het ego hier moeilijk
afstand van doen. Even zo goed is het –zeer- lastig om iemand te vinden die uw ego
erkent en preferabel het volledig erkent. Daarom duurt het soms geruime tijd
voordat u een partner vindt die matcht met uw innerlijk. Dit is noodzakelijk voor een
postieve, contribuerende, optimale, effectieve relatie. Wanneer u elkaar niet
respecteert, wanneer u de ander niet erkent in zijn/haar zijn, wanneer u de ander als
minderwaardig of inferieur ziet -en dat zelfs uit. Dan is er sprake van een destructieve
relatie, die soms nog geruime tijd voortduurt voordat deze wordt verbroken.
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Wat van evident belang is dat u een helder beeld heeft van de kwaliteit van de
relatie, en of deze contribueert aan uw welzijn –en dat van de ander.
Seks is een evidente uiting van liefde. Liefde uit zich in woorden, gebaren,
gedachten, teksten, zang, activiteiten en seks. Seks

is geen liefde in de strikte zin

van de betekenis, maar een fysieke uiting van liefde. Seks kan dus liefdeloos zijn! De
realiteit is dat veel jongeren seks zien als ruilmiddel voor monetaire zaken ( drank,
eten, kaartjes, kleren, geld). Als het lichaam wordt gebruikt om –op deze maniergeld mee te verdienen, leidt dit inherent tot teleurstelling, verdriet en een verlaagd
zelfvertrouwen.
Wanneer liefde zich uit in seks is dat een prachtige fysieke manifestatie van diep
gevoelde emoties, en er zijn weinig zaken op aarde die deze ervaring in intensiteit en
bevrediging kunnen overstijgen. Geniet er intens van, geniet er vaak van, maar zorg
er voor dat het altijd gekoppeld blijft aan respect voor de ander en de
diepgevoelde liefdevolle emoties voor de ander.
Lust is een evolutionair genetische eigenschap die ons op een primitieve manier
prikkelt tot het aangaan van een seksuele relatie met de ander. Dit is een nauwelijks
te sturen emotie die ons in ons diepste zijn motiveert. Omdat wij ook over een ratio
beschikken, kunnen we kiezen om de oerdrift af en toe te negeren om bijvoorbeeld
onze relatie niet te schaden.
Liefde is iets dat in ons groeit, vanaf ca. 10 jaar, en bij ons blijft tot ons overlijden.
Naarmate we ouder worden, zijn we in staat om niet alleen mentale en fysieke (lust)
liefde te voelen voor onze partner -bij voor keur in een langdurige relatie- maar
kunnen wij onze liefde uitten naar nagenoeg alles wat ons leven aanraakt. Hier

ligt

het recept voor geluk. Door ons liefdevol te uitten naar alles in onze omgeving
: mensen, dieren, planten, bloemen, vogels etc. kunnen wij ons geluksgevoel
beïnvloeden. Liefde

kunt u alleen geven wanneer u liefde voor u zelf

heeft. Daarom kunt u alleen –ware, oprechte, alles vervullende- liefde ontvangen
als u eerst de ander heeft overgoten met uw liefde. Voor liefde geldt een reciproke
interdependentie -u kunt het alleen ervaren wanneer u in volledige, harmonieuze,
interactie bent met de ander.

THERE IS NO ONE WAY LOVE! – and there never was!
Geniet van de liefde, zoek de liefde, vindt de liefde en koester de liefde. Het is het
mooiste –niet materialistische – in uw leven. Liefde laat zich niet dwingen, liefde is
grenzeloos, liefde is ambitieloos, liefde is ongrijpbaar. Liefde is overal. Leer de liefde
te zien in de ander, leer de liefde te beantwoorden. Ontdek de kracht van liefde.
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KINDEREN
En uw
Levenspad

Kinderen vormen daadwerkelijk een bron van geluk.
Mijn motivatie voor deze stelling is dat verschillende mensen – dhr. prof. Veenhoven,
Leo Bormans e.a. – tijdens tv uitzendingen hebben aangegeven dat er geen
aanwijsbaar verband zou bestaan tussen het hebben van kinderen en het ervaren
van geluk. Ik denk dat ze hierin gelijk hebben, maar ik denk tegelijk dat ze ongelijk
hebben. Mijn idee is dat kinderen kunnen bijdragen aan het ervaren van een gevoel
van geluk, alleen dat ze dit niet direct doen - afgezien van uitzonderingsgevallen.
Ik heb een sterke afkeer van het fenomeen geluksvragenlijsten. Mijn bezwaar is dat
door de onderzoeker de aanname wordt gedaan dat de ondervraagde alle vragen
begrijpt en dat de ondervraagde altijd de juiste, correct, oprechte antwoorden
geeft. Terwijl het in mijn optiek voor veel ondervraagden helemaal niet duidelijk is
waar alle gevoelens vandaan komen, hoe transitief, persistent of intensief ze zijn. En
dat vaak de momentane situatie als uitgangspositie wordt genomen. Ook is de
vraag in hoeverre de sociale wenselijkheid van de antwoorden een rol speelt bij de
beantwoording hiervan.
Door al deze variabelen is het mijn idee dat er zeker vraagtekens moeten worden
gesteld bij uitkomsten van verschillende gelukspeilingen, helemaal als het gaat om
de koppeling tussen geluk en kinderen.
Het is mijn stelling dat kinderen wel bijdragen aan het ervaren geluksgevoel, alleen
dat ze dat indirect doen. Kinderen vormen een onderdeel van het natuurlijk,
biologisch functioneren van de mens. De mens wordt als dier gedreven door
zijn/haar natuurlijke instinct. Zijn/haar natuurlijke drang tot overleven en
voortplanting. Voortplanting is een genetisch geprogrammeerd biologisch systeem
dat de instandhouding van de soort garandeert. De mens als dier heeft een
natuurlijke behoefte/ instinctieve drang tot voortplantingsgedrag, dat normaal
gezien resulteert in de conceptie van jongen(kinderen).
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Onze genetische compositie is dusdanig dat wij een

groot genot ervaren
aan het hebben van seks – en gelukkig maar! De natuur heeft onze

geslachtsorganen op die manier vormgegeven dat wij -enorm veel - genot
scheppen in het hebben van geslachtsgemeenschap,
En op deze manier draagt de genetisch optimale mix bij aan een maximale kans op
een zo groot mogelijk nageslacht, en daarmee de beste garantie voor de
instandhouding van de soort.
Deze korte inleiding om de volgende stelling te ondersteunen :

Het streven van een man en vrouw - binnen of buiten een relatie naar het hebben van kinderen is natuurlijk, het vermijden hiervan,
tegennatuurlijk
Het lichaam van zowel man als vrouw heeft intrinsieke biologische eigenschappen
die de conceptie van kinderen tot doel hebben, De bijzondere, complexe,
interactie tussen alle lichaamseigen hormonen – bij zowel mannen als vrouwen –
nemen tijdens de vruchtbare levensfase compleet andere waarden aan, en
beïnvloeden het lichaam -en de geest- diepgaand.
Dit om aan te geven hoe de evolutionaire ontwikkeling van de mens als sociaal dier
afhankelijk is van de voortduring van de voortplanting van de soort en als garantie
hiervoor, de volledig/maximaal geoutilleerde individuen.
Als het lichaam, door 300.000 jaar evolutie, er op gericht is om zich – onder andere –
bezig te houden met de voortplanting, dan is het als onnatuurlijk te stellen als het
lichaam deze primitieve/rudimentaire activiteit niet onderneemt.
Kinderen als natuurlijk voortvloeisel van een –liefdevolle– relatie zijn een natuurlijke
bron van uitdagingen. Kinderen stellen de ouders voor een veelvoud aan
uitdagingen, die in principe al starten, vrij snel na de conceptie. Omdat de vrouw
die in verwachting is een – volledig – ander levensritme dient aan te nemen.
De geboorte van kinderen stelt ouders opnieuw voor – enorme – emotionele en
fysieke uitdagingen. In een keer wordt de relatie tussen man en vrouw veranderd in
een driehoeks- of bij een tweeling in een vierhoeksverhouding, met alle emotionele,
fysieke en andere gevolgen.
Door de aanwezigheid van de baby, later peuter, kleuter etc. moeten de ouders
continu afwegingen maken t.a.v. hun eigen tijdsbesteding, werk, hobby’s, vrienden
en kennissen etc.
De coëxistentie van een of twee –of zelfs meer– kinderen binnen het huishouden met een/twee ouders - geeft steeds meer -aan beiden- uitdagingen om het
samenwonen, samen leven, samen plezier maken, samen ruzie hebben succesvol te
combineren. Het is een continue uitdaging, die alleen als intrinsiek vervullend en
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weldadig zal worden ervaren, wanneer iedereen zich maximaal inspant om de
coëxistentie maximaal te ondersteunen en hier aan te contribueren,
Het is de contributie van iedereen – zie ook de sectie hierover – die de kwaliteit van
de interactie tussen alle leden van het gezin bepaalt.
Door een bewuste keuze te maken tot het contribueren aan de kwaliteit van leven
van de andere, draagt de contribuant indirect bij aan zijn/haar eigen volle leven.
Waar het dus om gaat is niet het : ‘ik doe dit voor jou, dus dan doe jij dat voor mij’.
Maar het positief handelen omdat je dat graag doet. Aristoteles legt in zijn boek
“Nicomachean Ethics’ dit helder uit. Hij stelt dat het er om gaat om de dingen te
doen omdat het doen van de dingen, intrinsiek vervullend is, en niet omdat het
moet, of omdat de ander dan jou zal helpen.
Alleen is dit een –zeer- lang pad om te bereiken, zeker in de huidige maatschappij,
waarbij het : ‘ ieder voor zich, en God voor allen’ is – de Tea Party in de USA is hier
een goed voorbeeld van.
Als wij blijven volharden in het idee dat wij niets voor iemand anders doen, als er niet
direct duidelijk is wat die ander voor ons zal doen, is de kans klein dat er een
altruïstisch maatschappelijk model zal ontstaan.
Maar terug bij kinderen en geluk; kinderen brengen ons dus geluk omdat zij ons
dwingen om ons maximale potentiaal te benutten en te tonen. Kinderen kennen –
zekere in de eerste levensjaren – geen of bijna geen grenzen, het is aan ons (ouders)
om die aan te geven – in het belang van het kind en dat van ons.
Door bijvoorbeeld de continue stroom van vragen, worden wij gedwongen om na te
denken over de mogelijke antwoorden, en zijn wij inherent gedwongen een hoge
mentale activiteit aan te nemen om het hoofd te bieden aan de cognitieve
behoeften van het kind.
Later, als het kind kan lopen, rennen, fietsen, sporten etc. wordt de fysieke uitdaging
steeds groter. Waar de baby eerst nog in de kinderwagen lag, is het een aantal
jaren later ineens aan het voetballen, hockey, tennis of paardrijden. En worden wij
opnieuw voor uitdagingen gesteld om alle wensen te realiseren.
Zelfs als ze gaan studeren, is de interactie nog niet gedaan. De (hulp)vragen die op
dat moment komen zijn van significante grotere magnitude dan toen ze nog in
groep 4 of 5 zaten!
Op basis van de contributie hypothese – zie verder in dit boek - is het mijn stelling dat
wij als mensen een natuurlijk groeiproces doormaken – gedurende ons gehele leven.
Waarin het maken van kinderen, het krijgen van kinderen, het opvoeden van
kinderen, het loslaten van de kinderen een intrinsiek/onlosmakelijk onderdeel hier
van uit maakt, en dat moet worden opgevat als een natuurlijk onderdeel van het
leven, en als zodanig als - potentieel – bijzonder vervullend kan worden ervaren.
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Wat natuurlijk belangrijk is om te benadrukken, dat

het krijgen en hebben
van kinderen absoluut geen natuurlijke garantie voor geluk is.

Sterker nog, het is heel goed denkbaar, dat mensen – ouders – het ouderschap als
bijzonder zwaar, frustrerend, teleurstellend en als uitputtend ervaren. Hoe goed je
ook als ouder je best doet, bij tijd en wijle, zal het zeker af en toe het geval zijn, maar
altijd gedurende een korte periode.
Het gaat er om dat u uw ouderschap op twee manieren kunt definiëren :
1. Het hebben van kinderen is een sociaal opgedrongen keuze en ik ervaar het
als een enorm zware, lastige, frustrerende en al mijn energie opzuigende taak,
waar ik niet of nauwelijks plezier aan beleef
2. Het hebben van kinderen geeft mij de mogelijkheid om mijn maximale
potentie als mens/ouder te manifesteren. Ik kan mijn kinderen alles leren of
geven, wat mijn ouders niet hebben gedaan. Ik kan mijn kind(eren) helpen
om maximaal te slagen in het leven door al hun vragen en wensen zo goed
mogelijk te interpreteren en uit te voeren. Ik zie het als een persoonlijke
uitdaging om mijn persoonlijke competenties zo te ontwikkelen, dat ik mijn
geluk en het geluk van mijn kinderen maximaal ondersteun.
Het is logisch, dat als u houding 1 kiest, het plezier van uw kinderen en uw eigen
plezier een niet al te hoog niveau zal behalen. Als u daarentegen kiest voor houding
2, waarbij u in potentie kiest voor het maximale leven – voor uzelf en voor uw
kinderen - en daarmee uw intrinsieke levensgeluk – een aanzienlijke kans op plezier
biedt.
Dus door het kiezen voor het aanvaarden van de enorme uitdaging die het
ouderschap u biedt, kiest u ervoor om uzelf continu te ontwikkelen, te groeien, en
daardoor continue in staat bent om nieuwe situaties adequaat tegemoet te treden.
Ook omdat u deze niet als tegenslagen, blokkades, rampen of risico’s definieert,
maar als daadwerkelijke persoonlijke

uitdagingen die uw leven het

leven waard maken. En doordat u zich continu ontwikkelt – en blijft
ontwijkkelen – geen enkel probleem heeft om de juiste oplossingen te vinden om de
nieuwe situatie op een – voor iedereen – tevredenstellende manier tot een
oplossing te brengen.
En als u de nieuwe situatie heeft omgevormd in een bevredigende situatie, geeft dit
u de bevestiging dat u over alle – benodigde – competenties beschikt om het leven
te vormen naar uw wensen. En als dit niet lukt, bent u flexibel om de nieuwe situatie
te aanvaarden als iets vaststaands en zoekt u naar mogelijkheden om deze te
accepteren en voor uzelf om te vormen tot een bevredigende situatie.
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Kinderen zijn van nature gelukkig, en hebben een natuurlijke
neiging naar geluk. Als u zich hier voor open stelt zult u in gelijke
mate geluk ervaren.

Geluk is een component die verbonden is aan groei – zie sectie 100%
geluk. Alleen als u groei ervaart, kunt u geluk ervaren, als u zich
afsluit van groei, sluit u zich af van geluk.
Kinderen zijn op deze manier zeker geen garantie voor geluk, als u kinderen op deze
manier definieert, zult u ook een negatief antwoord ervaren. Alles, dus ook dit
fenomeen is intrinsiek verbonden met de definitie er van. Daarom is mijn stelling dat
het een invalide vraagstelling is of mensen gelukkig worden van kinderen, deze
stelling getuigt van een aanzienlijke onwetendheid betreffende de complexe
psychologische processen die mensen ervaren.
Een triviale verklaring waarom – veel – mensen aangeven geen directe
geluksbeleving te ervaren als gevolg van hun kinderen is in mijn optiek de weigering
van deze ouders om het natuurlijke – mentale en fysieke – groeiproces te voleinden.
Veel mensen die eenmaal 24 zijn geweest hebben het idee dat school ver achter
hun ligt en dat sporten vooral iets is dat mensen op tv doen. Dit is op zich prima,
alleen is het wel zo dat als deze mensen worden geconfronteerd met kinderen, dat
deze kinderen de inertie van ouders als tegennatuurlijk ervaren en in hun eigen
natuurlijke gedrag persisteren, met soms als gevolg dat een of beide ouders het kind
als ‘onhandelbaar’, ‘vervelend’, ‘zeurend’, ‘onrustig’, ‘storend’, ‘lastig’ etc. ervaren.
Terwijl het kind niets anders doet, dan handelen volgens zijn/haar natuur, en dit zal
blijven doen, totdat het hiertoe gedwongen wordt te stoppen of aan te passen,
maar zelfs dan, zal het natuurlijke leer- en onderzoeksgedrag persisteren en zich
manifesteren in het bewustzijn van het kind.
Sommige ouders geven zich in het weekend over aan overmatige hoeveelheden
alcohol. Kinderen kennen deze middelen – tot de leeftijd van 14/16 – niet en blijven
met de zelfde energie hun wereld ontdekken. Dit kan leiden tot grote spanningen.
Wat wil aangeven dat er voor ouders een enorme verantwoordelijkheid voor ligt om
hun kinderen maximaal te faciliteren in het realiseren van hun doelstellingen in het
verkennen van de wereld.

Dus het geluksgevoel van/over kinderen is in grote mate
verbonden met de keuze om mee te groeien met het kind.
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Ken U zelf !

Op de Tempel

van Apollo in Delphi ,Griekenland, stond volgens Pausanias
(geograaf) :

"Νους υγιής εν σώματι υγιεί" / γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton
(Latijn : Nosce te ipsum/Temet nosce ==> Know thyself!, Nederlands : Ken u zelf ! )

Dit geldt als de grootste waarheid binnen de filosofie, en later ook binnen de
Positieve Psychologie. U zult uw hele leven bezig zijn de vraag te beantwoorden. Het
is de vraag of u ooit een definitief antwoord op deze vraag kunt geven.
Ken u zelf, de tekst boven de tempel van Apollo, klinkt eerst vrij dom, triviaal, weinig
zeggend, maar het is daadwerkelijk het allerbelangrijkste in het leven!
Waarom is dit zo? Dat is een heel erg lang en complex verhaal, dat ik zal proberen
relatief te beantwoorden. U leidt uw leven, u maakt uw keuzes, u bepaalt uw
doelen, u selecteert uw vrienden, u kiest uw werk, u kiest uw partner, u bepaalt uw
eigen (on)geluk, u bent verantwoordelijk voor het optimaal ervaren van het leven, u
bent verantwoordelijk voor wat u denkt en doet.

U en u alleen kunt uzelf veranderen,
en u alleen weet wanneer, waarom en hoe.

Door uzelf te kennen, weet u - van binnen - welke acties bij u passen, welke studie,
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werk, vrienden, sport, hobby’s etc. het beste bij u passen. Tuurlijk kunt u iemand
anders vragen om advies of mening, maar u bent degene die daadwerkelijk weet of
het zo is en de bijpassende keuze zult/moet maken.
Sommige mensen vinden het makkelijker als andere mensen de keuze voor hun
maken. Ouders maken in de eerste jaren - tot 6 jaar - alle primaire keuzes voor hun
kind, dit neemt af tussen 6 en 18 jaar en is daarna voornamelijk de
verantwoordelijkheid van de dan volwassen geworden zoon/dochter.
Als u leeftijd dus boven de 18 is, dan is het aan u om zo goed mogelijk vast te stellen
wat u wilt studeren, wilt worden – beroepskeuze -, kleding, leefpatroon,
uitgavenpatroon etc.
Uw persoonlijkheid is voornamelijk bepaald door uw genen - die u van uw ouders
heeft geërfd - dit uit zich in de 5 -psychologische- basiskarakteristieken : Openheid (
voor ervaringen), Zorgvuldigheid (bewustzijn), Extraversie, Meegaandheid en
Emotionele stabiliteit. Deze zijn voor ca. 50 % erfelijk bepaalt, dat laat dus nog ca. 50
% over om zelf in te vullen -en positief te gebruiken.
Door te weten hoe u psychologisch reageert op bepaalde zaken, kunt u vooraf
inschatten of sommige dingen u versterken of verzwakken, u plezier of angst geven,
u laten groeien of uit balans brengen. Door hier bewust mee om te gaan, kunt u uw
levensgeluk al aanzienlijk beïnvloeden.
Vanuit de Positieve Psychologie wordt aangegeven dat het zinvoller is om je te
richten op zaken waar je al goed bent, dan te blijven hameren op zaken waar je
niet goed in bent. De nieuwe strategie is dus concentreer je op de zaken waar je al
goed in bent, en zoek naar andere zaken die je ook nog kunt verbeteren.
Veel verdriet, angst, woede, pijn, teleurstelling, afgunst, nijd etc. wordt veroorzaakt
door het najagen van denkbeelden die niet passen bij daadwerkelijk duurzame
intrinsiek gemotiveerde doelstellingen.

Door alleen dat na te jagen wat past bij uw pure ik,
zult u nooit teleurgesteld zijn,
omdat u alleen het haalbare zult nastreven, iets dat binnen uw competenties, uw
bereik, uw budget, uw gevoelsdomein past. En hetgeen daarbuiten valt zult u niet
nastreven.
Door uzelf continu de vraag te stellen bij alle gedachten en acties die u heeft c.q.
onderneemt of dit strookt met uw intrinsieke doelen, zult u ervaren dat slechts weinig
activiteiten daadwerkelijk gericht zijn op het verrijken van uw daadwerkelijke ik.
Veel ( 80% ) van wat wij doen is gericht op extrinsieke doelen - doelen die niet uit
uzelf voorkomen, maar die u zichzelf heeft aangepraat, of laten praten, of de
gedachte van heeft dat het wel zou kunnen passen - maar dat het in werkelijkheid,
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na –lange- reflectie toch niet werkelijk zo blijkt te zijn.
Horloges, mobieltjes, laptops, 3D LED tv’s zijn triviale voorbeelden van zaken die niet
vanuit uw innerlijke ik worden verlangd, maar die door de buitenwereld op uw ik
worden geprojecteerd, en dit zo vaak, dat u daadwerkelijk gelooft dat u het nodig
heeft. Terwijl u primair slechts: LIEFDE, ETEN, KLEDING, ONDERDAK EN GEZONDHEID
nodig heeft voor uw basisbehoeften, de rest is bijzaak.
Onlangs heb ik een boek gelezen van Mary Beth O’Neill -betreffende Executive
Coaching - zij had een prachtige term om ons dagelijkse levensgewoonte te
omschrijven: het geweven patroon van gewoontes. Als u uw leven voorstelt als een
dikke wollen wintertrui, die met verschillende wolsoorten en kleuren is gebreid, en
ook verschillende motieven kent, kunt u dit mogelijk beter visualiseren. Het gaat er
om, dat alles wat u in het verleden heeft gedaan, bijdraagt aan uw actuele –
specifieke - manier van handelden en denken. Door uw ervaringen uit het verleden positief en negatief - heeft u een uniek patroon van acties. En treedt u nieuwe zaken
tegemoet op basis van oude patronen. Alles prima, totdat de oude patronen u niet
helpen om nieuwe situaties effectief te lijf te gaan. Als u merkt dat de actuele
uitdagingen in het leven niet voldoende beantwoord kunnen worden met methodes
uit het verleden, is het tijd voor verandering.
Het is aan u om na te gaan welk patroon werkt, en welk patroon niet -meer- werkt,
om vervolgens een nieuw patroon te bedenken en uit te voeren.
Een ander woord dat zij gebruikte was Homeostase. Een moeilijk woord dat alleen wil
aangeven dat mensen geneigd zijn om weerstand te bieden aan alles en iedereen
dat tegen hun vaste/bekende/oude patroon in gaat. Dit betekent dat u dit zelf zult
ervaren op het moment dat u iets aan uzelf wilt veranderen - denk maar aan het
stoppen met roken/drinken. Maar ook dat andere mensen, die u beïnvloedt met uw
gedrag eveneens homeostase zullen vertonen, en het dus aan u is om dit te
overwinnen - als u uzelf wilt overwinnen.
Voordeel is wel, dat als u eenmaal de weerstand van uzelf en die van de anderen
overwonnen heeft, een enorme, vaak permanente stap heeft gemaakt in uw
levenslange groeiproces, iets wat u - normaal gezien - een enorme voldoening zal
geven, uw zelfvertrouwen zal vergroten, en uw bereidheid om de volgende stap te
zetten zal vergroten.
Want uiteindelijk is persoonlijk groei verslavend -denk aan de profvoetballer die na
jaren trainen eindelijk bij die ene Europese topclub kan gaan spelen.
Zie weerstand -in uw lichaam, uw hoofd, uw relatie, uw kennissen- als een natuurlijk,
altijd aanwezig fenomeen dat overwonnen kan en moet worden en zal worden. En

wanneer u de weerstand overwonnen heeft, ervaart u het bewijs
van uw eigen kunnen/doorzettingsvermogen/wil/kracht/energie die u
bevestigd in uw kunnen!
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Een korte Boekbespreking:
Een recent verschenen boek :

The curse of the capable, door Dr. Arthur

P. Ciaramicoli, is interessant om te lezen om volgende redenen:
Het is een Engels boek dat de bekende struggle for life illustreert. Waar het om gaat
is dat vroeg in het leven u vaststelt wat uw doelen in het leven zullen zijn, en hier
vervolgens een 30-40 jaar zonder enige reflectie aan werkt – met al u energie, inzet
en passie. Om na deze periode tot de ontdekking te komen dat alles niet helemaal
is uitgekomen zoals u dat gedacht had. En dan begint de grote reflectie periode:
wat heb ik fout gedaan, waarom

ben ik niet geworden wat ik wilde

worden, waarom ben ik ondanks alle inspanning nog steeds niet gelukkig,
wanneer ben ik wel gelukkig, waarom klopt mijn leven niet, wie helpt mij om mijn
leven weer op de rit te plaatsen. Het is een redelijk boek om te lezen en inzicht te
krijgen in wat u heeft gedaan, en waarom u dat deed, en wat u in uw leven dient te
veranderen om te zorgen dat wat u doet overeenstemt met wat uw intrinsieke
waarden zijn. Eigenlijk is het de

Control Alt Delete

reset van uw leven. U merkt

dat het gekozen pad niet werkt, dus gaat u op zoek naar een ander pad dat u meer
plezier, geluk, liefde, rust, erkenning, voldoening geeft, zodat de resterende 40 jaar
(extra) plezierig zullen zijn.
Een ander boek, al enige tijd geleden uitgekomen, met de titel: Six

Pillars of Self

esteem, door Dr. Nathanial Branden, is bijzonder interessant om te lezen
om volgende redenen:
Het boek – Engels - gaat over het evidente belang van zelfvertrouwen. Zonder een
gezond zelfvertrouwen, zult u nooit een maximaal levensgeluk ervaren. Het thema
van het boek hierboven komt hier ook in terug. Weinig

mensen hebben een
daadwerkelijk gezond, intrinsiek ervaren, duurzaam zelfvertrouwen, en als
gevolg hiervan is de invulling en vormgeving van hun leven verre van optimaal. Het
verkrijgen van een optimaal, positief, gezond zelfvertrouwen is iets dat niet vanzelf
gaat, maar dat door een doelgerichte, energieke, vasthoudende persoonlijke
strategie tot stand wordt gebracht. Het boek geeft aan de hand van
voorbeeldzinnen de mogelijkheid om zelfstandig te werken aan een verbetering. Iets
dat niet in een paar uur of een dag voor elkaar is, maar iets dat een termijn van een
aantal maanden in beslag neemt. Wanneer u echt een significante verbetering van
uw zelfvertrouwen tot stand wil brengen en dit duurzaam, wilt vasthouden, is dit boek
is absoluut een aanrader. Omdat Nathanial reeds 40 jaar bezig is met dit thema en
er daadwerkelijk iets over te melden heeft. Wat verstandig kan zijn, is om dit boek
samen met een coach door te werken, omdat sommige veranderingen – afhankelijk
van de ernst van het gebrek aan zelfvertrouwen – anders te moeilijk zouden zijn om
zelfstandig door te werken, en het zonde zou zijn als u niet het maximale uit het boek
zou halen.
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De
Contributie
Hypothese

In de Contributie hypothese, wil ik verder uitwerken in welke hoedanigheid mensen
groeien - intellectueel, sociaal, motorisch, emotioneel, spiritueel, fysiek, mentaal etc.
Een belangrijke onderliggend - instrumenteel faciliterend - fenomeen is de mentale
toestand van FLOW.
Het is mijn stelling dat van baby tot laatvolwassene er een continu -goeddeels
progressief- groeiproces actief is dat u helpt de complexiteit van uw bestaan te
incorporeren in uw perceptie van intrapersoonlijke en interpersoonlijk functioneren.

Het groeiproces wordt gefaciliteerd vanuit uzelf. Een baby heeft een
natuurlijke onderzoekingsdrift - van zijn/haar omgeving- die op dat moment wordt
gecontroleerd door de ouders. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt ook uw
vrijheid toe om verklaringen voor fenomenen in het dagelijkse leven zelfstandig te
verklaren. Onderwijs heeft een belangrijke functie is het systematisch vergroten van
de kennisdomeinen - in de breedte en diepte.
Maar het leven is groter dan alleen de schoolboeken, er is een rijke sociale wereld
beschikbaar om te ervaren, er zijn legio sporten om te beoefenen, in groepsverband
of individueel, en in een later stadium is een baan een duidelijke mogelijkheid om
persoonlijke groei te realiseren.
Binnen een relatie wordt emotionele en sociale ontwikkeling gefaciliteerd - en

kunt

u een grote gelukservaring hebben.
Wat de essentie van de contributie hypothese is, is dat u door steeds nieuwe
ervaringen op te doen, zich in alle richting blijft ontwikkelen en dus als mens groeit.
Het vergroten van het menselijke/humane kapitaal - wat zich uit in een steeds
grotere ervaren competentie niveau –dat zich ook daadwerkelijk objectief
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verifieerbaar manifesteert, is de kern van de contributie hypothese. Als gevolg van
dit fenomeen – het continu vergroten van het competentieniveaus binnen
verschillende domeinen - zal de initiële basis - competentie index/agglomeraat
binnen de Comfort Zone - een duurzame stretch maken naar nieuwe domeinen (
sociaal, intellectueel, motorisch, fysiek ). Een proces dat vergeleken kan worden met

de inktvlek strategie.
Het ontstaan van de inktvlek is een prachtige beeldspraak om het groeiproces te
illustreren:
De vulpen raakt het papier, de vulpen - het lichaam, de geest, het intellect - is
vervuld van energie - de inkt in de pen - het papier is het domein waarbinnen
het competentieniveau wordt verhoogd/vergroot, doordat de inkt uit het
reservoir, via de penpunt op het papier komt, vindt het daarna zijn weg
verder in het papier door de gemodificeerde houtvezels – cellulose - te
penetreren en zo voortdurend een groter oppervlak blijvend in te kleuren. In
principe stopt dit proces pas op het moment dat de punt van de vulpen van
het papier wordt gehaald, of dat de inktpatroon leeg is.
Zo zouden wij onze inspanningen in de verschillende gebieden illustratief kunnen
weergeven. En ons vergewissen van het feit dat wij voldoende energie, tijd en
aandacht hebben besteed aan een specifieke vaardigheid, persoon, studie om
daadwerkelijk een significante transitie of zelfs transformatie te realiseren -zie
volgende secties.
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Om bovenstaande wat begrijpelijker te maken :
In het werkdocument van de contributie hypothese ziet u twee groene ovalen,
daarbuiten een gele ovaal en aan de buitenkant een rode ovaal. Standaard
bevinden uw competenties – wat u kan – binnen de binnenste groene ovaal, als u
studeert, als u sport of als u praat met anderen, wordt u hierdoor slimmer, sneller,
sterker, sportiever etc. Als u bijvoorbeeld 15 jaar heeft gevoetbald, speelt u niet meer
in de F’jes, maar in de selectie, landelijk of zelfs bij een topclub, doordat u gegroeid
bent als speler en als gevolg hiervan steeds in een ander/hoger team bent
geplaatst. Hierdoor schuift u steeds een stukje naar buiten toe op, eerst naar de
tweede groene ovaal en daarna naar de gele ovaal enz. Als u er voor kiest om
helemaal niets te doen – thuis in de bank blijven hangen – dan blijft u in de eerste
groene ovaal.
Barbara Fredrickson heeft een nieuwe theorie binnen de PP geïnitialiseerd, namelijk
de Broaden and Build Theory. Ik heb twee wetenschappelijke publicaties gelezen,
maar ben niet geheel overtuigd van het daadwerkelijke vernieuwende karakter van
deze theorie. In mijn optiek is de B&B theorie ( het bouwen en verbreden van de
individu ) slechts een persoonlijke representatie van reeds bestaande theoretische
groei en ontwikkelmodellen. Een aanvullend bezwaar tegen de erkenning van deze
theorie is dat er geen significante nieuwe inzichten worden gepresenteerd, en het
theoretische, empirische werkmodel ontbreekt.
Mijn voorstel is dat voorlopig het bestaande Comfort

zone, Stretch zone,

Danger Zone model gehandhaafd blijft. Mijn motivatie hiervoor is als volgt: de
groei die elk mens ervaart, die start in zijn/haar vroege levensjaren en in principe
doorloopt tot ver in de volwassenheid, een proces is dat wordt gefaciliteerd door het
ervaren van FLOW.
Op de volgende bladzijde ziet u een werkdocument met een schematische
weergave van het groeiproces - geïnduceerd door FLOW. Doordat de individu een
prettig gevoel beleeft tijdens deze mentale staat, zal hij/zij persisteren in de activiteit,
totdat de subjectieve geluksbeleving onder een bepaalde/persoonlijke
drempelwaarde komt, waardoor de aandacht van het individu van de
oorspronkelijke activiteit verlegd zal worden naar een nieuw aandachtsgebied.
Door dit continue proces, blijven de competentiedomeinen groeien in aantal en
omvang, waardoor de oorsponkelijke Comfort zone een continue en duurzame
stretch maakt naar een nieuw vergroot gebied.
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In bovenstaand schema is in een twee-assig stelsel aangegeven welke
groeikarakteristiek een individu kan doormaken. De groene pijlen geven het ideale
groeitraject aan, de gele pijlen geven een route aan die afwijkt van de ideale route,
maar die sterk overeenkomt met de reële route die in individu zal volgen, hiernaast
geven de rode pijlen aan welke route als ongewenst wordt bestempeld tav het
bereiken van intrinsieke groei.
Als bovenstaande wordt samengevoegd tot een systeem, dan is de essentie hiervan
dat een individu continu uitdagingen ervaart in dit leven en dat zijn/haar reactie
hierop bepaalt welke groei ( mentaal, fysiek, intellectueel, sociaal, motoriek ) hier uit
volgt. Als filosofische levensvraag zou gesteld kunnen worden dat wij in ons leven
10.000 uitdagingen ervaren en dat wij hierop 10.000 antwoorden/reacties geven,
deze bepalen in grote mate onze groei - in alle domeinen. Dit sluit in principe aan bij
de leer van het Existentialisme -Jean Paul Sartre - waarbij de individu continu
verantwoordelijk wordt gesteld voor het subjectieve denken en handelen en de
gerelateerde gevolgen.
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Als we bovenstaande op een andere manier samenvatten komt het er cru gesteld
op neer dat een individu zich continu in de stretch zone kan plaatsen en hiermee
zijn/haar competentieniveaus kan verhogen/verbreden en hierdoor een Flow staat
ervaart, maar mogelijk belangrijker, dat de individu door een vergroot - intrinsiek
ervaren - competentieniveau, een breder palet van activiteiten als prettig ervaart,
op zowel sociaal, mentaal, relationeel etc. gebied. Maar als een individu zich
slechts vastklampt aan zijn of haar Comfort zone en hierbuiten geen activiteiten
onderneemt, dan zal zij/hij op den duur een gevoel van verveling - of erger ervaren!
Het is mijn stelling dat het

echte leven, het leven is van groei, door

continu te zoeken naar mogelijkheden om te groeien en deze daadwerkelijk te
benutten groeit u als mens en manifesteert u zich maximaal in dit leven. U

ervaart

het volle leven. Als u kiest om geen enkele groei door te maken vervalt u in
lethargie, in inertheid. Dit lijkt misschien prettig, maar op de lange termijn zult u dit als
weinig tevredenstellend ervaren!
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Unificatie
der
Humaniteit

Dit onderwerp staat enigszins los van PP, en valt meer in een persoonlijk gekozen
onderzoeksonderwerp. In mijn optiek is dit een sterk filosofisch geïnspireerd
onderwerp, het is mijn intentie in de komende jaren hier inhoud aan te geven,
waarbij ik mij realiseer dat dit onderwerp van een schier onbegrensde complexiteit is,
en daarom staat op voorhand absoluut niet vast dat ik hier in zal slagen, sterker nog,
de kans is veel groter dat ik dat niet, dan wel zal doen, maar zoals op andere
pagina’s benadrukt :

het is de weg die inhoudt aan ons leven geeft, niet het doel,
het is de weg, waar wij als mensen, inhoud kunnen geven aan ons leven en onszelf
ontwikkelen, en hiermee een bijdrage leveren aan ons - en dat van anderen - leven.
De motivatie om dit onderwerp uit te werken, komt voort uit het ontbreken van
beschikbare literatuur/boeken/websites over dit onderwerp.
Het is mijn visie dat een

groot deel van de wereldbevolking zoekende
is naar nieuwe aansprekende ideeën omtrent hun bestaan, hun

levenspad, hun doel in dit leven, richtlijnen voor hun bestaan en de interactie met
anderen die hun levenspad kruisen, voorbeelden van nieuwe theorieën of
alternatieve levensbeschouwingen zijn o.a. : Scientology en Kaballah
De vraag die zich opdringt of er daarnaast of daarboven een meer algemene
theorie geconcipieerd zou kunnen worden, Een waarbij de intrinsieke waarden van
mens worden erkend, en waarbij mensen hun kernvragen tav hun bestaan
beantwoord vinden. In mijn optiek is PP een zeer goede basis of inspiratie voor deze
theorie, omdat deze zich richt op het vervolmaken van het levensgeluk van alle
mensen, en daarmee de entropie in de wereld te verlagen, alleen dient een
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unificatie hypothese hier boven uit te stijgen en een breder kader te geven aan het
mens-zijn.
Ik heb een aanvragen gedaan bij de John Templeton Foundation (USA) en de Bill en
Melinda Gates Foundation om deze studie te ondersteunen – helaas zonder positief
resultaat -, waarbij ik heb aangegeven dat het misschien een goed idee is als er een
specifieke internetsite wordt opgericht, waar iedereen zijn ideeën kan bijdragen aan
dit onderwerp.

Dhr. Frank Furedi - hoogleraar sociologie aan
de universiteit van Kent - geeft in een artikel
in de Intermediair , aan dat we actueel niet
in een kennismaatschappij, maar
daadwerkelijk in een informatiemaatschappij leven. Wat aangeeft dat wij
als maatschappij nog steeds ontwikkelen.
De vraag die zich opdringt is waar wij ons
naartoe ontwikkelen, en is dit de goede
richting.

In mijn optiek is de rol van de verschillende wetenschappen positief, tot zeer positief,
en helpen zij het leven van de mensheid te verbeteren. Alleen wat ontbreekt, is een
samensmelting van al deze kennis, in de zin dat er niet alleen significante progressie
is in bijvoorbeeld het kennisdomein van klimaatverandering, maar dat er een
synergie plaats vindt tussen alle wetenschappen. De motivatie hiervoor is dat een
progressie - publicatie van onderzoeksresultaten in een vooraanstaand
wetenschappelijk tijdschrift - in bijvoorbeeld economie een hoge singulariteit heeft,
en daarmee weinig of geen invloed uitoefent op andere wetenschappen, en
daarmee de algehele entropie nauwelijks beïnvloedt.
Wat het complex maakt is dat wetenschappers een bijzonder smal
aandachtsgebied hebben binnen hun eigen vakgebied, en een publicatie bestrijkt
vaak een wetenschapsniche die slechts door enkele andere wetenschappers - soms
zelfs wereldwijd - wordt gekend. Hierdoor is de bijdrage van dit specifieke onderzoek
op algemene mondiale maatschappelijke schaal van geringe invloed. Hierbij
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kunnen wij niet de wetenschappers hiervoor verantwoordelijk houden, omdat het
een jarenlange, intensieve studie en daarna langdurig, gericht onderzoek vergt,
voordat een baanbrekende ontdekking gedaan kan worden.
Wat wij als maatschappij verlangen in een synergie tussen alle/vele bestaande
wetenschappen, waardoor resultaten in een specifiek wetenschapsdomein een
ander domein positief kunnen/zullen beïnvloeden. De vraag is alleen hoe.
Aristoteles spreekt zich – natuurlijk - ook uit over de waarde van het leven, hij
reageert hierbij op andere/voorgaande denkers, die het idee hadden dat pas bij
het overlijden van de persoon kan worden gesteld of deze een
gelukkig/volwaardig/positief leven heeft gehad, daar valt zeker iets voor te zeggen,
alleen betekent dit dat er tijdens het leven er geen reflectie zou kunnen
plaatsvinden, althans slechts een incomplete - omdat het verdere verloop nog
onbekend is.
Aristoteles stelde ook dat het

niet onderzochte leven,niet het leven

waard is, ook dit is - ten dele - waar, omdat alleen bij een volwaardige interactie
met alles in het leven de mens zijn volledige potentie ervaart en kan waarmaken. De
vraag die zich hierbij opdringt, is in hoeverre het noodzakelijk is voor de
zelfverwerkelijking van de mens dat deze zich volledig bewust manifesteert in zijn
omgeving en de interactie hiermee aangaat, en hierbij contribueert aan alles dat
hem/haar raakt. De vraag is welke richtlijnen hierbij het beste gehanteerd kunnen
worden, en welke dan goede en welke slechte zouden kunnen worden genoemd.
Hierbij treedt direct een enorm risico op, dat mensen worden gedwongen zich
volgens een vooraf bepaald stramien te gedragen in het zich voor hun uitrollende
levenspad. Door de wereldreligies is hier reeds uitvoering invulling aan gegeven, en is
ook gewillig door vele gevolgd, waarbij stellende dat deze regels zeker een positieve
bijdrage leveren/hebben geleverd aan het vervolmaken van de mens(zijn)
/maatschappij.
Alleen is het voor het 3e millennium gewenst om op basis van een positief
mensbeeld, een reflectie van de bestaande richtlijnen en de waarden die de mens
helpen in zijn verdere vervolmaking door te voeren en inhoud te geven. Een cruciale
factor is of wij in een nieuwe theorie het Godsbestaan een rol geven of niet, op dit
punt ervaar ik een zeer sterke tendentie dit wel te doen, de motivatie hiervoor is dat
de - in mijn optiek - momentane complexiteit van de mens nog veruit ontoereikend is
om zijn rol in het universum bij volledigheid te beschrijven op basis van
wetenschappelijke studies, en dat het nog mogelijk een millennium kost voordat de
mensheid in staat is zijn oorsprong en zijn uiteindelijke doel geheel vanuit zichzelf te
verantwoorden en vorm te geven. Ik realiseer mij hierbij dat dit intrinsiek botst met
wetenschappelijke denkbeelden/normen, hier staat tegenover dat de actuele
wetenschappen op dit terrein nog niet de progressie hebben gebracht die ons
definitief doen breken met de acceptatie van het Godsbestaan, waarbij ook een
motivatie is dat een definitieve ontkenning hiervan ook niet binnen ons
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kennisdomein ligt. Hier op aanvullend dat het slechts een aanzet is tot het
verwezenlijken van een theorie, waarbij na lange studie, ook kan worden
geconcludeerd dat aannames aan het begin herzien dienen te worden, daarmee
het behaalde resultaat niet ontkrachtend!
Bij verdergaande reflectie over het ontwerp van een unificatie hypothese (
these/idee) wordt mij steeds meer gewaar dat dit niet lukt binnen bestaande
wetenschappelijke kaders, wat ikzelf niet als een belemmering zie, alleen is wel
belangrijk dit vooraf vast te stellen. Mijn idee is dat PP een prima domein is om de
levensinhoud in het actuele leven vorm te geven, te stileren, te modificeren en te
optimaliseren, alleen voor een alomvattende theorie schiet dit tekort. Reden
hiervoor is dat ik het concept zou willen onderzoeken betreffende meervoudige cycli
van bestaan. Waarbij de stelling is dat dit leven er een is een cyclus van vele,
waarbij er sterke interconnectie is tussen de verschillende cycli, en dat er sprake zou
zijn van een positief versterkend effect.
De vraag die zich onmiddellijk opdringt, is die dat er absoluut geen bewijs voor aan
te dragen is dat dit daadwerkelijk zo is, en dit zal er op afzienbare tijd ook niet
komen. Hiernaast zou ook simpelweg gesteld worden dat het een volledig
absurdistisch idee is, want waarom zouden het er niet 2,10,20,40 etc. zijn, maar
gewoon simpelweg 1. De andere vraag die zich opdringt : welk leven, welke cyclus
is nu het belangrijkst, en waarom, de andere niet. Waarom zou er überhaupt sprake
zijn van opvolgende cycli, wat voegt deze theorie toe aan dit leven, welke
noodzaak is er voor deze theorie, in principe is dit niets anders dan er in het
Boeddhisme en Hindoeïsme wordt aangedragen als verklaring voor het zijn, waarom
zouden we deze theorie uitwerken, welk voordeel is er in dit leven aan te behalen,
gesteld dat deze theorie wordt opgesteld? Er zijn veel vragen te stellen, en daarmee
wordt gelijk de complexiteit en het sterk filosofische karakter van dit idee duidelijk, en
ook het zuiver contemplatieve karakter van het fenomeen, met een navenant
afwezige praktische toepassingswaarde.
Waarom dan toch de poging? Vanuit een persoonlijke interesse en als instigatie voor
een brede discussie en hopelijk een op termijn een vergroot kennisdomein.
Nietzsche heeft een reactie geschreven op de Christelijke leer, waarbij hij aangaf
dat een singuliere focus op het leven na dit leven, een miskenning van dit leven is,
het enige leven dat wij kennen en ervaren, en het enige wat wij ervaren en waarin
wij onszelf kunnen manifesteren, het volgende leven is voor ons een niet kenbaar,
niet beïnvloedbaar fenomeen, en het hebben van een overheersende focus op het
volgende leven is een miskenning van dit leven, en is daarom in zijn ogen niet
correct. Hier op aansluitend zou een unificatietheorie dit idee van Nietzsche ook
dienen aan te hangen, alleen zou een contemplatie over de voorafgaande cycli en
aanstaande cycli mee kunnen worden genomen in het optimaal acteren.
Mogelijk is dat het meest dwingende doel :

het verhogen van het bewuste leven van de mens, door een
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verhoogd bewustzijn en het meer en intensiever ervaren van het
actuele leven,

zich meer bewust zijn van de keuzes die men heeft, die men maakt en de oorzaken
en gevolgen hiervan.
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De
Transitie
Hypothese

De Transitie hypothese is actueel de meest interessante die ik wil uitwerken, en
waarvan ik het idee heb dat deze een daadwerkelijke, vergaande en positieve
invloed kan hebben op het optimaal functioneren van uzelf en anderen rondom u.
Ik heb twee werkdocumenten – zie volgende pagina - opgesteld om het proces
inzichtelijk te maken.
De oorsprong voor deze hypothese ligt in een soort aha-erlebnis, die ik ervaarde
tijdens de Olympiade van de BSO mijn zoons - tweeling. Om de sportdag elan te
geven was er een groep entertainers - de mannen van REP - uitgenodigd die de
dag openden met muziek, zang, een lasershow en een positieve boodschap.
Wat er vanuit een psychologisch perspectief gebeurde, was dat iedereen collectief door een diep ervaren transitiemoment gepakt, wat door geluid,
laserlichtshow, zang, visuele effecten en zang was geconcipieerd, een mentale
transitie onderging van het arriveren bij de BSO naar de spirit van de Olympiade.
Door ons – mentaal en fysiek – volledig op te laten in de openingsshow, mee te
dansen, springen, zingen en klappen, bevestigden wij allen collectief dat wij volledig
klaar waren voor de navolgende activiteit, en dat wij mentaal, fysiek en emotioneel
volledig opengesteld waren voor deze nieuwe ervaring en de voorgaande
activiteit(en) volledig hadden afgesloten.
Ja we wilden sporten, ja we wilden winnen, ja die grote beker zou binnenkort van
ons zijn, ja wij hadden de goede kleur T-shirts aan, ja onze namen stonden er op , ja
wij waren van BSO de bonte kever, ja wij zouden weer opnieuw voor het podium
plaatsnemen als wij alle activiteiten hadden afgerond, en ja wij wilden graag die
medaille die bij de deelname hoorde en ja we waren aan het eind van de dag trots
op onze prestaties en ja wij zouden volgend jaar opnieuw aanwezig zijn om opnieuw
met zijn allen een prachtige dag te beleven.
Dit bovenstaande verhaal ter illustratie van het principe/concept van
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transitiemomenten, In een schema – zie onder – ziet u in de bovenste rij nette
opeenvolgende activiteiten, die elkaar perfect opvolgen, zonder enige interferentie.
In de onderste rij ziet u activiteiten die elkaar overlappen, dit kan in tijd zijn, dit kan
fysiek zijn ( qua plaats of qua persoonlijke staat ) maar als belangrijkste component
die ik hier wil inbrengen is de mentale overlap van activiteiten, doordat het mentale

switch-moment een asynchroon verloop

heeft t.o.v. het fysieke, daadwerkelijke

realiteit.
In het tijdsruimtecontiniuüm, vinden verschillende evenementen plaats.
Wanneer u van een activiteit overschakelt naar de andere/volgende, vindt er een
psychologische (her)conditionering plaats. Wanneer u mentaal nog bezig bent met
de vorige activiteit, stemt u rol in de volgende activiteit, niet overeenstemt met u
complete ik.
Door het niet synchroon lopen van de psychische realiteit en de fysieke realiteit is uw
effectiviteit minder dan optimaal. Waarom hiervoor een hypothese op te stellen?
Een reden hiervoor is, dat het uit fase lopen van de psychische beleving met de
fysieke beleving u - bij een langdurige voortduring - een sterk gevoel van
onbehagen kan geven.
Vaak is er in het dagelijkse werkleven, sprake van vele elkaar opvolgende
vergaderingen, acties, bezoeken, telefoontjes, uitwerken/uitzoeken van vragen etc.
Het is voor u van belang om telkens te streven naar een optimale synchronisatie van
uw mentale staat met de fysieke/bedrijfsmatige werkelijkheid. Alleen dan, zult u in
staat zijn uw activiteiten optimaal te voleinden.
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Wie kent het fenomeen niet dat men

al 15 minuten in een vergadering zit,
maar eigenlijk nog steeds zit na te denken over de telefoontjes van

de ochtend daarvoor en de acties die daar uit voortgekomen zijn en allemaal nog
gepland, uitgewerkt en gecommuniceerd moeten worden. En dan ook nog de
acties die voor de middag na de vergadering staan gepland, en wat er nog aan
voorbereiding hiervoor gedaan moet worden.
Allemaal valide, waar, acuut en met hoge prioriteit, maar intussen is de vergadering
reeds 30 minuten onderweg en u

bent alleen fysiek aanwezig geweest, en

heeft daardoor geen significante bijdrage geleverd aan de vergadering, waardoor
de vraag zich opdringt : wat doe ik hier? Misschien is dit niet altijd een
wereldschokkende gebeurtenis, maar het illustreert wel uw houding en uw
daadwerkelijke effectiviteit. Om uw effectieve handelen in de wereld – dus ook in
het bedrijfsleven – te bewerkstelligen zijn de vragen die u steeds aan uzelf dient te
stellen :





ben ik met de juiste dingen bezig
is dit het juiste tijdstip voor deze activiteit
waarom doe ik dit
wie kan ik assisteren door mijn activiteiten

 hoe draagt, wat ik nu doe, bij aan hetgeen ik wil
bereiken


wat is het gene dat de hoogste prioriteit heeft, en geef ik dat ook de
hoogste prioriteit

Een andere situatie waar het zelfde fenomeen zich voordoet is in de persoonlijke/
sociale kring. Doordat u een veelvoud aan relaties heeft, naast u mogelijke
gezinssituatie, heeft u een of meerdere emotionele (liefdes)relaties met anderen (
man of vrouw). Als u een nieuwe liefdesrelatie bent gestart, maar de voorgaande
(nog) niet heeft beëindigd – mentaal en fysiek -, dan kan het fenomeen van
asynchroon ervaren handelingen en emoties zich voordoen. Uw

nieuwe partner

vraagt om uw fysieke en mentale aanwezigheid, maar eigenlijk is alleen
uw fysieke presentie daar. Doordat uw gedachten niet alleen in de nieuwe relatie
liggen, maar voor ( bijv. 40 % ) nog in de voorgaande liggen.
Deze psychisch ongewenste situatie kan vervelende gevolgen hebben, omdat u
een onbalans ervaart van het niet fysiek/mentaal afgesloten zijn van de
voorgaande relatie, terwijl de nieuwe relatie al volledig fysiek en mentaal aanwezig
is en deze – terecht - ook opeist.

150

HET VOLLE LEVEN , POSITIEVE PSYCHOLOGIE & FILOSOFIE, DEEL I

Inleiding

Aan u is dan de uitdaging om een synchronisatie van gevoelens, emoties, ideeën,
wensen, aandachtsgebieden etc. tot stand te brengen. Alleen dan zult u ten volle
kunnen genieten van de nieuwe relatie.
Ter illustratie van de transitie hypothese heb ik twee voorbeelden gegeven – waarbij
het potentiële asynchrone karakter van uw denken en handelen wordt geïllustreerd.
Natuurlijk is het toepassingsgebied niet beperkt tot deze twee voorbeelden, in
principe ervaren wij gedurende de dag, mogelijk wel 100 transitiemomenten, die alle
tezamen bepalen in hoeverre wij als emotioneel effectief mens leven.
Het simpele moment van opstaan ‘s ochtends om naar het werk te gaan is een
ideaal voorbeeld van transitie, van een slapende naar een wakkere/actieve
toestand, vele hebben hier moeite mee en laten de wekker 3 tot 4 keer af gaan
alvorens te besluiten toch deze dag opnieuw te ervaren. Als we in de auto of trein
stappen, vindt opnieuw een transitiemoment plaats, waarbij wij ons volledig bewust
dienen te zijn van de risico's die het wegverkeer inherent kent.
Het is het transitiemoment van de thuissituatie naar de werksituatie, waarbij u zich
langzaam voorbereid op de activiteiten van die dag tijdens het werk, u speelt als het
ware een speelfilm af van de gebeurtenissen waarvan u het idee heeft dat ze die
dag zullen plaatsvinden, en u stelt zich er al vast op in, en gepercipieerde
problemen worden alvast geïdentificeerd en gekenmerkt, zodat ze gedurende de
dag niet als zodanig ervaren zullen worden, maar reeds hun plaats hebben
gevonden in de
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Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen, een evidente
psychologische conditie die gewenst
is voor optimaal handelen in de wereld.
Authentiek, intrinsiek ervaren,
objectief verifieerbaar zelfvertrouwen,
is een conditie die u ervaart
als het gevolg van een langdurige
en repetitieve positieve
ervaring - intrinsiek c.q. extrinsiek
geïnduceerd - van competentie
binnen een specifiek sociaal, fysiek,
mentaal, cognitief, esthetisch, creatief etc. domein. Hierbij stellende dat u bij
voorkeur een daadwerkelijk - subjectief objectief - intrinsiek duurzaam positief
zelfvertrouwen ervaart.
Subjectieve perceptie speelt een belangrijke rol. De individu - vanaf de levensfase
baby - ontwikkelt zich -mentaal & fysiek - door een bijna onbeperkt aantal
pogingen/handelingen/gedachten ten einde een gesteld doel te bereiken
/behalen. En te ervaren welke handelingen wel, en welke niet effectief zijn. Iets later
in de ontwikkeling wordt de communicatie ontwikkeld - mogelijk het meest
complexe in het mens zijn.
Het gepercipieerde niveau van competentie door de individu wordt vertaald in een
subjectief ervaren gevoel van zelfvertrouwen, wat als katalysator zal dienen in de
vervolgontwikkeling - en cruciaal is in de facilitatie van het betreden - acteren in van de stretch zone . Als u het werkdocument van de Contributie hypothese bekijkt,
dan ziet u de ovalen die continu een – equidistante - vergroting/uitbreiding laten
zien ( diverse (on)afhankelijke competentiedomeinen worden vergroot, ergo de
individu groeit - mentaal en fysiek - ).
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Het zelfvertrouwen dat u - onder normale omstandigheden - ontwikkeld gedurende
uw gehele leven, te starten in uw jonge jaren, is een cumulatief fenomeen, het is een
incrementeel opgebouwde verzameling van positieve gevoelens, die gekoppeld zijn
aan acties, handelingen, gedachten, wederzijdse interacties en ontvangen mentale
en fysieke emotie -liefde, vriendschap, kennis, ideeën, etc.
Door al deze, cumulatief opgeslagen ervaringen wordt de persoonlijkheid van de
individu opgebouwd. Als alles in balans heeft plaatsgevonden, zal de individu een
positief zelfvertrouwen hebben, waarbij positief wordt gezien als bovengemiddeld ( 7
- 10 )*. * deze cijfers zijn uitgewerkt in onderstaand schema dat tussen 0 en 10 een
indexatie geeft van de status van het gepercipieerde subjectieve duurzame
zelfvertrouwen. Het idee is, om op een later moment, interventie technieken aan te
bieden.
Mijn stelling is dat uw

zelfvertrouwen een culminatie is van alle
emotionele, cognitieve en fysieke interacties met de wereld
gedurende uw levenspad. Alles wat u heeft ervaren, is gefixeerd in uw
geheugen. Het zelfvertrouwen is een relatief stabiel fenomeen, dat slechts door
(zeer) intensieve doelgerichte, mentale en fysieke acties, duurzaam kan worden
gemodelleerd naar een nieuw/ander/hoger ideaal.
Hierbij stellende dat het

Zelfvertrouwen daadwerkelijk door u kan

worden beïnvloed - positief en negatief - en dat het aan u is om u en uw
omgeving is hier – preferabel - een positieve contributie aan te leveren.
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Als iets het functioneren van de individu in de wereld duurzaam positief beïnvloed, is
het een positief zelfvertrouwen, en daarom verdient het aandacht om een continu
streven te hebben dit te vergroten, en het liefst binnen verschillende domeinen, wat
inhoudt dat er niet aan een enkel fenomeen aandacht wordt besteed, maar dat er
een brede, diverse opbouw plaatsvindt.

Hierdoor neemt de weerbaarheid en robuustheid van de individu
significant toe, en kunt u, inherent aanwezige c.q. toekomstige tegenslagen
absorberen/accumuleren/internaliseren om zo verder te ontwikkelen tot een
gebalanceerd mens.
Evident voor het ontwikkelen van een duurzaam, intrinsiek ervaren zelfvertrouwen, is
een gebalanceerd leven. In de kinderjaren is de ouders een zeer belangrijke rol
toebedicht om het zelfvertrouwen van het kind vorm te geven, eigenlijk continu op
een positieve manier te faciliteren, vormen, corrigeren en heel belangrijk de
lacunes* te vullen!
*inherent zal het zelfvertrouwen van het kind deuken oplopen - wat inherent is
aan het ervaren van het leven - alleen is het aan de ouders om al te grote
inbreuken op het groeiende zelfvertrouwen van het kind positief te corrigeren
- met het oog op een positievere toekomstige ontwikkeling die wordt
gestimuleerd van uit een positiever ervaren zelfvertrouwen.

In het boek Character strengths and Virtues van Cristopher Peterson en Martin
Seligman, wordt continu benadrukt dat de het

eerste jaar van het leven
van ieder individu zeer sterk vormend is - vooral tav vertrouwen in
anderen - maar ook de volgende kinderjaren zijn van evident belang voor een
stabiele, gebalanceerde opbouw van de identiteit van het individu, waar het
zelfvertrouwen weer een onderdeel van is.
Door het ervaren, in de eerste levensjaren, dat ouders, familie en kennissen te
vertrouwen zijn en zorgen voor bescherming, troost, fysieke en mentale warmte (
geborgenheid ) zal het kind op latere leeftijd automatisch dit vertrouwen geven aan
anderen in zijn/haar leven. Wanneer dit in de kinderjaren onvoldoende ontwikkeld is
– of dat er zelfs afbreuk aan is gedaan – dan zal de volwassene problemen hebben
met het geven van vertrouwen aan mensen in zijn/haar omgeving.
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Op deze manier gesteld is het stabiel gevormde karakter van het individu in de
kinderjaren de solide basis waarop het zelfvertrouwen kan doorgroeien.
Vergelijkbaar met jonge bomen die worden geplant in voedzame grond, voldoende
water, lucht en zon krijgen, zijn geschoord door een of twee stammen, om weer
verwijderd te worden nadat de jonge boom zijn kritische grootte heeft bereikt en
door zijn/haar sterk ontwikkelde wortels, vele malen dikkere stam en gezonde
vertakking autonoom de uitdagingen van de natuur aan kan.
Terugkerend naar het opgroeiende kind en de zelfvertrouwen faciliterende
ouders/verzorgers. Het is het alleen mogelijk dit te faciliteren als het eigen – van
vader & moeder - zelfvertrouwen een gezond, positief niveau heeft, en er de
intrinsieke wens van de ouder is binnen dit domein een bijdrage te leveren.
Een eerste grote stap qua zelfvertrouwen die het kind ervaart is het zelfstandig lopen
-niet veel later gevolgd door rennen, om weer later vervolgd te worden door fietsen,
autorijden etc. Een fenomeen dat door iedereen gekend is, en waarbij iedereen zich
positief opstelt naar het kind en uitbundig is met complimenten, ondersteuning, hulp
en troost als de eerste pogingen leiden tot pijn, frustratie of vermoeidheid.
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Maar alleen lopen en praten zijn onvoldoende om als individu in de 21e eeuw
volledig autonoom, sociaal optimaal te functioneren. De competence

compliance list – een virtuele lijst waar alle noodzakelijke competenties van een
individu worden opgesomd - neemt gestaag toe, en zal de komende eeuwen
gestaag verder toenemen! Hierdoor heeft u een gezond zelfvertrouwen nodig om
alle benodigde vaardigheden te leren beheersen. Hierbij speelt de sociale
omgeving een zeer belangrijke rol, omdat u gedurende de diverse competentie
groeitrajecten een veelvoud en diversiteit aan tegenslagen te verwerken zal krijgen,
en alleen door voldoende sociale steun zult u in staat zijn om te volharden in het
groeitraject en uiteindelijk het gestelde doel behalen - om vervolgens weer nieuwe
doelen te stellen.

Op het bovenstaande document probeer ik een uitbeelding te geven van de
interactie tussen de buitenwereld - mensen, gebouwen, kennis, gesprekken, geluid,
beelden, reacties, ervaringen - en de binnenwereld ( uw hoofd, dat weer
onderverdeeld is in bewustzijn en onderbewustzijn).
Het is belangrijk om een helder beeld te hebben van de interactie tussen het
bewustzijn en het onderbewustzijn en welke gevolgen dit heeft.
Als we het even heel simpel willen verbeelden is het eigenlijk een ouderwets
koffiezetapparaat. U doet een filter in de trechter, u doet de gemalen koffiebonen er
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in, u doet water in het reservoir, het water wordt opgewarmd, het hete water loopt
over de gemalen bonen, het aftreksel loopt door het filter in de onderstaande,
verwarmde opvangkan en voilà!
Met dat verschil dat het onderbewustzijn op gegeven momenten opgeslagen data,
ideeën, emoties, angsten, ervaringen, overtuigingen etc. weer terug stuurt naar het
bewustzijn om daar weer opnieuw verwerkt te worden. Wat we eigenlijk af en toe
zouden moeten doen is de koffiekan weer boven op een nieuwe laag gemalen koffie
te gieten en opnieuw te laten doorlopen, zodat er weer een frisse, nieuwe, actuele,
versterkte ideeënstroom ontstaat.
Als kind, is spelen de genetisch ingebakken manier om de competenties te
ontwikkelen. De baby, peuter, kleuter beschikt – gelukkig - over een bijna
onbegrensde hoeveelheid energie om dit te voleinden. De cognitieve capaciteiten
worden voornamelijk binnen het onderwijs ontwikkeld en gestimuleerd - tot aan de
universiteit en het promoveren toe. Door continu te werken aan het vergroten van
de cognitieve competenties binnen welk domein dan ook, zal het zelfvertrouwen
proportioneel toenemen.
Sport is een ander domein waar de individu een significante groei kan
bewerkstelligen van zijn/haar zelfvertrouwen. Door de fysieke/mentale/sociale
eigenschappen optimaal te combineren in het spel van de sport, ervaart de individu
een groeiend zelfvertrouwen. Ouders hebben in de kinderjaren een belangrijke taak
dit groeiproces te faciliteren - deelname van kind aan een of meerdere sporten in
teamverband of individueel, waarbij het kind duidelijk invloed heeft op de gekozen
sport(en). Zo niet, dat zal de intrinsieke groei van het kind beneden gemiddeld
worden versterkt, of in specifieke gevallen zelfs negatief worden versterkt.
Door als kind reeds de positieve effecten van studie en sport te ervaren, zal er als
jong volwassene of volwassene een natuurlijke neiging/drang zijn om
sportief/educatief/sociaal actief te zijn, met alle positieve bijkomende gevolgen (
vergroot zelfvertrouwen).
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Als volwassene of jong volwassene is het hebben van een duurzame intieme,
liefdevolle relatie met een ander individu, evident voor het ontwikkelen van een
positief zelfbeeld en daarmee het vullen van het zelfvertrouwen.
Door het ervaren van een positieve waardering voor het eigen Ego, door een
optimale, respectvolle, intrinsiek vervullende emotionele balans ondervindt u
mogelijk een Flow conditie. Naast een duurzame relatie, is het hebben van een
uitdagende, vervullende baan, waarbinnen de individu een significante deel van
zijn/haar signature strengths ( persoonsspecifieke competenties ) kan inzetten om
succesvol te zijn in zijn/haar functie een belangrijke bron van (groeiend)
zelfvertrouwen.
Sigmund Freud stelde zelfs dat

om gelukkig te zijn slechts liefde en werk

noodzakelijk zijn. Het is wel zo dat het hebben van een leuke baan, met leuke
collega's en voldoende uitdaging de grootste flow* oplevert.
* Mihaly Csikszentmihalyi stelt in zijn boek Flow, dat in tegenstelling tot
algemene overtuiging dat het flowpercentage tijdens werk 10 tot 15
procentpunten hoger ligt dan tijdens vrije tijd! Waarbij Flow wordt getypeerd
als optimaal humaan functioneren - alle competenties van het individu
worden op een gebalanceerd niveau aangesproken en de individu matcht
de gevraagde fysieke & cognitieve uitdagingen en ervaart dit als een
optimale staat. Als er een piek prestatie wordt geleverd, dan kan dit
vergezeld gaan door een gevoel van epiphany of bliss.
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Op basis van bovenstaande is mogelijk te abstraheren dat zelfvertrouwen ( instriek
ervaren, duurzaam, objectief verifieerbaar, meerdere domeinen ) kan worden
verkregen door een gebalanceerd leven in de maatschappij, een contributie
leverend aan de zelf, de ander ( partner), de maatschappij. het bedrijf/ werkgever,
sporten, studeren, sociale activiteiten etc. Dit alles vertaalt zich terug in een positief
gepercipieerd zelfvertrouwen.
Tijdens de kinderjaren en vroeg volwassenheid - en soms zelfs tot in de laat
volwassenheid - wordt het zelfvertrouwen gevoed door extrinsieke doelen, c.q.
extrinsieke verrijkingen - kleding, kapitaalgoederen ( huizen, auto's, boten, kunst ),
gadgets, vakanties, uiterlijk/uiterlijke verfraaiing etc. Deze bekende self

confidence enhancements hebben slechts een (zeer) korte effectiviteit tav
de zelfvertouwenindexatie. Deze wordt wel beïnvloedt, maar alleen voor de periode
dat de individu de relatieve winst t.o.v. van de gekozen referentie individu/groep als
significant en waardevol beoordeeld. Over het algemeen zal de positief ervaarde
emotionele toestand als gevolg van de nieuw verworven, relatieve rijkdom een
degressief karakter hebben, richting de nullijn, waardoor de individu opnieuw een
vergelijkbaar geluksniveau heeft als zijn referentiegroep, en waardoor het
differentiërend vermogen van het nieuwe kapitaalgoed niet meer significant is, en
daardoor de mogelijke boost van het zelfvertrouwen doet afvlakken/verminderen
tot terug op het duurzaam ervaarde niveau.
Ergo: intrinsieke

groei heeft de voorkeur boven het streven naar
extrinsieke doelen/beloningen, wanneer het streven is het zelfvertrouwen

duurzaam positief te beïnvloeden.
Intrinsieke groei is veel trager en moeizamer dan extrinsieke, maar daar staat een
factor 10-100 tegenover tav de duurzaamheid!
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Het bovenstaande document geeft een van de belangrijkste oorzaken weer van
een grote psychologische onbalans – laag zelfvertrouwen.
Wij worden door de maatschappij, en dichterbij door onze familie ( partner, broer,
zus, oma, opa, neven en nichten) gestuwd richting een bepaalde rol of rollen in de
maatschappij. Sommige van deze rollen passen perfect bij onze intrinsieke doelen
en ons authentieke zelf, maar soms zit hier een flink gat tussen, op dat moment gaat
het fout.
Als wij (heel) jong zijn is het lastig om een helder beeld te hebben wat goed en niet
goed is voor ons, wat bij ons past en wat niet bij ons past, later kunnen we dit beter
zien en beter aangeven. Waar het om gaat is dat wij een rol(len) in de maatschappij
aannemen die aansluit bij onze intrinsieke doelstellingen (dit zelfde geldt voor
relaties, werk, studie) en congruent is met onze ideeën, normen, waarden en
competenties.
Als dit niet het geval is, zal dit inherent leiden tot ( grote) psychologische spanningen.
U handelt op dat moment in tegenspraak met uw zelfvertrouwen en doet hier
afbreuk aan. Als deze situatie persisteert, kan er een dusdanige – psychologische –
onbalans ontstaan dat externe hulp – psycholoog - gewenst is.
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Als u namelijk een persoonlijke rol in de wereld aanneemt die niet overeenstemt met
uw intrinsieke persoonlijkheid, zal dit worden geregistreerd in uw bewustzijn, en deze
zal dit doorgeven aan het onderbewustzijn.
Als u in staat bent de onbalans uit uw bewustzijn te verdringen - door drank, drugs,
eten, seks, - lijkt dit in orde te zijn, maar de registratie is ook in het onderbewustzijn
gebeurd, en zal zich regelmatig melden in het bewustzijn - als een soort
verkeerspolitieagent die aangeeft dat u fout geparkeerd bent en dat als u de auto
niet verplaatst hij u een boete moet geven.
Als u er voor kiest om deze waarschuwing te negeren, betekent dit alleen dat uw
bewustzijn de waarschuwing niet registreert, maar het onderbewustzijn blijft de
signaalfunctie herhalen, en op basis van het CJB regime met steeds hogere boetes
(ergo : sterkere emoties).
Deze cyclus is niet te stoppen! De verkeersagent zal u blijven attenderen op de
verkeerd geparkeerde auto, die er altijd zal zijn, en niet weggetoverd kan worden!
Totdat u de realiteit erkent en oplost, zo niet dan ontstaat er een zich zelf
versterkende, negatieve spiraal die uiteindelijk veel van uw energie zal opgebruiken
en u als individu zal reduceren tot een bijzonder ineffectief persoon.
Dus probeer

uw persoonlijkheid die anderen waarnemen zo nauw
mogelijk te laten aansluiten op de persoon die u van binnen bent.
Hoe meer uw externe/exterieure persoon overeenkomt met uw interne/intrinsieke
persoonlijkheid hoe meer balans u zult ervaren en hoe meer energie u heeft om zich
te wijden aan zaken die uw leven verrijken.
Dr. Nathaniel Branden, USA , geeft in het boek : the six pillars of self-esteem, de
volgende zes kernwaarden van zelfvertrouwen :

* BEWUST LEVEN
* ZELFACCEPTATIE
* VERANTWOORDELIJKHEID
* ASSERTIVITEIT
* DOELGERICHT LEVEN
* INTEGRITEIT
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Zelfvertrouwen Vrouwen
Dr. Branden heeft meerdere boeken geschreven over zelfvertrouwen, die ook de
moeite waard zijn om te lezen. Het bijzondere is dat hij ook een boek heeft
geschreven over het zelfvertrouwen bij vrouwen. Eigenlijk een heel goed idee omdat
vrouwen een neiging tot neurotisch gedrag hebben, gemiddeld een lagere
extraversie kennen en weer een gemiddeld hogere inschikkelijkheid hebben.
Hierdoor is het voor vrouwen bijzonder lastig om altijd een gebalanceerde houding –
mentaal & fysiek – in het leven te hebben vanwege de enorme magnitude aan
eisen die er aan haar worden gesteld. Vrouwen

hebben slechts een zeer
beperkte - sociaal/cultureel bepaalde - vrijheid om expressie te geven
aan hun emoties, reacties, gevoelens, wensen, ideeën.
Ook in het kiezen voor verschillende sporten, het doen van publiekelijke uitingen, het
dragen van kleding hebben vrouwen minder vrijheden dan mannen. Daarom

is

het van groot belang dat vrouwen werken aan hun
zelfvertrouwen, zeker in het huidige tijdsgewricht. Omdat de diffuse emotionele
dynamiek die – jonge - vrouwen ervaren, het hun moeilijk maakt zich emotioneel en
fysiek te manifesteren in congruentie met hun intrinsiek gevoelde ideeën, wensen,
verlangens, normen en waarden.
Voor – jonge - vrouwen is het bijzonder lastig om altijd gebalanceerd de wereld en
haar uitdagingen tegemoet te treden. Een van de uitvloeisels van een chronisch
gebrek aan zelfvertrouwen is Anorexia of Boulimia Nervosa, twee bijzondere nare
ziekten, die een sterke psychische/emotionele component kennen, en zich vooral
manifesteren bij vrouwen op jonge leeftijd.
Ook vanuit deze optiek is het meer dan wenselijk dat er structureel wordt gewerkt
aan het zelfvertrouwen van jonge vrouwen. Een recente studie onder Amsterdamse
jongeren toonde aan dat ca. 84% van de vrouwen tussen de 15 en 25 jaar oud, te
maken had gehad met grensoverschrijdend seksueel gedrag, bijzonder
verontrustend en aanleiding om de - mentale en fysieke - weerbaarheid van jonge
vrouwen maximaal te stimuleren.
Terugkomend op het fenomeen van Anorexia onder jonge vrouwen. Als deze jonge
vrouwen reeds vanaf jonge leeftijd positief gestimuleerd zouden worden tot het
verrijken van hun mental en fysieke persoonlijkheid ( Positief Intrinsiek Zelfvertrouwen )
door o.a. :studie, sport, muziek, dans en een grote intieme vriendinnenclub, zou dit
bijdragen.
De vriendinnenclub zorg voor een continue reflectie, interactie, emotionele
ontlading, calibrering van gevoelens, modereren van gedrag, advies, plaats voor
vrije emotionele uiting, bescherming etc. Hiernaast hebben ouders een duidelijk rol
als positieve, ondersteunende en oprecht geïnteresseerde partners in het ontdekken
van het leven.
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Als dit alles in plaats is, kan de frequentie, omvang en het ontstaan van Anorexia,
verder gedecimeerd worden.
Op internet zijn er bij bijvoorbeeld BOL.COM prima boeken te vinden die dit
onderwerp behandelen.
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Verantwoordelijkheid
[ Duurzaam Multidimensioneel
Persoonlijk
Verantwoordelijkheidseigedom]

Hypothese

U heeft de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten, gedachten, handelingen,
relaties, prestaties, gezondheid, werk, carrière, vrienden, kennissen, uiterlijk, conditie,
rijkdom ( sociaal, mentaal, fysiek, financieel), opleiding, sport(clubs), studie(s),
interesses, competenties etc. in uw leven. Deze verantwoordelijk wordt vanaf 6 jaar
gestart, krijgt vanaf 12 een 2e fase, vanaf 18 een 3e fase en vanaf 24 een laatste
fase. Vanaf

24, bent u volledig verantwoordelijk voor alles dat zich
in het eigen leven manifesteert.

Het doel van de verantwoordelijkheidshypothese is het kenbaar maken van een van
de fundamentele basisprincipes van het leven. Het is mijn stelling dat de actuele
situatie in Nederland, maar ook in Europa en Amerika dusdanig is dan er een grote -

groep mensen is, die geen verantwoordelijkheid meer
neemt voor hun leven, de inhoud van hun leven, de fouten die zij maken
te grote -

tijdens hun leven en zich onbewust zijn van de meerderheid van hun falen van
verantwoordelijkheid.
Ik zou zelfs zo ver willen gaan om te stellen dat het epidemische vormen aanneemt.
Waarom deze hypothese. De motivatie hiervoor is dat, in lijn met PP, ik het wenselijk
acht dat de interactie van de individu in zijn/haar omgeving een transformatie
ondergaat - of aaneenschakeling van transities - die leiden tot een sterk verhoogd
gevoel van - persoonlijke - verantwoordelijkheid.
Waarom zou het verantwoordelijkheidsgevoel op een hoger niveau gebracht
dienen te worden? Het antwoord hierop is dat het voor het duurzaam optimaal
functioneren in de maatschappij van evident belang is, dat u verantwoordelijkheid
ervaart voor uw gedachten, handelingen, acties en vermeden acties etc.
Ouders spelen een grote rol in het ontwikkelen van het verantwoordelijksheids164
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gevoel bij kinderen. Door reeds vanaf vroege leeftijd het autonome,
verantwoordelijke, consciëntieuze

handelen van het kind te

motiveren, corrigeren en inhoud te geven, zal het kind op latere leeftijd - vanaf 6
jaar, maar zeker vanaf 12 jaar - duidelijke levenskeuzes maken tav school,
vrienden/vriendinnen, sporten, huiswerk, speelgoed, uitgeven van zakgeld,
omgangsvormen met familieleden, klasgenoten en anderen.
Als ouders deze belangrijke eigenschap niet of nauwelijks tot ontwikkeling laten
komen, zal het kind in een latere levensfase worden geconfronteerd met een aantal
negatieve consequenties hiervan. Als u 18 jaar bent, dan functioneert u relatief
autonoom in de wereld, u bepaalt zelf de tijd die u besteed aan sporten, studeren,
school, vrienden/vriendinnen, stappen, uitslapen, lezen, werken/ niet werken,
weekend baan, fulltime baan, vaste relatie, flexibele of geen relatie.
De tijd, aandacht, energie, toewijding, liefde, attentie die u aan al deze activiteiten
geeft zal het succes hiervan bepalen. Als we de – duurzame - relatie er uit lichten,
dan is de stelling, dat deze een hoge kwaliteit en voldoening zal geven wanneer hier
veel liefde, tijd, aandacht, energie en soms ook geld aan wordt besteed.
De relatie zal in negatieve zin beïnvloed worden wanneer deze componenten
absent zijn. Omdat het voor een individu een kernvoorwaarde voor optimaal leven
is om een liefdevolle, intieme, vervullende, duurzame relatie met een ander te
hebben, zal de afwezigheid hiervan het levensgeluk van het individu significant
beïnvloeden.
Hier komt het verantwoordelijkheidsgevoel om de hoek tav de vervulling van de
verschillende componenten van een ideale relatie, als u daar op een of meerdere
vlakken niet of onvoldoende de constituerende componenten effectueert, zal de
relatie - naar verwachting - zich in een negatieve spiraal ontwikkelen, om uiteindelijk
te worden beëindigd ( een- of tweezijdig).

165

HET VOLLE LEVEN , POSITIEVE PSYCHOLOGIE & FILOSOFIE, DEEL I

Inleiding

Wat hier als punt bedoeld is dat u, en alleen u verantwoordelijk bent voor de
kwaliteit van uw relaties met belangrijke anderen in uw leven.

Een optimale

relatie vraagt om een continue investering.

STUDIE
Studie wordt door de meeste mensen vervelend en saai gevonden, en is soms reden
om het niet te doen. Belangrijk is, om hier te benadrukken dat u de vrijheid heeft om
te kiezen om uw tijd niet te besteden aan studie. U kunt die tijd mogelijk invullen met
door u als meer bevredigend ervaren activiteiten als praten, uitgaan, werken, tvkijken, sporten, slapen, surfen op het internet etc.
Als u kiest om in dit geval de studietijd anders in te vullen, betekent dit dat uw
relatieve cognitieve kennis/competentieniveau gelijk blijft of afneemt t.o.v. uw
referentiegroep. Bezien op leerlingen in de leeftijd van 12-24 jaar geldt dat positieve
studieresultaten binnen de verschillende onderwijsinstellingen een nagenoeg
proportionele invloed hebben op de mogelijkheden binnen de arbeidsmarkt. Zeker
gezien de actuele druk op arbeidsmarkt is een

zo hoog mogelijke opleiding
de best mogelijke garantie op een passende functie. Op het moment
dat u er voor kiest de schoolopleiding niet af te maken, is de kans groot dat u wordt
gedwongen tot het accepteren van een functie die een relatief groter aantal
negatieve kenmerken heeft dan een die om een hogere opleiding vraagt.
Als u eenmaal de arbeidsmarkt betreden bent is, de inspanning die u dient te
verrichten voor het bereiken van een functie binnen een hoger echelon
disproportioneel t.o.v. een instroming in de dezelfde functie vanuit secundair of
tertiair onderwijs. Actueel is zelfs Education

Permanente

een gangbare term

geworden die veel werkgevers aanhangen, en hierbij een steeds grotere
verantwoordelijkheid bij de werknemer neerleggen.
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Waarom bovenstaande uiteenzetting? De motivatie hiervoor is het aantonen van de
gevolgen van de eigen keuzes - in dit geval het werkdomein/studiedomein. Deze
keuzes hebben een duurzame invloed op het verkrijgen van een baan en de invloed
daarvan op het leven van het individu.
Als u bewust de keuzes maakt en de consequenties na overdenking accepteert is
dit prima, allen dient u zich te realiseren dat eenmaal gemaakte studiekeuzes opleiding, opleidingduur, stopzetting opleiding etc. - een langdurig, vaak lastig te
veranderen karakter hebben. Hier is het goed te realiseren dat het binnen uw
verantwoordelijkheid valt deze overwegingen te ondernemen en te zoeken naar
een congruente persoonlijke ontwikkeling.
Sporten/bewegen is een kernonderdeel van het leven, wij zijn nog steeds dieren die
behoefte hebben om onze energie – eten - om te zetten in beweging. Bewegen

is noodzakelijk voor het optimaal ontwikkelen van het lichaam,
vanaf ca. 12 maanden kunt u lopen, en vanaf die leeftijd nemen uw competenties
op bewegingsgebied exponentieel toe. Om een mentale balans te ervaren is een
gezond lichaam onmisbaar, als uw lichaam in een deplorabele toestand verkeert,
zal uw mentale energie niet fenomenaal zijn.
Door dagelijks actief te zijn - sporten, bewegen - in team verband of individueel - zal
uw lichaam de beschikbare energie efficiënt omzetten in beweging(en). Door te
sporten ervaart u de mogelijkheden van uw lichaam, en bouwt u de fysieke energie
in uw lichaam af, en tevens bouwt

u negatieve mentale energie af, of u

bouwt een proportionele hoeveelheid positieve mentale energie op - dat laatste is
de meest verantwoorde stelling, omdat het eerste niet is aangetoond. Omdat u
tijdens uw dagelijkse activiteiten en interacties met anderen inherent negatieve – en
ook positieve, maar mogelijk niet in dezelfde mate - mentale emoties opbouwt, is
het voor de mentale balans evident dat u door fysieke beweging deze balans
herstelt.
Hier gaat het om de verantwoordelijkheid die u naar u zelf heeft voor het herstellen
van een neutrale/positieve mentale balans, als u dit niet doet zal u daardoor
overwegend negatieve emotionele gemoedsrust uw activiteiten en interacties
mede vormgeven, in een manier die mogelijk niet bijdraagt aan de door u
gewenste emotionele totaalbalans.
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Alleen u bent verantwoordelijk voor de conditie van uw lichaam, uw geest, uw
relaties, uw gemoedstoestand, uw gewicht, uw sociale netwerk en de omvang
hiervan, de intensiteit hiervan en de voldoening die u hier in vindt.
Graag zou ik u een aantal voorbeelden geven van personen als voorbeelden van
een grote intrinsiek gemotiveerde verantwoordelijk richting zichzelf, richting hun
directe omgeving en richting de maatschappij. De bekende namen zijn : Moeder

Theresa, Ghandi, Martin Luther King, Malcom X, Majoor Boshardt,
Ernest Shackelton, Churchill. Nelson Mandela, Bill Clinton, Claus
Schenk von Stauffenberg, Che Guevara, Bill Gates, Albert
Schweitzer, Margareth Thatcher, Daniel Ellsberg, etc.
De lijst met mensen die zich nauwelijks verantwoordelijk hebben gedragen – of dat
continueren – is erg lang en niet relevant. Een belangrijk fenomeen in het
continueren van een grote persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel - om effectief te
acteren in deze wereld - is de grote hoeveelheid energie en het
doorzettingsvermogen die dit van de individu vergen.
Dit betekent dat u alleen zult persisteren in een bovengemiddelde
verantwoordelijkheidsgevoel en consequent handelen als deze een intrinsieke
oorsprong kent. Alleen wanneer u handelt vanuit een positieve persoonlijke
overtuiging, zult u in staat zijn om de enorme hoeveelheid weerstand die uw gedrag
in de maatschappij tot gevolg zal hebben, te weerstaan.
Soms zal er een natuurlijke neiging zijn om de verantwoordelijkheidscongruentie te
decimeren, om een sociaal/emotioneel meer gebalanceerde levenservaring te
hebben. Het kan niet gesteld worden dat iedereen kan worden gehouden aan het
hoogste niveau gedurende zeer lange perioden, u zult ook op basis van een
momentaan persoonlijk emotioneel energieveld kiezen om een

verantwoordelijksheidsindex te kiezen die congruent is met uw intrinsieke
wereld.
De positieve bijdrage van een hoge verantwoordelijksheidsindex is, dat deze
bijdraagt aan de congruentie/autonomie van uzelf, en dit is een kernkwaliteit van
emotioneel optimaal leven. Dit is gerelateerd aan de SDT theorie van DECI & RYAN,
die inhoudt dat u optimaal functioneert, wanneer u autonoom handelt/ kan
handelen, wanneer u actief bent binnen een of meerdere emotioneel intensieve
relaties en dat u een positief gevoel van uw competenties heeft, en hier continu aan
bijdraagt.
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Wanneer u als individu niet volgens uw intrinsieke verantwoordelijksheidsindex zou
handelen zou dit inhouden dat u principieel incongruent zou handelen – in strijd met
uw intrinsieke normen en waarden - waardoor er een psychologische onbalans
wordt gecreëerd, proportioneel met de magnitude en duur van deze incongruente
gedachte/handeling.
Het handelen - in overeenstemming met maatschappelijk geaccepteerde normen
en waarden - van uzelf, op basis van een intrinsiek congruent patroon zal normaal
gezien leiden tot een duurzaam positief ervaren gevoel van welbevinden, dit
versterkt ook het zelfvertrouwen van het individu, waardoor de individu, steeds beter
in staat is om te gaan met de onbegrensde diversiteit aan uitdagingen
/bedreigingen/onbekendheden/verrassingen/nieuwe informatie/nieuwe
ideeën/nieuwe vrienden etc.
Hier geldt net als in andere domeinen dat het mentale energie van u vraagt om een

duurzame bijdrage te leveren aan uw persoonlijke groei/stabiliteit.
Daarom dient u ook in dit domein, zich af te vragen hoe, wanneer, hoeveel en
waarom u hier energie in investeert en welk beoogd resultaat u voor ogen staat, en
of dit realistisch/wenselijk is.
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Mentale
Veerkracht
Hypothese

De foto toont een lange spiraalveer, iets waarvan u weet dat het als karakteristiek
heeft dat het zich laat comprimeren – tot een kortere lengte – maar dat als u de
krachtbron wegneemt, de veer weer zijn oorspronkelijke lengte zal aannemen – zijn
rust houding.
Essentieel is dat de

spiraalveer symbool staat voor uw eigen mentale

flexibilieit. Uw vermogen om aanvallen op uw mentale welzijn, uw mentale balans,
uw Individuele Identiteits Constructie af te weren/te ontwijken/te beantwoorden.
Op basis van uw stabiele Individuele Indentiteits constructie – I.IC. - ( vroeger Ego )
ondervindt u continue interacties met uw omgeving. Soms wordt er een aanval
gedaan op de consistentie van uw I.I.C., als iemand u bijvoorbeeld uitmaakt voor
leugenaar/bedrieger. U zult dan – normaal gezien – een onaangenaam gevoel
ervaren, en de – natuurlijke - neiging hebben om de aanvaller fysiek of mentaal te
bestrijden. Als iemand uw integriteit in twijfel trekt, uw fysieke voorkomen of mentale
capaciteiten in twijfel trekt, zult u een natuurlijk neiging vertonen om in actie te
komen tegen deze aanval op het I.I.C.
Vaak – meestal – zijn de beschuldigingen van anderen niet voldoende gemotiveerd,
of hebben de anderen een band die niet intiem genoeg is, om uw I.I.C. tot actie
over te laten gaan. Maar soms, als de ander u wel degelijk raakt met zijn of haar
opmerking(en), dan is het aan u om hier adequaat op te reageren. Deze reactie is
zowel een interne reactie als ook een externe reactie.
De interne reactie is afgebeeld in het werkdocument betreffende Mentale
Veerkracht – zie volgende pagina. Wanneer de ander een opmerking maakt die
raakt aan uw I.I.C. dat ontstaan er – automatisch – een aantal tegenreacties – die
hun oorsprong vinden in uw I.I.C.
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Er zijn 3 mogelijkheden :





de aanval van de ander raakt uw I.I.C. niet – u interpreteert de
actie/opmerking/reactie als niet relevant, niet u op betrekking hebbend
de aanval raakt uw I.I.C. alleen uw interne afweermechanisme treedt
onmiddellijk in werking en zorgt voor een meer dan evenredige tegenenergie. Als gevolg hiervan raakt de opmerking/actie van de ander u
daadwerkelijk, alleen uw mentale welzijn wordt slechts kortstondig negatief
beïnvloedt en herstelt zich relatief snel naar haar ruststand – mentale balans
de aanval raakt uw I.I.C., uw interne afweermechanisme treedt onmiddellijk
in werking en zorgt voor een tegen-energie, alleen ontoereikend om de
aanval af te weren. Als gevolg hiervan raakt het I.I.C. beschadigd omdat de
aanval het I.I.C. volledig penetreert. Als gevolg van deze actie wordt uw
mentale welzijn langdurig negatief beïnvloedt en herstelt zich relatief
langzaam naar haar ruststand – mentale balans

Bovenstaande acties/reacties zijn afgebeeld in onderstaand schema. Optie 1 is niet
weergegeven – omdat het I.I.C. niet beïnvloedt wordt – optie 2 is de grijze cilinder
die van links af het I.I.C. probeert binnen te dringen, en hierbij wordt tegengewerkt.
Onderin in het schema ziet u e gele cilinder die het I.I.C. volledig gepenetreerd
heeft.
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Morihei Ueshiba, grondlegger van Aikido, gaf aan dat het beste gevecht het
vermeden gevecht was. Aikido maakt ook als een van de weinige oosterse
vechtsporten gebruik van de kracht van de tegenstander en leidt deze langs het
eigen lichaam. Aikido kent veel positieve kenmerken in de interactie met anderen,
die wij binnen PP kunnen toepassen om ons mentale afweersysteem te
optimaliseren.
In de contributie hypothese poneer ik het groeiprincipe, gelijkend aan de structuur
van een ui. Een ui kent een groot aantal ringen, waardoor de essentie van de ui in
stand blijft, ook al worden een of twee ringen verwijderd. Zo zie ik ook uw
competenties, deze

bouwt u op als een rietdekker zijn pakketten riet
op het dak plaatst, om zo een waterdicht, isolerend dak te creëren. Het rieten
dak is opgebouwd uit 20 -50 lagen rietstengels die allen tezamen een robuuste ,
functionele dakbedekking vormen en voor een periode van 10-20 jaar het huis – en
de mensen die er in wonen - beschermen tegen alle weersinvloeden. Zo is ook uw

compententiematrix

bedoeld te functioneren.

Door continu te werken aan een veelvoud aan competenties, bestaande te
verbeteren, nieuwe eigen te maken, en daarnaast te zoeken naar nieuwe,
aanvullende competenties, bent u altijd verzekerd van een voldoende stevige
verdediging tegen mogelijke aanvallen/uitdagingen die de maatschappij u stelt.
Om aanvallen op uw I.I.C. te kunnen herkennen, beoordelen, ontwijken, afweren of
beantwoorden, heeft u behoefte aan een sterke mentale balans. Deze balans
wordt ondersteund door een breed aantal competenties, waarden, normen, sociale
relaties etc. Door volledig in balans te zijn met uw uiterlijk, uw innerlijk, uw baan, uw
partner, uw kinderen, uw collegae, uw vrienden en kennissen, uw doelen en uw
uitdagingen kunt u elke verandering hier in zien in de daadwerkelijke, reële context
en raakt u hierdoor niet uit uw balans. U erkent de momentane onbalans, u wijst
deze energie en aandacht toe en na verloop van tijd is deze situatie hersteld tot een
nieuwe – acceptabele – balans.
Een evident punt is hier het toewijzen van de juiste hoeveelheid energie en
aandacht aan de verschillende uitdagingen die u dagelijks tegemoet treden. Door
alle zaken die u raken objectief te beoordelen op hun waarde/invloed, zal u in staat
zijn deze adequaat tegemoet te treden, en voldoende energie over houden voor
alle andere zaken die u dagelijks – met plezier – ervaart.

Het is irreëel te verwachten dat er nooit iets fout zal gaan in uw
leven – dat is niet de essentie van het leven – maar dat u vanuit een
gezonde balans verwacht dat er zaken minder dan optimaal zullen verlopen en om
uw aandacht zullen vragen om opgelost te worden, en dat u ook erkent als het klaar
is en u uw energie effectief benut voor nieuwe uitdagingen.
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Uw
Emotionele
Landschap

Ons emotionele landschap en de interactie hiertussen en de wereld is goed te
vergelijken met de (regen)druppels - externe stimuli - die vallen in een vijver -

individuele emotionele landschap – die een kortstondige tegenreactie tot
stand brengen – zie foto volgende pagina, waar het water kortstondig een
vergelijkbare waterhoeveelheid omhoogstuwt, om vervolgens weer terug in het
(water)oppervlak te keren, alwaar het een veelvoud van concentrische golven in
het water tot stand brengt, die na een korte tijd niet meer waarneembaar zijn.
Implicerend dat de

externe stimuli volledig is geïncorporeerd in het
persoonlijke emotionele landschap, nadat er een instantane tegenreactie

heeft plaatsgevonden en het volledige spectrum is geïnformeerd over de nieuwe
balans die is ontstaan en de herstelde balans is direct waarneembaar.
Het regent vaak onregelmatig, vaak zachtjes, maar soms heel hard, midden in een
hevige regenbui is het moeilijk zoeken naar een vlak/rustig stukje wateroppervlak, na
de bui herstelt de vijver vrij snel en is er een duidelijk herstelde balans
waarneembaar. Wij dienen ons dus bewust te zijn van de kortstondigheid van de
ervaren emoties en ons bewust te zijn van de automatische reacties vanuit ons
systeem en de wenselijkheid hiervan ten opzichte van ons persoonlijke emotionele
landschap.
Het is mijn idee om te komen tot de modellering van het emotionele landschap van
emoties dat elk individu – klein en groot – kent, ervaart en beïnvloedt. De vraag die
ik wil beantwoorden is in welke mate wij ons eigen specifieke emotionele landschap
vormgeven, onderhouden, modificeren, continueren, er in persisteren en in hoeverre
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het manipuleerbaar/corrigeerbaar is. Gekoppeld aan een nieuw – positiever –
emotioneel landschap, een landschap waarin er meer dan voldoende plaats is voor
positieve emoties en waar tevens negatieve emoties een plaats hebben, maar waar
wij de doordringendheid, duurzaamheid, grootte en diversiteit van deze negatieve
emoties proberen te beheersen/decimeren/controleren en beïnvloeden om te
komen tot een over de hele linie genomen neutraal, of preferabel positief niveau.
Emoties zijn een evident, constituerend onderdeel van ons mens zijn. Zonder

emoties – zowel negatief als positief – zou ons mens zijn verstoken
zijn van alles wat ons mens maakt. Hiermee stellende dat niet alleen
positieve emoties deel uitmaken van ons emotionele ervaringsspectrum, maar dat
de negatieve emoties een evenzeer belangrijk onderdeel vormen van dit spectrum.
Door een objectieve evaluatie van het subjectief ervaren emotionele spectrum van
emoties, vindt een meer genuanceerde beoordeling plaats en kunt u ‘aan de
knoppen gaan draaien’ om de gewenste balans tot stand te brengen, door
specifieke emoties te versterken, dan wel af te zwakken.

Helaas is het menselijke emotionele gevoelens/expressie centrum
niet een radio met een knop voor harder en zachter en een knop voor
verschillende zenders. Daarom zal het aanpassen van gevoelde/ervaren emoties
een langdurig, intensief proces zijn, dat alleen succesvol zal zijn wanneer u bereidt
bent hier bijzonder veel tijd, aandacht, energie en doorzettingsvermogen aan te
besteden.
Wanneer u slechts gedurende korte tijd hier aandacht aan besteed, dan zal korte
tijd nadat de aandacht is verzwakt en de focus is verschoven, uw emotionele
landschap een langzame glijvlucht ervaren terug naar de oude niveaus. Iets wat de
geïnvesteerde energie in de voorafgaande periode teniet zal doen
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Geld
Maakt
Gelukkig!
[ alleen zijn er wel grenzen !]

Maakt geld gelukkig ? Ja! Is geld het enige dat mij ultiem gelukkig kan
maken? Nee. Als ik EUR 10.000.000,00 heb, ben ik dan gelukkig? Mogelijk, maar in
ieder geval is uw – bijzondere - geluksgevoel – als gevolg van het ontvangen van dit
vermogen - binnen een periode van 3 tot 6 maanden volledig afgevlakt! Dus een

vermogen van EUR 10 M is geenszins een garantie voor geluk!
Geluk wordt beïnvloedt door uw financiële positie, maar tot een bepaalde grens,
daarna is er geen significante bijdrage aan uw geluksgevoel. Hoe kan het zijn dat als
ik EUR 10M verdien/win, ik maar kort – bijzonder - gelukkig ben? De verklaring
hiervoor is uitgewerkt in o.a. INCOME AND HAPPINESS : TOWARDS A UNIFIED THEORY –
zie internetlinks. Er zijn twee belangrijke fenomenen die hier in meespelen: de
natuurlijke gewoonte van mensen om vooral te acteren op – momentane veranderingen in het natuurlijke bestaan ( psychologische verklaring) en het

Individueel Materialistisch Verwachtingspatroon ( IMV) hypothese zie grafiek pagina 150.
Een lang verhaal kort : u heeft de grootste - statistische - kans op een behoorlijk

gezinsinkomen - op jaarbasis - zich tussen de
EUR 13.000,00 en EUR 54.000,00 bevindt ( volgens onderzoek 2006 ) of

gelukkig gevoel als uw

tussen EUR 41.000 en EUR 54.000 ( geluksindex : 2.5 ), volgens een onderzoek uit 1994.
Alleen geldt dat bij het onderzoek van 1994 ook voor inkomens van EUR 69.000 - EUR
103.000 (geluksindex : 2,6) en inkomens boven de EUR 103.000 ( geluksindex : 2.8 )
een hogere geluksindex geldt.
175

HET VOLLE LEVEN , POSITIEVE PSYCHOLOGIE & FILOSOFIE, DEEL I

Inleiding

De verklaring voor de hogere geluksindex voor de hoogste inkomenscategorieën is
eenvoudig en complex.

Als eerste relativering dient aan te worden gemerkt dat beide onderzoeken in
Amerika zijn verricht, dit land kent een bijzonder materialistische instelling, hierdoor is
het niet ondenkbaar dat mensen in de hoogste inkomensklassen hun levensgeluk puur op basis van materiële bezittingen als zeer positief beoordeelden, terwijl dat
mogelijk in Europa – aanzienlijk - minder zou kunnen zijn.
Natuurlijk is het leven veel makkelijker als je meer dan EUR 100.000,00 per jaar
verdient, je hoeft je bijna nooit af te vragen of je iets wel kunt betalen en je hebt
nagenoeg alle gangbare luxe - huis/huizen, auto’s, goed/gezond eten, veiligheid,
baan, vakanties, kleding, sport, kunst, huisinrichting, juwelen etc.
Maar dit alles ontslaat je niet van het ervaren van het leven zoals het komt, met al
zijn positieve en negatieve momenten, en zal je zelf de verwerking van het verlies
van een dierbare of de beëindiging van een langdurige relatie -of het niet hebben
hiervan - , ontslagen worden, een ernstige ziekte etc. dienen te verwerken. Dit is een
puur emotioneel proces dat niet door geld gecompenseerd kan worden - mogelijk
wel weer door de inschakeling van een psycholoog of gelijkend.
Het onderzoek naar het verband tussen geluk en inkomen brengt een aantal
evidente zaken aan het licht. Iedereen kan gevoelsmatig beredeneren dat een
gestegen inkomen meestal als prettig wordt ervaren, maar hoeveel heb je nodig om
een duurzame basis te hebben voor de facilitatie van een behoorlijk gelukkig leven?
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De echt belangrijke punten uit het onderzoek zijn : een

oneindige stijging van
het inkomen leidt niet tot een oneindige stijging van de
subjectieve geluksbeleving, en als die er al is, is die van korte duur. Dus het
eenzijdige streven om Miljonair te worden is een streven dat zal eindigen in
teleurstelling - als u niet parallelle duurzame persoonlijke doelen opstelt en realiseert.
Een eveneens evidente uitkomst is dat het opleidingsniveau in grote mate bepaalt
hoe gelukkig u zult zijn, gedurende de periode na uw studie. De periode van uw 20e
tot uw 75e levensjaar, is de langste periode in uw leven, en u heeft dus een groot
belang om deze lange periode zo prettig/gelukkig mogelijk te voleinden.
Het is bijzonder confronterend om te zien welke enorme, statistisch significante,
duurzame verschillen er zijn tussen mensen met een lbo, mbo, hbo of universitaire
opleiding. Een motivatie voor iedereen om een zo hoog mogelijk opleidingsniveau te
behalen, omdat dit als geen ander bijdraagt aan een duurzaam positief effect op
uw algehele geluksbeleving. Zelfs als u niet uw (universitaire) studie aanwendt voor
een carrière, draagt het inherent bij aan positieve levenshouding/gedrag/welzijn.

Hoger opgeleiden leven langer, gezonder en gelukkiger. In het boek
Positive Psychology in Practice van Alex Linley, is hier een hoofdstuk aan gewijd.
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Het thema van bovenstaande grafiek : Geluksbeleving versus Inkomensstijging.
Hieruit blijkt, dat het – helaas

- niet zo is dat bij een stijgend inkomen de
geluksbeleving van de individu proportioneel meegroeit. Volgens het
onderzoek van de heer Easterlin is het zo dat met een stijgend inkomen, het
Individueel Materialistisch Verwachtingspatroon ( IMV) een equivalente sprong
maakt, van niveau A naar B, van B naar C etc. Het gevolg hiervan is dat de
gedachte/verwachte gelijkopgaande

geluksbeleving met de stijging

van het inkomen uitblijft.
Althans, er zal voor een korte periode - 3 tot 6 maanden - een subjectieve stijging
van geluksbeleving plaatsvinden, maar deze korte opleving is inherent gebonden
om te verdwijnen uit ons leven, zodat onze emotionele balans zich herstelt op ons
intrinsieke nominale niveau.
Het gelijk blijven van de individuele geluksbeleving bij stijgend vermogen/inkomen
heeft zowel voor- als nadelen : als voordeel zie ik de continue dwang/sturing tot
actie/ontwikkeling/contributie/ de mogelijkheid van het creëren van nieuwe Flow
genererende acties en het voorkomen van inertie/lethargie. Als een mogelijk nadeel
zou gezien kunnen worden dat de individu nooit langer dan 3 tot 6 maanden rust
ervaart door een nieuwe – financiële verbeterde - situatie.
Betekent dit, dat als ik minder dan EUR 13.000 per jaar verdien, dat ik per definitie
ongelukkig ben? Nee! Het betekent dat als u in deze inkomenscategorie valt dat de
uitdagingen die u in uw leven zult ervaren in aantal en omvang groter zullen zijn dan
iemand die het tienvoudige verdient. Het is aan u, om te kiezen of u een gelukkig
leven wilt leiden. Als u hiervoor kiest, zult

u zich moeten verenigen met uw

financiële situatie, uw woonsituatie, uw sociale situatie, uw werksituatie etc. Als
u een emotionele balans ervaart in deze domeinen - en ook andere secundaire en
tertiaire zaken - dan kunt u een subjectief geluksgevoel ervaren dat gelijk is -of dat
zelfs overstijgt - aan dat van een topverdiener. Alleen vraagt dit om veel & vaak te
investeren in uw emotionele welzijn.
Een derde punt dat voortkomt uit de studie is dat de geluksbeleving van de individu
wordt gecorrigeerd/gemodelleerd door het actuele specifieke Individuele
Materialistische Verwachtingspatroon ( asIVM) - zie hiervoor de grafiek op pagina
150. Dit houdt in dat uw geluksbeleving wordt beïnvloed door de mate waarin u
belang hecht aan (duurzame) goederen ( auto's, huizen, boten, vakanties, juwelen,
kleding, audio/visuele producten, motoren, mobieltjes, lap-top etc.).
Als u - een zelf

geïnduceerd – levenspatroon heeft, waarin – bijvoorbeeld

-

het hebben van het allerlaatste mobieltje ( Androïd, Black-Berry, iPhone/Apple) een
absolute must is - iets wat actueel in peilingen door mensen wordt aangegeven! –
dan is de kans groot dat u erg ongelukkig zult zijn als u – slechts - een standaard Kijkshop mobieltje heeft.
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Bovenstaande voorbeelden om het principe te verduidelijken. Het gaat er dus om,
om blij te zijn met wat we hebben en onze wensen tav allerlei nieuwe/andere zaken
te temperen. Als

wij zo met onze besparingen kunnen omgaan zullen
wij een meer gebalanceerd emotioneel leven leiden.
Alleen is dit bijzonder moeilijk te realiseren,
omdat het actuele, mondiale leven is
vergroeid met een onbegrensde
beschikbaarheid van goederen/producten,
en door familie/kennissen/vrienden en
radio en tv-reclame worden we verleid
om maximaal te spenderen. Door de
-

bijna oneindig beschikbare - (persoonlijke)

leningen is de mondaine consument
-

ogenschijnlijk - in staat om alles te

bezitten wat hij/zij zou willen. Wat natuurlijk
niet zo is!
Een fenomeen wat zich actueel in
Nederland - maar in principe in de Westerse
wereld - voordoet, zijn mensen die
volledig zijn voorbij gegaan aan hun
financiële budgetruimte en een – enorme persoonlijke schuld hebben opgebouwd.
Iets waar de (Nederlandse) overheid nu
langzaam via spotjes en waarschuwingen
een tegenkracht aan probeert te bieden.
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In de pre-Socratische periode ( o.a. de natuurfilosofen van Elea ) was reeds het

Mimetische behoefte gedefinieerd, wat inhoudt dat de mens
wordt gedreven door behoefte te bezitten wat de andere individu
reeds bezit.

fenomeen

Als u niet had gezien dat de buurvrouw net een gloednieuwe Mercedes-cabrio had
gekregen van haar man - om heen en weer naar de golfbaan te rijden - zou u nooit
zo'n sterke drang hebben ervaren om een gelijkende of zelfs duurdere auto te willen
bezitten, mogelijk niet eens om mee rijden, maar puur ter (over)compensatie.
En als wij ons dus laten leiden door onze materialistische competitie wedloop - of
verzameldrift - zullen wij altijd ervaren dat een momentaan herstelde balans - het
kopen van een gelijkende auto - al snel teniet wordt gedaan door bijvoorbeeld de
aanschaf van een enorme villa door een goede vriend - waardoor het eigen huis
meer op een tuinhuis begint te lijken.
Hopelijk hebben de triviale voorbeelden u een beeld geschetst van de

onmogelijkheden van het behalen en behouden van uw
levensgeluk via de weg van materialistische compensatie, sterker
nog, het is de zekere weg naar ongeluk!
Uw geluk is direct proportioneel afhankelijk van de mate waarin u in staat bent zich
materialistische doelen te ontzeggen en te kiezen voor emotionele/intellectuele
bevrediging. Een auto maakt u een dag tot week blij , een goede vriend/vriendin
maakt u, uw hele leven gelukkig!

Uw geluk ligt niet besloten in uw materiële bezittingen, uw ware
geluk ligt besloten in uw partner, uw kinderen, uw vrienden, uw
collegae, uw sport/ verenigingskennissen, uw passies/hobby's/sporten/studie.
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Het hebben van een prachtige villa in Cannes, met zwembad en terras, uitzicht op
de zee, twee Bentley's convertible in de garage, maakt u niet – duurzaam - gelukkig,
als u het niet kunt delen met minimaal een persoon en het liefst meerdere. Geluk
komt niet voort uit producten, geluk komt voort uit het gevoel/emotie van het
gebruik van deze producten, en als u het gevoel niet kunt delen met iemand,
ervaart u het als een leeg gevoel. Het

volle leven, het echte leven, het
gelukkige leven, is het leven dat gedeeld wordt met vele anderen.
Uw levensgeluk is direct proportioneel afhankelijk van het aantal mensen waarmee u
het deelt.
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Internet links

Algemeen
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/17439760.asp
http://www.ippanetwork.org/IPPANETWORK/IPPANETWORK/Home/Default.aspx
http://www.ivpp.nl/over-het-ivpp/
http://www.appa.org.au/
http://www.uel.ac.uk/psychology/programmes/postgraduate/positivepsychology.ht
m
http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/Default.aspx
http://www.cappeu.com/index.htm
http://positivepsychology.org.uk/index.php?option=com_content&view=frontpage&
Itemid=100001
http://www.psychologytoday.com/
http://positivepsychologynews.com/
http://www.happinesstrainingplan.com/
http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/Pub2000s/2007e-fulln.pdf
http://sync.trimbos.nl/default24114.html?back=1&date=1
http://www.trimbos.nl/nieuws/persberichten/2010/met-sporten-minder-kans-oppsychische-stoornis
http://www.zimbardo.com/zimbardo.html
http://www.positivepsychologyaustralia.org/downloads2009.htm
http://www.talbenshahar.com/

Diversen :
http://www.kabbalah.info/nl/
http://www.diabetesfonds.nl/
http://www.slowfood.nl/over-slow-food/
http://www.voedingscentrum.nl/nl/eten-gezondheid/gezond-eten.aspx
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http://www.templeton.org/
http://www.intermediair.nl/epaper/2010/07/index.html#/24/
http://www.intermediair.nl/epaper/2010/09/index.html#/22/
http://www.ecpp2010.dk/

Andere Firma's, Universiteiten, Instituten, Rapporten, Invloedrijke personen :
http://psycnet.apa.org/journals/amp/55/1/5/
http://psycnet.apa.org/journals/amp/56/3/216/
http://www.americanscientist.org/my_amsci/restricted.aspx?act=pdf&id=323309946
0005
http://peacecenter.berkeley.edu/greatergood/archive/2005fallwinter/FallWinter050
6_InPrint.pdf
http://psycnet.apa.org/journals/amp/55/1/89/
http://www.bdp-gus.de/gus/Positive-Psychologie-Aufruf-2000.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1693418/pdf/15347528.pdf
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=q1HuNODlMyIC&oi=fnd&pg=PR15&dq=p
ositive+psychology&ots=0WYGeocV0N&sig=d1hK4OK2jbpKHG0PtCTnDegX5gs#v=on
epage&q=&f=false
http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_psychology
http://www.ppc.sas.upenn.edu/
http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/Default.aspx
http://www.ted.com/talks/martin_seligman_on_the_state_of_psychology.html
http://www.youtube.com/watch?v=X-hL52sdqmY
http://www.youtube.com/watch?v=9FBxfd7DL3E
http://www.highexistence.com/positive-psychology/
http://v.youku.com/v_show/id_XMTE5MTY1NDQ4.html
http://www.wellsphere.com/happiness-article/video-sonja-lyubomirsky-ph-d-onhappiness-038-positive-psychology/616455?query=Psychological+Psychology
http://www.cgu.edu/positivepsych
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http://www.centreforconfidence.co.uk/pp/
http://www.positievepsychologie.info/
http://nl.odemagazine.com/doc/0034/positieve-psychologie
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/16453-positieve-psychologie.html
http://www.hartenziel.nl/artikel/positieve_psychologie
http://www.kenniscentrumpsychologie.nl/Psygenoten/Positieve-psychologie.html
http://www.talbenshahar.com/knack.pdf
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1535353903240&ref=mf

Diversen andere interessante internetsites:
http://mindfulness.startpagina.nl/
http://zelftherapie.startpagina.nl/
http://psychologie.startpagina.nl/
http://spiritualiteit.startpagina.nl/
http://www.nr1start.nl/
http://authenticiteit.startkabel.nl/
http://psychologie.startkabel.nl/

Diversen boeken en (wetenschappelijke ) artikelen op internet:
http://lifetwo.com/production/node/20070321-top-10-positive-psychology-books
http://www.bdp-gus.de/gus/Positive-Psychologie-Aufruf-2000.pdf
http://www.unc.edu/peplab/publications/fredricksonfinkel08.pdf
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=q1HuNODlMyIC&oi=fnd&pg=PR15&dq=p
ositive+psychology+books&ots=0WYGjk8WYG&sig=0yuUvqzzdaS059tbv21WBPL7ss#v=onepage&q=positive%20psychology%20books&f=false
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=Smy5DRQ3HpkC&oi=fnd&pg=PR9&dq=p
ositive+psychology+books&ots=ny_oYRDre9&sig=flrz22Vdm1IqX4gc09BcYiOFGX8#v=
onepage&q=positive%20psychology%20books&f=false
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http://www.lifecoachingacademy.com.au/
http://www.nieuwedimensies.nl/academy/si/28/coach-academy/
http://www.academyforcoachingexcellence.com/
http://www.cci-coachingacademy.co.za/
http://www.psycholoogdirect.nl/agenda/id71Ultimate_Life_Coach_Programma_Burgh_Haamstede.html
http://www.holisticlearningcenter.com/
http://www.lifecoachbook.com/Pages/aboutbook.html
http://www.coachfederation.org/ICF/
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Werk Documenten
[ Life Engineering ]
[ Life Coaching ]
[ Positieve Psychologie ]

Algemeen, Levenspad, Ontwikkeling

Ons leven is als een omgekeerde kegel gevormde
wenteltrap.
[Life is like a reversed cone shaped stairs]
We starten met veel energie en ondernemings/ontdekkingsgeest aan het opgaan
van de trap. In het begin ronden we snel een volledige omwenteling - gelijkend aan
een nieuw/groter/uitgebreider/dieper/breder competentie niveau. Maar het stijgen
valt ons op termijn - met het voortschrijden van de jaren - steeds zwaarder, en de
relatieve stijging per omwenteling neemt steeds verder af.
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Flow & Groei, Comfort Zone
Bovenstaande vierkant met de 8 psychische condities is afkomstig van WIKIPEDIA
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Als wij een persoon een Nobel Prijs voor hedendaagse psychologie zouden mogen
toekennen dat is het Professor Mihaly Csikszentmihalyi. De motivatie hiervoor is dat
deze daadwerkelijk briljante wetenschapper de term FLOW heeft geïntroduceerd in
ons vocabulaire. Hij heeft de positieve psychologische menselijke groei vastgelegd in
een aantal fenomenen, beschreven en bewezen. FLOW is een van de belangrijkste
psychologische progressies op het gebied van positieve mensontwikkeling. Het
fenomeen FLOW zou ons allemaal moeten leiden is ons denken, handelen en doen.
Mijn intentie is door het verstrekken van enkele PDF documenten met uitleg dat u
inzicht krijgt in de materie, en als ultieme doel, uw leven zult inrichten volgens dit
fenomeen. Links een WIKIPEDIA beeld met Nederlandse uitleg, een verklaring van de
verschillende psychologische condities die wij kunnen hebben/ervaren, en de
verhouding hiertussen in relatie tot FLOW.

Boven de grafische weergave van het FLOW-proces, en hoe wij als mensen het pad
van FLOW bewandelen, hoe wij stijgen en dalen, hoe wij optimale FLOW ervaren en
hoe wij in een gevoel van verveling vervallen, om vervolgens – idealiter - weer op te
stijgen tot een gevoel van sterkte angst - uitdaging overstijgt in grote mate de
competentie van de individu.
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Flow kan worden samengevat in 5 termen, die de
kerneigenschappen/kernvoorwaarden weergeven. Een optimale FLOW wordt
veroorzaakt door: het voor handen zijn van voldoende competenties - een
adequaat competentieniveau, het hebben van – preferabel - intrinsieke doelen, het
ontvangen/krijgen van directe terugkoppeling van het optimaal functioneren, het
ondergaan of ervaren van correctie wanneer het handelen, denken of doen van
het individu niet congruent is met de gestelde doelen, de gestelde methoden, de
gestelde hoeveelheid/kwaliteit etc. En het ervaren van een maximale concentratie
op het te behalen doel.
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De Contributie Hypothese
De Comfort Zone ( Comfort gebied)
De Stretch Zone ( leer/ontwikkel gebied )
en de Danger Zone ( gevaren gebied )

Om voort te borduren op het fenomeen FLOW , introduceer ik de Contributie
hypothese. Als grafische voorstelling van dit persoonlijke mentale groeiproces is
gekozen voor de Comfort

Zone ( comfort gebied), Stretch Zone ( het
ontdek/leer/groei gebied), Danger Zone ( het gevaren gebied,
het overstrekken van de competenties). Dit is een bestaand format, wat

hier verder wordt uitgediept en uitgebreid.
U start in de binnenste, groene ovaal. Door te werken, studeren, sociaal actief te zijn,
te sporten etc. nemen uw competenties toe en kunt u op een gegeven moment de
overstap maken van de binnenste groene ovaal , naar de daarbuiten liggende
ovaal. Als u alle competenties heeft vervuld die dit niveau van u vraagt, stapt u
weer over naar de gele ovaal. Uw groeiproces is iets dat nooit stopt – tenzij u het zelf
bewust stagneert. U heeft een natuurlijke neiging om te groeien, alleen zal uw
groeitempo waarschijnlijk een lager tempo krijgen met het stijgen van de leeftijd,
maar dit betekent niet dat u stopt met groeien! Langzaam groeien is ook groeien!
Het gaat er om dat u de uitdagingen in het leven erkent en met vertrouwen
tegemoet treedt om op die manier uw mentale en fysieke weerbaarheid te
maximeren en als zodanig uw bijdrage aan het leven zo optimaal mogelijk vorm te
geven.
Op de volgende bladzijde een ander model van de Contributie Hypothese, om
vorm en inhoud te geven is er gekozen om de contributie van verschillende mensen,
competenties, acties, denken, handelen, interactie met anderen weer te geven. Het
overkoepelende idee is dat alles in het universum, in interactie is met alles daarin. Op
microschaal betekent dit, dat de individu groeit door een optimale interactie met
zichzelf en alle mensen in zijn/haar directe en indirecte omgeving. Zie verdere uitleg
in het document zelf.
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Acteer in het Heden
Het 5 Kwadranten Coaching Diagram
Het 5 kwadranten Coaching Model heb ik ontwikkeld op basis van de bijzondere
audio books van Dr. Wayne Dyer – zie sectie audio books. Deze Amerikaanse
psycholoog heeft een flink aantal boeken geschreven over de zachte kant van het
verhogen van de kwaliteit van het leven. Ik kan - als onderdeel van een persoonlijk
groeitraject in een primaire fase - deze boeken zeer aanbevelen. Het 5 Kwadranten
Coaching Model beoogt u inzicht te geven in de richting - in tijd - van uw handelen.
De mens vertoont van nature vluchtgedrag, niet alleen fysiek, in geval van gevaar,
maar tevens mentaal als gevolg van denkprocessen, bijvoorbeeld als er een
intrinsieke de perceptie is van een mentale bedreiging. Als gevolg van de mentale
reactie van de individu op stimuli uit zijn/haar omgeving zal er een dynamische

directieve gedachtenstroom ontstaan die zich dominant manifesteert
binnen een specifiek tijdsdomein.
U heeft een sterke neiging om een bepaald tijdsdomein te prefereren boven de
anderen, dit wordt meestal gestimuleerd vanuit vroegere ervaringen. U kunt acteren
in 4 hoofd tijdsdomeinen, waarbij de voorkeur uitgaat naar het centrale 5de domein.
In het werkdocument worden de domeinen I tot V kort voorzien van commentaar.
Door te sterk een cognitieve beleving te hebben in het verleden wordt het heden
onvoldoende ondersteund met positieve actieve gedachten en de daar normaliter
uit volgende concrete acties - en de daar weer op volgende tegenreacties. Het
zelfde geldt voor een zeer sterk toekomstgerichte gedachten constructie
/gedachten continuüm, deze zal de concrete actie in het heden tevens negatief
beïnvloeden.
Hiernaast zijn er de negatieve en zeer negatieve en positieve en zeer positieve
beleving van het verleden c.q. de toekomst. Positief en zeer positief zijn niet
noodzakelijk goed, omdat de effectiviteit van het individu lager is, wanneer deze
niet binnen domein

5 - HET HEDEN/ HET NU - acteert.

Betreffende negatieve en zeer negatieve beleving van zowel verleden als toekomst
is bijna een directe aanleiding om intensieve gesprekken te starten met een GZ
psycholoog of zelfs psychiater om deze – bijzonder - onwenselijke gedachten
stromen opnieuw te kanaliseren/dirigeren en wel in een zodanige mate dat het
duurzame negatieve effect op het individu wordt geminimaliseerd.
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Er dient een langzame maar duurzame weg te worden ingeslagen naar een meer
neutrale, meer gecentreerde ervaring van het leven, die alle 4 kwadranten in zich
heeft, maar qua intensiteit, duurzaamheid, richtinguniciteit meer aansluit bij een
positieve levenservaring van het individu.

Het belangrijkste doel is dat de individu leert te erkennen waar het
zwaartepunt van zijn/haar gedachten en acties ligt en in welke mate
die wel/niet bijdraagt aan zijn/haar effectiviteit in zijn /haar relatie(s), werk, studie,
sport, gezin, vrienden/kennissen, gevoelsleven, ontwikkeling etc.
Het 5 kwadranten coaching diagram kan worden gebruikt door individuen en in
Coaching sessies en Therapie sessies.
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Het Psychologisch conditie continuüm

Het schema boven geeft de actueel geldende beschrijving van het mentale
spectrum van psychologische beleving weer, en daarbij de gekoppelde diensten
om u – de client - te ondersteuning bij het bewegen van links naar rechts over het
continuüm.
Wanneer een persoon de indicatie -10 heeft is er sprake van een zeer zware
psychologische belasting, deze manifesteert zich wanneer de individu volledig
incapabel is zijn actuele psychische staat te controleren, evalueren, stabiliseren en
te evolueren. Normaliter is de individu onder behandeling van een psychiater en
krijgt aanvullende medicatie.

Wanneer de individu de indicatie +10 heeft is er sprake van een
ultiem gelukkige/perfecte/optimale/ultiem effectieve psychisch
functioneren. De standaard (oude/negatieve) psychologie concentreert zich op
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het verminderen of opheffen van angsten, stoornissen, dwangmatig handelen,
depressies etc. Wanneer de persoon een indicatie van +0/+3 krijgt, neemt de
(oude/negatieve) psychologie afscheid van de persoon,
En is het opnieuw aan u om uw nieuwe balans te vinden/behouden/te vergroten. PP
richt zich op een groter gebied, waarbij u niet alleen op de 0-positie (

oorspronkelijke persoonlijke psychische balans situatie -OPPBS - )
wordt gebracht, maar u wordt meegenomen naar een meer optimaal/effectief
functioneren.
Het verbeterde, duurzame verhoogde, functioneringsniveau levert een enorme
bijdrage aan uw leven, maar ook aan de maatschappij. Waardoor de cumulatieve
kosten PP tov Oude Psychologie door een verhoogd persoonlijk rendement in de
maatschappij worden gecompenseerd.

De Persoons identiteit/interactie
constructie
[ Bewustzijn, Onderbewustzijn, Geheugen, EGO, Waarneming, Perceptie,
Informatie/Stimuli transformatie, Stimuli/Impuls transmissie]
De persoons identiteit/interactie constructie heb ik opgesteld na het lezen van het
boek FLOW van Professor Mihaly Csikszentmihalyi. In dit boek beschrijft hij hoe het
EGO is opgebouwd en hoe de interactie hiervan geschied met het geheugen, met
vaste normen en waarden van de individu en de complexe interactie hiertussen.
Omdat dit voor mij een moeilijk te doorgronden tekst was, heb ik dit model
opgesteld, en recentelijk opgestuurd aan Mihaly voor validatie. Mijn doel met dit
model is inzage te bieden in het acteren van het individu in de wereld en de
interactie tussen de buiten en binnenwereld van het individu. De identiteits
constructie van het individu bepaalt in belangrijke mate hoe het individu acteert in
de wereld, deze percipieert, deze beoordeelt, deze ervaart en vervolgens mentale
en fysieke acties stelt tegenover extern ervaren stimuli stelt. Tot nu toe heb ik nog
geen psycholoog gesproken die het kan doorgronden, mogelijk vanwege de hoge
abstractie niveau. Ik nodig uit tot een flink stuk contemplatie, en een uitbundige
discussie over deze hypothese.
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In principe werkt het heel simpel! Als u bijvoorbeeld iets ziet, dan zal uw oog een
stimulus ervaren, deze wordt initieel ervaren/beoordeeld en wel of niet naar het
desbetreffende onderdeel van de hersenen gestuurd, dat zich bezig houdt met de
verweking hiervan - het bewustzijn. Deze zal de impuls beoordelen, spiegelen,
koppelen aan bestaande informatie en een vervolgactie plannen, hierbij worden
het geheugen geraadpleegd, het EGO – individuele identiteits constructie, IIC - en
primitieve reactie patronen, naast normen en waarden en effectieve reacties uit het
verleden. Op

basis van een complexe/diffuse afweging van alle
variabelen vindt een reactie vanuit het bewustzijn plaats, die
resulteert in een mentale/fysieke manifestatie van het individu in
de wereld.

Wat vooral bedoeld is te illustreren, is dat alle

stimuli een veelvoud aan
sluizen/poorten dienen te passeren binnen verschillende
interactiecentra, met als gevolg dat sommige signalen tijdens het proces
verloren zullen gaan, en vervangen worden door andere signalen. Hiernaast geldt
dat ca.

80% van onze dagelijkse activiteiten wordt gecoördineerd
door ons onderbewustzijn, dit is een bijzonder effectief systeem, en
noodzakelijk om de duizenden - voornamelijk primitieve & repetitieve - beslissingen
per dag te nemen, als deze alle door het bewustzijn gecoördineerd zouden moeten
worden, zouden wij slechts een fractie kunnen doen van wat wij nu doen.
Het bewustzijn sluist herhaalde activiteiten vrij snel door naar het onderbewustzijn,
zodat deze voortaan op de automatische piloot kunnen worden voleind, en

het

bewustzijn ruimte en tijd overhoudt voor de complexe,
veeleisende, nieuwe problemen waarmee het individu continu
wordt geconfronteerd.
Veel, heel veel, wordt dagelijks door ons onderbewustzijn afgehandeld, autorijden is
een mooi voorbeeld hiervan. Als u uw rijbewijs heeft en reeds meer dan 5 jaar
rijervaring ( > 100.000 km ) dan rijdt u een bepaalde route - die u reeds meer dan 5
keer heeft gereden - bijna volledig op de automatische piloot.
Dit wordt bevestigd, doordat u, op gegeven momenten tijdens u rit – naar/van het
werk/familie/vrienden – ineens gewaar wordt van het feit dat u al veel verder bent
dan dat uw bewustzijn zich had ingebeeld reeds te zijn.
Dit toont aan dat het rijden voornamelijk een onderbewuste besturing kent en dat

het bewustzijn zich concentreert op bijzonderheden/nieuwheden
/acute gevaren die tijdens de verplaatsing zich voordoen.
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Dr. Tal Ben Shahar - Professor of Psychology at Harvard University, USA - stelt (tijdens
zijn spring 2005-2006 course Positive Psychology ) - dat

mensen
veranderingswaarnemers zijn -change agents- en dat wij - bepaald
door onze evolutie - ons bewustzijn gebruiken om de omgeving af te zoeken naar
onregelmatigheden, nieuwigheden, gevaren etc. en hierop adequaat reageren.
Maar zolang het bewustzijn geen veranderingen waarneemt heeft het
onderbewustzijn de leiding!
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Universele Waarden/Deugden, Inrichting van het
leven
In het boek Character Strengths and Virtues werken Christopher Peterson en Martin
Seligman de 6 hoofdwaarden van humaniteit verder uit. Een boek dat met zijn 800
bladzijden wetenschappelijke psychologie een daadwerkelijk meesterwerk is, en het
verdiend om gelezen te worden, alleen dient u wel voldoende vrij tijd beschikbaar te
maken.
Het boek staat boordevol bijzonder waardevolle informatie betreffende het
optimale psychische welzijn van de mens.
De 6 Universele Hoofdwaarden van het menselijke bestaan zijn langzaam
geëvolueerd tijdens de existentie van het menselijke (dier)soort.

De Gouden 2 hoofdwaarden zijn :
Humaniteit en Rechtvaardigheid
(vanuit een mondiale, historische reeks)
De Zilveren twee hoofdwaarden zijn :
Matigheid en Wijsheid,

als BRONS eindigt :
Spiritualiteit.
Als laatste wordt Moed aan de lijst toegevoegd.
Op de site :
http://www.viastrengths.org
Kunt u meer informatie - Engelstalig - vinden betreffende deze onderwerpen.
Ik heb de hoofdwaarden samengevat en weergegeven - in het Nederlands – zodat
u reeds de hoofdlijnen van het bijzondere boek heeft.
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Op bladzijde 35 vindt u een korte uitwerking en opsomming van de 24 Karakter
sterktes.
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Cirkel van Vernieuwing, Interactie tussen ik en de
wereld, Stappenplan etc.

Het leven kent specifieke repetitieve fasen -die met een zekere frequentie zich in
ieders leven herhalen in een enigszins gelijkende cyclus van gedachten en
handelingen - DE

CIRKEL VAN VERNIEUWING. Links boven wordt gestart met
het GOEDE/VOLLE LEVEN- deze fase duurt x dagen/weken/maanden of zelfs
jaren, gevolgd door de fase WINDSTILTE, hierin ervaart het individu een periode
van stagnatie/terugval/onrust/sub-optimaal zijn, deze wordt weer –na periode x gevolgd door een periode van REFLECTIE/TRANSFORMATIE, de individu
hervindt zijn/haar spirit/raison d'etre/muse/doel/roeping/partner/baan/sport/studie.
Deze periode wordt opgevolgd door die van GEREEDMAKEN/PREPARATIE
voor actie - starten van een van voorgenoemde activiteiten. Deze fase wordt weer
gevolgd door de 1e, de fase waarin de individu optimaal acteert volgens zijn/haar
intrinsieke drijfveren, dit is waar u contribueert aan uzelf, uw naasten en de
maatschappij.
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Het is mijn idee dat werkelijk alles in het universum een interactie kent met alles daar
in. Vanuit die gedachten heb ik dit schema opgesteld dat aangeeft dat u in het
midden staat van uw eigen universum. Dat alles wat u denkt en doet uzelf
beÏnvloedt en dat doet via

een enorm psychologisch magnetisch veld.

Deze voorstelling is meer filosofisch dan dat deze binnen Positieve Psychologie valt,
maar het is mijn mening dat dit schema u kan assisteren/realiseren/aanpassen van
uw interacties met uw partner/kinderen/familIe/kennissen/collegae etc.
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Alles wat u in dit leven zult bereiken, zult u bereiken als gevolg van het afleggen van
een specifieke pad, dat u hiervoor gekozen heeft. Het is de vraag of het bereiken
van het gestelde doel wordt gedaan door grote stappen, of door een veelvoud van
kleine. Afhankelijk van uw specifieke competenties binnen een specifiek
domein/gebied is een specifiek individueel plan/weg de meest ideale.
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U heeft op een vorige pagina reeds het 5 kwadranten coaching diagram gezien. Dit
is een variatie op dit thema. Het geeft op een andere manier aan wat het meest
effectieve gedachten gebied representeert. Het is OK of af en toe eens de toekomst
te vangen in gedachten, zij het voor een korte tijd, en in die mate dat het bijdraagt
aan het effectief leven en keuzes maken in het heden. Het verleden dient zo min
mogelijk in ons bewustzijn actief te zijn, natuurlijk kunnen er zaken worden geleerd
van het verleden, en dat is ook prima, maar langdurige emotionele inerte afdwaling
in het verleden, draagt nauwelijks of niet bij aan het effectief functioneren in het
heden.
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Uw leven wordt gekenmerkt door een continue interactie met het leven van andere
mensen. Het leven is vooral een rijk leven wanneer het een grote en diverse
interactie ervaart met een groot aantal andere mensen. Vooral een vaste partner
die zich voor een langdurige periode aan u verbindt, vervult uw leven met een rijk
mentaal gevoel van toewijding/affectie/validatie/erkenning/kennen/liefde/er toe
doen in deze wereld. Iedereen die ons levenspad kruist, kan/zal ons leven potentieel
waardevol verrijken en vice versa!
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Abraham Maslow - Amerikaanse professor in de psychologie – heeft een enorme
bijdrage geleverd in de 2e helft van de 20e eeuw aan de progressie van de
humaniteit binnen de bestaande psychologie. Een van zijn bekendste bijdrage is de
behoefte piramide. Omdat ik sterk geloof in de actuele waarde van deze piramide
van behoefte - ondanks contemporaine commentaar hierop, is het mijn overtuiging
dat deze hypothese nog steeds heel sterk staat.
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Life is like Juke Box is een afgeleide van de vele audio books van Anthony
Robbins. Deze, zelfverklaarde NLP-goeroe - neuro linguistisch programmeren – blijft
er op hameren dat je niet optimaal kunt functioneren als je voor alles wat je doet je
oude routines zonder enige correcte blijft herhalen. Natuurlijk zijn niet alle routines
slecht, maar het is goed om een keer in de 5 jaar eens na te gaan of alle routines
nog steeds voldoen aan de eisen die wij aan ons zelf stellen en de doelen die wij
onszelf hebben gesteld.
Het is bijzonder basaal, maar wel bijzonder effectief! Alleen is mijn persoonlijke
mening dat de vervanging van de ene routine door de andere, door de eerste te
vernietigen niet helemaal reëel. Ik denk ook dat het lange termijn effect niet heel
groot is, maar ik denk wel dat het raadzaam is om na te gaan waarom we
doen/denken/handelen zoals we dat doen, en of dat dat het meest effectieve is
voor het ontwikkelen en acteren in de wereld.

Alleen al de bewustwording van onze - jarenlange ingesleten - routines kan een
enorme gewaarwording zijn. Bijvoorbeeld het niet doen van sport, het niet doen van
studie, het roken van 20 sigaretten per dag, het drinken van 20 bier in het weekend,
het verbaal/fysiek misbruiken van partner/kinderen/kennissen, het chronische gebrek
aan zelfvertrouwen en als gevolg hiervan eenzame bestaan, etc. Door hier bewust
over na te denken, ontstaat er hopelijk een wil tot actie om de actuele situatie te
transformeren naar een nieuwe, meer optimale situatie.

SUCCES!
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Boeken I
In relatie tot Positieve Psychologie zijn er een aantal boeken die een bijdrage leveren
of inzicht in de materie geven.
Deze bijdrage hangt volledig af van de wensen en ideeën die u heeft, maar vanuit
een persoonlijke positieve ervaring - van enkele van deze boeken -, wil ik deze graag
voorstellen, zodat u - geheel zelfstandig - uw kennisniveau c.q. inzicht kan vergroten
Succes!

John Gray , Ph.D. ( USA )
• Men are from Mars, women are from Venus ( 2002 ) , Paperback
• div.

Victor E. Frankl (USA / Austria)
• Man's search for meaning ( 2006) , paperback
• div.

Martin E.P. Seligman Ph.D. ( USA )
•
•
•
•

Authentic Happiness ( 2002 ) , paperback
Learned optimism ( 2006 ) , paperback
Character strengths and virtues ( 2004 )
Learned helplessness ( 1995 )

Patrick Williams , ED.D. (USA )
• Becoming a professional life coach ‐ lessons from the
institute for life coach training ( 2007)
• Total life coaching ‐ 50+ life lessons, skills and techniques to
enhance your practice.. and your life ( 2005 )
• Law & Ethics in coaching ‐ how to solve and avoid difficult
problems in your practice ‐ ( 2005 )
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Jean‐Paul Sartre ( France )
• being and nothingness, an essay on a phenomenological
ontology ( 2003 ) paperback
• existentialism is a humansim ( 2007 ) , paperback

Alex P. Linley & Stephen Joseph (USA & UK )
• Positive psychology in Practice (2004 ) , hardcover

Dave Ellis ( USA )
• Life Coaching , a manual for helping professionals ( 2006 ) , paperback
• div.

Mihaly Csikszentmihalyi (USA )
• Flow ‐ the psychology of optimal experience ( 2008 )
• Creativity ‐ flow and the psychology of discovery and invention ( 1997)
• The Evolving self ‐ a psychology for the 3rd millenium ( 1994 )
• Beyond boredom and anxiety ( 2000 )
• Television and the quality of life ‐ how viewing shapes everyday
experience ( 1990 )
• A life worth living : contributions to positive psychology ( series in
positive psychology ) Hardcover , 2006
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C.R. Snyder , S.J. Lopez ( UK )
• Handbook of positive Psychology ( 2005 ) paperback

Marshall Goldsmith (USA )
• Coaching for leadership, ( 2005 ) hardcover

Jean‐Paul Sartre ( France )
• being and nothingness, an essay on a phenomenological
ontology ( 2003 ) paperback
• existentialism is a humansim ( 2007 ) , paperback

Alex P. Linley & Stephen Joseph (USA & UK )
• Positive psychology in Practice (2004 ) , hardcover

Carl Gustav Jung C.G. Jung (Austria )
• The Archetypes and the collective Unconcious ( Volume 9 , part 1 ) , 1981 ,
paperback

Philip David Zelazo , Morris Moscovitch , Evan Thompson (UK )
• The Cambridge Handbook of conciousness ( 2007 ) paperback
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Abraham Maslow (USA )
• towards a psychology of being ( 1998), Hardcover
• Religions, Values and Peak Experiences ( 1994 ) , paperback
• Maslow on management ( 1998 ) , hardcover
• Motivation and personality ( 1987 ) , paperback / hardcover

dr. Barbara L. Fredrickson ( USA )
• Positivity ( groundbreaking research shows how to embrace the hidden strength
of positive emotions, overcome negativity , and thrive ) Hardcover, 2009

Prof. dr. Bernard Delfgaauw (Nederland )
• beknopte geschiedenis van de wijsbegeerte, van Thales tot Lyotard ‐
ism Frans van Peperstraten ‐ 10e editie, november 1994 , paperback

Lao Tzu & Lao zi ( China )
• Tao te Ching
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Audio boeken ( Life Coaching)
In relatie tot Life Coaching zijn er een aantal (audio)boeken die een bijdrage
kunnen leveren of inzicht in de materie kunnen geven.
Deze bijdrage hangt volledig af van de wensen en ideeen die u heeft, maar
vanuit een persoonlijke positieve ervaring, wil ik deze graag voorstellen, zodat
u - geheel zelfstandig - zijn of haar kennisniveau c.q. inzicht kan vergroten
Succes!

Dr. Stephen R.Covey ( USA )
•the 7 habits of highly effective people
•beyond the 7 habits / living the 7 habits
•the 8th habit, frorm effectiveness to greatness
•the speed of trust

Anthony Robbins (USA )
•awaken the giant within
•Personal Power II
•Lessons in Mastery
•Live with Passion
•living health
•Personal Power 30 day training
•The Power to influence/the sales mastery course
•Ultimate relationship program
•unlimited power

Steve Siebold ( USA )
• 177 Mental thoughness secrets ( of the world class )

Dale Carnegie / Carnegie foundation (USA )
• how to win friends and influence people
• stand and deliver
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Napoleon Hill ( USA )
• the law of success in 16 lessons

Dr. Wayne W. Dyer (USA )
• excuses begone
• how to be a no‐limit person
• You'll see it when you believe it ( the way to your personal transformation)
• 101 ways to transform your life
• The awakened life
• Anybody can do it
• Choosing your own greatness
• Four pathways for success
• Inner Wisdom / The Wayne Dyer CD Collection
• Manifest your destiny ( the nine spiritual principles for getting everything you want )
• The Power of Intention ( Learning to co‐createyour world , your way )
• Secrets of manifesting your destiny
• You can do anything
• Your erroneous zones
• secrets of the universe

Brian Tracy ( USA )
• how to manage your time

Dave Allen (USA )
• getting things done

Robert Green ( USA )
• 48 laws of power

Niccolo Machiavelli (IT )
• The Prince
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His Holiness , the Dalai Lama ( Tibet/India ) Buddishm!
• How to see yourself ‐ as you really are
• the universe in a single atom

dr. david R. Hawkins MD, PhD (USA )
• 2008 audio lectures
• spirituality ‐ reason and faith
• the clear pathway to enlightenment
• belief, trust and credibility
• overcoming doubt , skepticism and disbelief
• practical spirituality
• freedom : morality and ethics

Rabbi Michael Laitman, PhD ( USA ) Kabbalah !
• Attaining the worlds beyond
• The Zohar, annotations to the Ashlag commentary
• Kaballah for the student
•

David Spence ( USA )
• How to argue, and win every time
•

Dr. Frank Luntz (USA )
• Words that work ( it's not what you say, it's what people hear )

Rabbi Michael Laitman, PhD ( USA ), Kabbalah ! , Audio books
• Basic concepts in Kaballah
• Science and the meaning of life
• Attaining the Worlds beyond
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Tom Butler Bowdon ( USA )
• 50 psychology classics
•

Friedrich Nietzsche ‐ by Robert Solomon and Kathleen Higgins (Germany / USA )
•The will to Power ‐ an overview of his works

The teaching company ( USA )
• the great ideas of psychology
• existentialism and the meaning of life ( Camus, Nietsche, Kierkegaard, Sartre,
Heidegger )
• Plato, Socrates and the dialogues

Dr. Chester L. Karress (USA )
• effective negotiating
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Positieve Muziek, top 100
Aan het eind van alle theorie, ideeën, reflecties, boeken etc. iets luchtigs.
Muziek is mondiaal en gedurende de geschiedenis van de mensheid erkend en
onderkend als instrumenteel voor het mentale en fysieke welzijn. Muziek geeft
aanleiding tot dansen, zingen, bewegen, lachen, denken, ontspannen, genieten,
dromen, het voelen van liefde, betrokkenheid, vervulling etc.
Muziek geeft ons mentale en fysieke energie, muziek verbindt, muziek geeft plezier,
muziek verenigt, muziek kan leiden tot Flow, muziek kan een studie zijn, in muziek kan
een persoon zichzelf herkennen.
Omdat muziek ons leven enorm verrijkt, een bron van inspiratie is, energie en geluk
geeft, leek het mij een goed idee om een lijst op te stellen die iedereen kan
aanvullen, wijzigen, gebruiken of doorgeven aan anderen. Graag ontvang ik uw
input, commentaar, ideeën om de lijst aan te vullen, verbeteren of veranderen,
hierbij alvast bedankt voor uw participatie.
Geniet van het leven, geniet van de muziek, geniet van elkaar!

Nr.

Artiest/groep

1

Ramses Shaffy

2
3
4

Rozella
Blof
Jan Smit

5
6

Rene Froger
U2

7
8
9

U2
Acda en de Munnik
Acda en de Munnik
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Titel
Zing,vecht,huil, bid,lach, werk
en bewonder
Everybody is free to feel good
!
Vandaag
Leef nu het kan
Alles kan een mens gelukkig
maken
ONE
Some days are better than
others
Ren Lenny Ren
Het regent zonnestralen
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10
11
12
13
14
15
16

Guus Meeuwis
Guus Meeuwis
Guus Meeuwis
snow patrol
Bobby McFerrin
abba
air

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Alicia Keys
Anneke van Giersbergen
the black eyed peas
Bob Sinclar
Coldplay
The Cult
David Guetta
David Byrne
David Guetta
Depeche Mode
Depeche Mode
ELO
Elton John
Faithless
George Michael
George Michael / Queen

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Van Halen
Jamiroquai
Kaiser Chiefs
Kate Bush
Lenny Kravitz
Lenny Kravitz
Moke
Racoon
Keane
Keane
Keane
Talking Heads
Talking Heads
Talking Heads
Depeche Mode
U2
Michael Jackson
Queen

245

Inleiding

Geef mij nu je angst
Tranen gelachen
Ik wil met je lachen
you could be happy
Don't worry , be happy
lay all your love on me
playground love
When you really love
someone
the power of love
where is the love
love generation
lovers in Japan
love
just a little more love
Everyone is in love with you
one love
I feel loved
Higher love
Love is like oxygen
Song for Guy
Not enough love
I can't make you love me
Somebody to love
don't tell me ( what love can
do)
love Foolosophy
Love's not a competition
Cloudbursting
let love rule
love revolution
Love my life
love you more
Everybody is changing
can't stop now
Your eyes open
Heaven
Once in a Lifetime
Wild Wild Life
One Caress
Magnificent
Man in the mirror
It is a beautiful day !
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
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U2
Bon Jovi
Talk Talk
Gloria Gaynor
Billy Joel
Lion King
Des'ree
Ivan Paduart
Black
Lost Witness
orsonmusic
Coldplay
Goldfrapp
The Fray
Kit Cudi
Hurts
Frank Sinatra
George Harrison
Dirty Dancing
Opus
Tiesto
Iggy Pop
Creed
Jason Mraz
Evanescence
Nina Simone
Nina Simone
Michael Buble
The Fray
REM
REM
REM
REM
Mika
Mika
Mika
Mika
Mika
Mika
Intwine
Judy Garland
Rebel in you

Inleiding

It is a beautiful day !
It's my Life
It's my Life
I am what I am
My life
The circle of life
Life
Life as it is
Wonderful life
Happiness Happening
Happiness
Life in Technicolor
Happiness
Happiness
Pursuit of happiness
Wonderful life
That's Life
What is Life
Time of my life
Life is live
elements of life
Lust for life
What's this life for ?
Life is wonderful
Bring me to life
Ain't got no … I've got Life
Feeling good
Feeling good
How to save a life
Everebody Hurts
Shiny happy people
Night Swimming
Losing my religion
Happy ending
Love Today
We are golden
My Interpretation
Big girl
Relax Take it easy
Happy
Get Happy
die happy
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94
95
96
97
98
99
100
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Choeur Gospel Célébration de Québec &
Sylvie Desgroseilliers
Ivor Cutler
Kane
John Lennon
The offspring
Never shout never
Garfunkel and Oates
Ken dodd
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Oh happy day!
I'm Happy
Love over healing
Love
Self esteem
what is love
Self esteem
Happiness

