Een mens IS niet ziek. Een strijd tegen stigma's
Een mens IS niet zijn gedrag, ziekte, klacht of (gedrags)probleem, maar een mens
HEEFT een aandoening. Dit maakt het verschil tussen een probleem kunnen overwinnen
en weer autonoom worden, of blijvend ‘slachtoffer’ zijn van een disbalans die ergens op
de rit is ontstaan. De krachtige, zelfhelende Ziel die iedereen in zich heeft, kan deze
disbalansen voorkomen of overwinnen.

Labels
Het effect van het opgeplakt krijgen van een label is enorm. Door het label ‘depressief’
bijvoorbeeld, verandert een mens van: ‘Ik ben Piet’, naar: ‘Ik ben Depressief’. De
identiteit van Piet raakt verloren, doordat deze bedekt wordt onder de sticker.
In onze taal zeggen wij: ‘Ik ben boos’. Door de focus die ontstaat op de boosheid, zal die
boosheid alleen maar groter worden. Iemand IS niet boos, maar iemand VOELT zich
boos. Ditzelfde met alle emoties: ‘ik ben jaloers, ik ben verdrietig, ik ben eenzaam, ik
ben bang’. Dit is natuurlijk helemaal niet zo. Wat je in je kern bent is een persoon, met
allerlei kwaliteiten en mogelijkheden. Door gebeurtenissen kan het zijn dat ‘wat je bent’,
bedekt raakt onder emoties en overtuigingen, waardoor allerlei ‘negatieve’ gevoelens
kunnen ontstaan. Die gevoelens zeggen niets over jouw Zijn, maar zeggen alleen iets
over wat je voelt of hoe je gedrag is.

Wat is er gebeurd?
Als je in verbinding kunt blijven met wie je in je wezen bent, en je jezelf los kunt zien
van de klacht, dan richt je je bij de heling op de persoon zelf en niet op de klacht. Er is
namelijk iets gebeurd met de persoon, waardoor een klacht is ontstaan. De klacht kan
alleen verdwijnen, als de persoon zichzelf weer weet te ont-dekken en ont-wikkelen.
Als je last hebt van depressies, een alcohol- of drugsprobleem hebt, als je overactief
gedrag vertoont of een overmatig libido hebt, ben je dan ziek? En zou je deze klachten
nooit kunnen overwinnen? Onzin! Elk mens heeft de mogelijkheid zichzelf te ‘ontwikkelen’ en te ‘ont-dekken’, elk mens heeft een oorspronkelijke, krachtige kern in zich.
De vraag die gesteld moet worden is de volgende: ‘Wat is er gebeurd met die persoon in
haar of zijn verleden, waardoor deze emoties, angsten en negatieve overtuigingen zijn
ontstaan en waardoor zij of hij niet meer vanuit kracht in het leven kan staan? Het niet
meer kunnen gebruiken van die kracht, wil niet zeggen dat die kracht er ook niet meer
is.

In een hangjongere zit ook gewoon een speels kind
Een hangjongere IS niet vervelend, asocial of wat voor sticker hij dan ook opgeplakt
krijgt. Het gedrag van een hangjongere komt ergens uit voort. Wat is er gebeurd met
het kind, waardoor hij zich is gaan gedragen als een ‘hangjongen’?
Een kind dat bestempeld wordt als ‘autist’ mist misschien simpelweg een stuk veiligheid
in deze wereld, of heeft iets meegemaakt, waardoor hij niet ‘weet’ hoe hij de wereld
moet zien. Het klopt dat ‘een autist’ op zijn wolk zit, niet helemaal op aarde is of vanuit

de zijlijn meedoet, maar onder de autistische klacht zit een mens met een kwaliteit.
Wat is er gebeurd, waardoor de persoon deels uit zijn lichaam blijft en met een deel van
zijn energie ‘in de hemel blijft hangen’?

Waarom vertoont een ‘Borderliner’ grensoverschrijdend gedrag?
Dat moet ergens uit voortkomen. Misschien heeft de persoon in de jeugd het gevoel
gehad dat hij niet serieus werd genomen, dat hij onterecht werd behandeld, of dat hij
zijn stem niet mocht laten horen. In de kern was er niets mis met de persoon, maar die
kern heeft iets ervaren in de jeugd, waardoor het gedrag is veranderd en hij steeds
meer over grenzen ging. Omdat elk mens van binnen ‘weet’ welke kracht en passie hij
bezit, zal het in weerstand komen als die kracht wordt tegengewerkt, of beperkt.
Door stigmatisering verliezen veel kinderen en (jong)volwassenen hun autonomie of zelfs
hun plek in de maatschappij.

Stigma maakt niet beter
Het stigma begint zodra mensen gedragsproblemen krijgen of een psychische klacht
ontwikkelen. De reguliere medische wereld bestempelt de mens onder de klacht als ‘ziek’
en de persoon wordt ineens een ‘patiënt’. Veel ‘ziektes’ zijn ongeneeslijk volgens de
reguliere zorg en door een klacht als een ziekte te bestempelen, verliest de persoon zijn
autonomie en verandert zijn identiteit van: “ik ben Piet, naar “Ik ben ‘een klacht’. Een
tunnelvisie, waardoor duizenden ‘patiënten’ afhankelijk worden van medicatie en soms
jarenlang met een klacht blijven rondlopen. Een medicatie die in veel gevallen te lang en
onnodig wordt ingezet.
Onze reguliere zorg is veelal gericht op de klacht en te weinig op de persoon eronder en
de oorzaak van het ontstaan van de klacht. Vanuit de (alternatieve), holistische zorg
bestaan al lang methodieken die een oplossing kunnen bieden voor veel klachten en
gedragsproblemen. Acupunctuur, homeopathie, Innerlijk Kind werk, familieopstellingen,
meditaties, Cranio Sacraal zijn hier voorbeelden van. Helaas staat de reguliere zorg hier
nog maar beperkt voor open en de kosten worden door zorgverzekeraars steeds minder
vergoed. Tal van mensen lopen zodoende rond met klachten waar ze eigenlijk al lang van
af hadden kunnen zijn.

“Als de holistische zorg meer geïntegreerd zou zijn, zouden er bovendien miljoenen
euro’s bespaard kunnen worden”.
Kinderen en jongeren vallen vaak buiten de boot als zij een ‘afwijkend’ gedrag vertonen.
Hooggevoelige kinderen die niet begrepen worden, kunnen psychische klachten
ontwikkelen die kunnen leiden tot autisme, depressie of borderline. Steeds meer
kinderen worden ‘gedwongen’ medicatie te slikken als Ritalin en Concerta, omdat ze
onhandelbaar zouden zijn. Laten deze kinderen ons niet ‘gewoon’ zien dat het onderwijs
niet meer is afgestemd op hun wensen en behoeftes? Als wij als volwassenen meer
aandacht zouden hebben voor wat de ‘klacht’ van het kind ons vertelt, zouden veel meer
kinderen bij hun kern blijven en veel minder klachten ontwikkelen. Hoe meer het kind

wordt beperkt, hoe meer kwaliteiten er verloren gaan en hoe sterker een disbalans zal
ontstaan, met alle gevolgen die dat kan hebben in het volwassen worden.

Ga uit van de zielskracht
Als je uitgaat van de oorspronkelijke Zielskracht, de ‘Goddelijke’ kern van een mens die
geen klacht had en die een verbluffend zelfhelend vermogen heeft, dan is medicatie
vaak overbodig. Want wat is er gebeurd in de jeugd waardoor die Ziel bedekt is geraakt
en de mens een verslaving, een depressie of andere psychische klacht heeft ontwikkeld?
Als je de oorspronkelijke Zielskracht weer naar boven weet te halen, door het werkelijk
verwerken van gebeurtenissen uit het verleden (iets anders dan het een plekje geven),
dan kunnen gedragsproblemen, verslavingen en psychische klachten voorkomen worden
of verdwijnen zonder dat daar bij voorbaat medicijnen aan te pas komen. Iemand die
inzicht heeft in zijn Zielskwaliteiten leeft vanuit zijn hart en zal een veel autonomer,
vitaler en gelukkiger mens laten zien aan de wereld.

Het boek ‘Bekijk ze eens als mensen’
In dit boek geef ik mijn visie op het ontstaan van gedragsproblemen, psychische
klachten en andere `disbalansen', door een link te leggen tussen de krachtige, vitale en
autonome Ziel die in elk mens zit, en dat wat wij als kind de eerste achttien levensjaren
meemaken. Door opgelopen trauma's, emotionele ballast en angsten raakt onze Ziel
bedekt en ontstaan klachten van de psyche, veranderingen in gedrag en zogenaamde
`schaduwkanten' die ons beperken en belemmeren in ons Zijn. Wat je de wereld laat
zien na je kinderjaren hoeft niet de persoon te zijn die je van binnen, in je wezen, je
Ziel, misschien zou kunnen zijn. Als kind maken wij van alles mee, waardoor onze
krachtige kern bedekt kan raken en wij niet of maar ten dele uit de verf komen.
Ik praat openhartig over mijn verleden, hoe ik zelf onder veel `stickers' ben
uitgekomen en hoe ik mij heb weten te verlossen van veel emoties en angsten.
Door dit boek hoop ik een bewustwording op gang te brengen, waardoor je vanuit een
andere kijk naar jezelf zult kijken, maar ook naar de mensen in je omgeving.
Ik praat over het effect van het opgeplakt krijgen van stickers die veelal iets zeggen
over hoe jij je voelt of hoe jij je gedraagt, maar die niets zeggen over wie jij van binnen
in jou bent.
Het boek maakt je bewust dat in elk mens een autonome, krachtige kern aanwezig is, die
een verbazingwekkende helende werking kan hebben op onze psyche en op ons gedrag en
dus uiteindelijk op de persoon die wij in ons leven neerzetten. Deze kern wordt in de
reguliere hulpverlening vaak buiten beschouwing gelaten, maar kan juist enorm helpen bij
het uitgroeien tot een volwassen, krachtig, vitaal en autonoom persoon.
Door het boek zul je meer met je hart gaan leven in plaats van met je hoofd. Het is juist
die hartsenergie die wij nodig hebben, willen wij ons leven leiden zoals wij dat het liefst
zouden willen.
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