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Het ontwikkelpotentieel om je eigen coach te zijn

IK
 Rol
 Eigenschappen
 Waarden
 Beweging die gaande is
 Wat is het Leven?

 Beweging naar buiten toe, beweging naar binnen toe
 Ik ben wie ik denk dat jij denkt wie ik ben

 Gevoelig
 Eetstoornis – welke Ja zit er onder de Nee?
 Niet alleen als probleem zien
 Autonomie honoreren
 Zelfbewustzijn van de begeleider als code

voor het openen van de binnenwereld van de
hoogbegaafde persoon

 Ideaal in ongepolijste vorm..
 Greta Thunberg – alleen praten als het

noodzakelijk is

INTENSITEIT BIEDT UNIEKE KIJK
OP MENSELIJKE CONDITIE

Een oud patroon roept veel op
Oude patronen uit het gezinssysteem werden aangesproken vandaag. Een onschuldig startend telefoongesprek
ontaardde in wederzijdse pijnlijke desillusies. Het vraagt grote helderheid van mijn waarnemende geest om niet
mee te gaan in de direct ervaren emotionele vraag en om dicht bij mijn eigen waarde(n) te blijven.
Aan de ene kant is er de voelbare vraag om de pijnlijke emotie van de ander op de gebruikelijke manier op te
lossen. Niet heel ingewikkeld voor me, dat heb ik immers een leven lang gedaan en daarmee wordt de angel uit de
pijnlijke situatie van dit moment gehaald. Maar deze oplossing is niet duurzaam, want uiteindelijk ligt de
oplossing niet in mijn handen. De emotie is immers van de ander en niet van mij.
Aan de andere kant is er de door de jaren van bewustzijn opgebouwde autonome zijnswijze die roept om bij
mijzelf te blijven. Deze zijnswijze moet een beetje gebogen en verwrongen worden om de oude oplossing te
kunnen bieden. De zijnswijze moet dus een beetje geweld worden aangedaan wanneer de gebruikelijke oude
oplossing gevolgd wordt. En zij sputtert tegen.
Theorie van positieve desintegratie
Ik plaats het grofweg in het model van positieve desintegratie van Dabrowski dat ik van Lotte van Lith heb mogen
leren. Een oud patroon in het systeem op level 1 speelt op in een laagje van mij. Ik ben zo bewust dat ik niet
zomaar mee ga in de socialisatie en kom dus in een crisis op dit gebied terecht. Ik ken mijn eigen waarden op
dit gebied, en wil de crisis daarom ontstijgen door volgens mijn eigen diepste waarden te handelen.

Een ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen emoties en ik hoef daar niets mee. Maar… tijdens de crisis
switch ik van stijl met als uitersten een puberachtige boze stijl van verzet tegen het zich voordoende conflict, tot
een begripvolle meta-participant die in vrede haar eigen waarden kenbaar wil maken en met compassie de ruimte
aan de ander wil geven zonder er in mee te gaan. Ook schuld en schaamte geven acte de présence; waarom
werk ik nu niet gewoon een beetje mee en ben ik niet wat aardiger voor de ander?
Ik switch en draai en woel door de kluwen van emoties en kan het geheel – vanuit andere laagjes binnen mij –
ook af en toe nog van een afstand bekijken. De emoties laat ik stromen; de verscheurdheid, de boosheid, het
verdriet, het verlies van een beeld van hoe die relatie is en de verwarring.
Helderheid en compassie
En al voelende en analyserende – met ook dank aan een liefdevol luisterend oor en het schrijven – ontstaat er
helderheid.
Oude patronen zijn er, kunnen tot verwarrende momenten leiden en gaan weer voorbij. Zij zijn strenge
leermeesters die in ieder persoonlijkheidslaagje weer een mogelijkheid tot persoonlijke groei kunnen bieden.
De interne crisis is bezworen. Ik mag van mijzelf bij mijn innerlijke waarden blijven ook als de ander dat
misschien niet heel fijn vindt.
Ik ontwikkelde zelfacceptatie in deze situatie. En daarmee is er ook weer de acceptatie van de ander en van het
oude patroon. Dit heeft als gevolg dat ik nu zeker weet dat ik later weer met compassie bij de ander aanwezig zal
kunnen zijn.
Pijnlijke groeimomenten zijn vaak zeer waardevol en eindigen bij een succesvol doorlopen groeitraject – altijd
liefdevol.

(NIE T) WAARM AK E N
VAN D IE P E
WAARD E N…
 Innerlijke conflicten
 Uitnodiging tot bewustwording,

zelfonderzoek, emotionele groei,
zelfbewustzijn en levensbewustzijn….

 Het gaat zowel over het vol accepteren van

hoe het leven ís als het omarmen van hoe het
leven zou kunnen zijn.

Individuen, die middels groei
geleerd hebben op momenten van
(hevige) interne conflicten de
oplossing te verkiezen die zij als
‘meer dan zichzelf’ ervaren

ONTWIKKELPOTENTIEEL
 Eerste factor
 Aanleg
 Overprikkelbaarheden
 Speciale talenten en vaardigheden
 Tweede factor
 Omgeving
 Derde factor
 Intrinsieke gedrevenheid
 Verzamelterm voor groeikrachten,
 die middels bewustwording van innerlijke conflicten groei organiseren

 Conflicten tussen intensiteit en omgeving
 Overprikkelbaarheden > Kinderen
 Psychoneurotische conflicten > Adolescenten

OVERPRIKKELBAARHEDEN
 Psychomotorisch
 Sensorisch
 Intellectueel
 Verbeeldend
 Emotioneel

 Intellectueel

 Gelijk hebben, twijfels geloven..

 Verbeeldend

 Fantasiewereld, doemscenario’s

 Emotioneel

 Meeslepend, verstard van angst, piekeren

 Sensorisch

 Overprikkeld, overprikkelend

 Psychomotorisch

 Onrust, dadendrang, agressief
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 Ontwikkelpotentieel om eigen coach te zijn

 Getuige, vingerwijzer, perspectief-biedend,

vriendschappelijk, emotiebewust

 Laag I – geen innerlijk psychisch milieu
 sociale & biologische factoren dominant
 eigen belang voorop

 Laag II – begin psychologische factoren, begin

zelfbewustzijn, ontwrichtende groeikrachten

 Laag III – meerlagigheid, ontwikkelspanningen

 Laag IV – zelfactualisatie, hierarchizatie

 Laag V – voorbij het zelfzoekende, compassie,

persoonlijkheidsideaal

 De psychologie van de persoon in

ontwikkeling

 Ontwikkeling = beweging = emotie

BEWUSTZIJN VERRUIMEN, SUBJECTIVITEIT
(H)ERKENNEN, HANDELEN OP BEWUSTZIJN

 Wat gebeurt er als je niet handelt…?
 Toch oók oog voor “human being”

Dat maakt wel wat los zo'n documentaire.
In het kader van 'I'll let you know' zal ik je nu het half uurtje 'fases in
mijn hoofd' uiteenzetten, dat volgde na het zien van de film.
Uiteraard startte het tijdens de film bij de emotie. Het overspoelende
verdriet als de film bij me binnenkomt via mijn ogen en oren en de
onstopbare beoordeling van al wat voorbij komt.
Ontroostbare stille tranen stromen bij het aanschouwen van nog
levende ontvinde vissen die hulpeloos en ongetwijfeld met pijn
ronddobberen in wat voorheen hun thuis was, terwijl de 'vinvissers'
lachend op het dek staan. De tranen nemen toe bij de beelden van
als uit een brandweerslang spuitende vissen, die zweven tussen de
oceaan en de dodelijke lucht op de bodem van het schip. Al
spartelend komt al dat leven uiteindelijk tot stilstand.
Ik start met onbegrip. Hoe kan het dat er mensen
zijn die dit doen? Hoe kan het dat we dit toestaan?

Vergankelijkheid, wreedheid en enorme afstanden tussen individu
en de wereld...

En al snel begrip…. Heb ik ook niet twee blikjes
tonijn in de kast staan? Toch wel lekker die sushi
op zijn tijd….
Ook ik doe hier aan mee en de machteloosheid
begint zich in mijn gemoed te vestigen. Een
opmerking als 'het is een zichzelf regulerend
probleem, de mensheid sterft gelukkig vast op
korte termijn uit' komt uit mijn mond.

Nog maar minder vis eten. Leven alsof je je groenten zelf moet
verbouwen, je vee zelf moet slachten en je vis zelf moet vangen.
Matigheid en daarmee een reële footprint op deze aarde achterlaten.
Mensen leren wat er aan de hand is, bewustzijn vergroten! Wat was die
website ook alweer waar je haar kan steunen?
Ik moet…. ik zal…. ik ga…. Niets doen is niet goed! Het is niet goed met
mij, want ik zit hier maar te niksen op de bank, ik moet impact hebben
met goede dingen!
Bezinning: het verzet klopt niet. Zij biedt geen oplossing. Zij biedt nooit
een oplossing. Het is als vrede nastreven door middel van geweld, dat lukt
nooit. Al het lijden komt voort uit onbegrip van de werkelijkheid, afkeer of
begeerte...
Verzet vergroot de afstand tussen de wereld en mijzelf, waardoor een
bron van nieuw lijden wordt gecreëerd. Het is immers een verkeerde
beeld van de werkelijkheid (het doet alsof 'daar' een probleem is waar
'hier' iets aan moet doen. Het vergroot de afstand tussen de visser, de vis
en mij. Terwijl we niet anders zijn; die visser, die vis en ik) en het is een
uiting van afkeer. De interne roep tot actie is een duidelijke uiting van
begeerte 'ik wil dat het anders wordt!'. Toename van mijn lijden - die
ontstaat uit deze drie-eenheid van misperceptie, afkeer en begeerte levert niets anders op dan een bron voor nog groter lijden.

Als ik vrede zoek voor al dat leeft, is in opstand komen tegen wat
dan ook niet de oplossing.
Dus ik slaak een diepe zucht en ga door met de weg die ik ben
ingeslagen in mijn leven.
Wat was dat ook alweer?
Oh ja, aanschouwen van de verdeeldheid die op mijn pad komt
en heelheid nastreven waar ik dat kan. Daarmee lijden
verminderend en vreugde vergrotend. In iedere microkeuze een
kans zien om de heelheid te bevestigen in plaats van te
verbreken. Op ieder moment bewust trachten 'includerend' te
handelen vanuit de liefde voor álles dat er is. Bewust
aanschouwen van ieder gebeuren zonder daar een oordeel aan
te hangen. Meer hoeft niet. Dat geeft vrede in mij. Deze film laat
me zien dat er een grote scheuring is op een gebied waar ik me
dat niet gerealiseerd had. Dat bewust aanschouwen zal me
leiden naar de juiste beslissingen in zaken die relevant zijn voor
de verdeeldheid op dit gebied als deze op mijn pad komen.
En zo is er weer vrede in mij met alles en is het 'bewust-zijn'
weer een stukje gegroeid.
www.onesta.nl

IN EEN
GROTER
GEHEEL…

Zelf-onderzoek

Drie situaties die goed voelen, drie
situaties die niet-okee voelen

WAARDENOEFENING
Samenhang met waarden onderzoeken

Het Leven zelf laten spreken, het effect
van een levenspraktijk onderzoeken

Ervaringen, wat houdt 't zoal in?

Zingeving
Identiteit
Gedrag
Gedachten
Gevoelens
Emoties
Sensaties

 Begaafdheid
 Herkenning & erkenning - subcultuur
 Zelfkennis: identiteit, persoonlijkheid
 Intensiteit

 Persoonlijke

Toekomst, voorwaarts

Ontwikkelingsgeschiedenis

 Goede zelfzorg / Steun omgeving?
 Vormende ervaringen
 Trauma’s

Residu aan energie
creatief uiten

 Onderzoek overtuigingen,

conditionering, automatismen

Grove onzekerheden?
Waar het samenkomt:
waarden & zingeving
Begeleider: mentor

Bewustwording in en van het moment
Wat betekent het om mens te zijn?

1)effectieve therapeuten zijn in staat om responsive te zijn voor de specifieke behoeften van de cliënt. Dit betekent dat de
therapeuten flexibel interventies afstemmen qua keuze, de wijze waarop ze worden uitgevoerd, timing en de intensiteit aan de
veranderende behoeften en kenmerken van de cliënt. 2) Effectieve therapeuten gaan daarin creatief en flexibel te werk. 3) Ook
humor is belangrijk. 4) Zeer effectieve therapeuten hebben een hoge mate van aanwezigheid (met volle aandacht) in het
contact, waardoor er ook een hogere mate van empathie ontstaat. 5) Deze therapeuten zijn ook beter in staat zich bewust te
zijn van hun eigen innerlijke ervaringen en de cliënten hiermee beter te helpen in hun veranderingen. 6) De hechtingsstijl van
de therapeut blijkt ook samen te hangen, waarbij een veilige hechtingsstijl met positieve uitkomsten samenhangt. 7) Ook het
vermogen om culturele aanpassingen te maken, hangt samen met betere uitkomsten. 8) Effectieve therapeuten gebruiken
continu feedback van de cliënt, zowel impliciet door goed te luisteren en te observeren als expliciet door het gebruik van
ROM (om niet in de optimisme bias valkuil te trappen) en ze gebruiken deze feedback vervolgens ook om te werken aan eigen
verbeterpunten.
Het onderzoek naar de zeer effectieve therapeuten heeft ook laten zien wat niet geassocieerd is aan therapie uitkomsten. Het
betreft de leeftijd en sexe van de therapeut, de professionele graad, het aantal jaren ervaring in het vak, theoretische oriëntatie,
adherentie en competentie bij het bieden van een bepaalde therapie (Wampold et al., 2017).
We kunnen concluderen dat het hoe belangrijker is dan het wat, waarbij dit hoe slaat op de manier waarop de therapeut met
zichzelf en de cliënt omgaat en vervolgens probeert het wat, de interventies, daarin te gebruiken.

Toptherapeuten blijken dat niet zo
zeer te bereiken door heel goed
in een bepaalde therapie te zijn,
maar door de behandeling vooral
heel persoonlijk te maken.
Interessant daarbij is dat de zeer
effectieve therapeuten ook vaak
kortdurend werken.

Per cliënt werken aan een
optimale mix tussen specifieke en
non-specifieke factoren, daarbij
blijven nadenken (twijfelen) en
feedback gebruiken in de
behandeling en eigen
verbeterpunten.

Zie: https://www.michiellinssen.nl/wp-content/uploads/2018/09/MLinssen-Het-verschil-maken.pdf

VERTAALSLAG
 Kinderen
 Kwetsbaarheid en Kwaliteit in beeld met personages
 Toneelstuk naspelen
 OE vragenlijst: N.B. niet meerlagig

 Adolescenten
 Gevoelswoorden
 Kunst
 Voorbeelden van Persoonlijkheden

 Spreek hun taal`, schep een taal

I – uitnodigen tot
bewustwording
II – proces begeleiding
III – steunen in ervaring
aangaan
IV – levenscoaching &
loslaten
V – verbinding

Laatst had ik een vrij heftige emotionele botsing met een vriend die ik intens liefheb. Daarover was ik boos en
verdrietig, maar daar wist ik geen raad mee. Er ontstond verwarring.
De eerste paar dagen daarna vermeed ik dan ook de dagelijkse meditatie.
Het leek me het meest verschrikkelijke om te doen. Stilzitten en ervaren. Toen ik mij voorstelde daadwerkelijk
te gaan mediteren, verkrampte ik. Toen mijn vriend vroeg of ik mee ging mediteren, voelde ik de neiging om
boos op hem te worden. Wat een belachelijk idee, het onmogelijke, ik ervoer het als een aanval. Zag hij dan
niet dat meditatie wel het laatste was wat ik wilde doen? Alsof hij aan een blinde de weg vraagt, snauwde ik
zwijgzaam.
Ik ging op zoek naar afleiding. Plezier in kleine porties, zo nodig demping van bewustzijn. Amandelnoten
omwikkeld met witte chocolade. Dure, rode wijn, gerechtvaardigd door die ene druifsoort en het
mondaine etiket. Fietsen, net wat langer en harder dan het milde, simpele en werkzame schema dat ik al weken
gebruik.
Afweer via venijnige afkeuringen van gewoonten van mijn vriend. Gewoonten die ik weliswaar meestal een
beetje vervelend vind, maar doorgaans geen aandachtspunt zijn. Sterker nog, die ik gewoonlijk imiteer of in
eigen varianten duizendvoudig ken.
Een riedel van vluchtpogingen kwam voorbij en toen deze coping te nauwer nood mijn bewustzijn van een
pijnlijke onderstroom niet bleek te dempen, koos ik voor een secundaire optie: vechten door passief-agressief
te zijn middels op - & aanmerkingen. Projecties, verwijten, afstoten... Het kwam allemaal voorbij en ten einde
raad in de omgang hiermee, klapte ik dicht, klapte ik naar binnen toe en was ik meer afwezig dan aanwezig in
het sociale contact. Zó wilde ik niet zijn, maar hoe dan wél, geen idee. Deze gehele verwarring ervoer ik als
een valstrik.

Uiteindelijk, na twee dagen, ben ik dan toch gaan mediteren. Alsof het een laatste poging tot overleven was.
‘Iets’ in mij vond dit mediteren een argument-loos goed idee en afgaande op de afgelopen twee dagen, was ik
zogenaamde argumenten meer dan zat. Enkele van de meditatie-ervaringen die ik eerder had opgedaan, boden
een mildheid die nu allesbehalve mogelijk leek. Toch lonkte ik 'ergens' naar deze mildheid en raakte ik zo
onderhand burn-out ten aanzien van de alternatieven (vechten, vluchten, overgave tot aan aanhoudend
slachtofferschap).
Deze meditatie was scherp, snijdend, een beetje gemeen.
Een kleine auto-correctie: wat ik ervoer was ‘scherpte’.
Rond mijn hartstreek voelde ik een continu pijnlijke steek. Een emotionele wond. Ik mediteerde en was continu,
adem in en adem uit, aanwezig bij de pijn. Ik was de pijn en tegelijkertijd de waarnemer en begeleider van de
processen. Er waren geen tranen (die reeds gevloeid hadden), er waren steeds minder duizelende, zelfafwijzende gedachten (die ik de dagen hieraan voorafgaand reeds een hoorbare stem had gegeven), er was geen
complex aan emoties. Er was slechts en duidelijk die scherpe pijn in mijn hartstreek.
Al mediterende werd daglicht helder waarom ik de daaraan voorafgaande dagen zo worstelde. Waarom ik mijn
werk vermeed, sociale contacten niet aanging en meermaals mijn telefoon, sleutels of focus kwijt was.
Zó heb ik jaren geleefd, voelde ik menslievend in, na de meditatie. Door de pijn niet te dragen, ontstaat een
beetje chaos. Intuitie is nauw verbonden met het ‘er gewoon zijn van de pijn’, dus pogingen deze ervaring van de
emotionele wond te vermijden, leidde tot een stuurloosheid, tot grillen in gedrag, gedachten en gevoelens en tot
de overtuiging minderwaardig te zijn.
Jarenlang kon ik niet met de pijn zitten als er ook maar iemand in de buurt was.

Weliswaar had ik dit ‘zijn met pijn’ ook niet echt in contact met dierbaren geleerd. En, nog wat interpretatielaagjes erbij: er zijn perioden geweest waarin ik juist vanwege de afwezigheid van dierbaren ook
noodgedwongen wél met de pijn zat, in eenzaamheid. In deze perioden leerde ik veel over het ‘simpelweg zijn
met pijn’, maar niet over het ‘simpelweg delen van de emotionele pijn’.
Mijn vriend en ik deden de meditatie samen. Stilzittend, ogen dicht, de ademhaling als object en terugkeerpunt
van aandacht. En de begeleidende klank van de gong ('welkom, graag naar binnen toe met de aandacht').
Direct na de meditatie zag mijn vriend de subtiele ontlading. Ik wreef in mijn ogen, zuchtte, onderwijl mijn
gezichtsuitdrukking verzachtte. Hij kwam naast mij zitten, raakte mijn linkerarm lichtjes aan en ik deed mijn
korte verhaal over de ervaring van de pijn en de meditatieve opmerkzaamheid daarvan.
‘Och lieverd’, zei hij. Niets meer en ook niets minder.
De meditatie loste niets op, in letterlijke zin. Ik was niet ineens gevrijwaard van de emotionele pijn. Ik was erbij,
het geheel - ínclusief de emotionele wond - kon er zijn en toen ontstond er ruimte voor ‘al het andere’.
Voor de ander.
Compassie.
De meditatie bleek geen laatste poging tot overleven, maar een eerste poging tot 'ermee leven'.
Tussen verdriet en compassie ontstaan vele verhalen. In twee dagen tijd leefde ik zowel mijn oude verhaal als
mijn nieuwe, zich ontvouwende verhaal.
www.lottevanlith.nl
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Bronteksten
Specifieke leestips?

 lotte@alotofcomplexity.com
 9 mei 2020 – Man en Begaafd
 27 mei 2020 – Intervisie Dag
 Begaafdheid, hechting & emotionele

ontwikkeling

 Levenscoaching
 Intervisie en supervisie
 Recensie schrijven – graag



Leestips
Over positieve desintegratie:
www.positievedesintegratie.nl
www.positivedisintegration.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie_van_positieve_desintegratie
https://www.lottevanlith.nl/2013/01/artikel-tijdschrift-voor-humanistiek/
https://www.thirdfactor.org
Over bewustwording van begaafdheid op volwassen leeftijd
https://positivedisintegration.com/Jacobsen1999.pdf
Complexiteit zoals deze binnenin een begaafd-gevoelig persoon ervaren wordt en t.a.v. specifieke thema’s en contexten.
http://www.davidsongifted.org/Search-Database/entry/A10172
http://www.alotofcomplexity.com/publicaties/uitingsvormen-complexiteit-en-intensiteit-thema-werk-hechting
http://www.alotofcomplexity.com/publicaties/complexiteit-en-intensiteit
Over boosheid, mogelijke neigingen boosheid te herkennen en de relatie tot begaafd-gevoeligheid.
https://positivedisintegration.com/Fiedler1998.pdf
Over positieve desintegratie, kunst, persoonlijke ontwikkeling, begaafdheid en adolescentie: hoe positieve desintegratie zich in case studies laat zien, case studies met betrekking
tot hoogbegaafde, creatieve jongeren.
https://positivedisintegration.com/Jackson.pdf
Over Overprikkelbaarheden en de Stem
http://www.positievedesintegratie.nl/node/140

Over relaties en begaafdheid: welke kwaliteiten van begaafdheid gaan met welke kwetsbaarheden samen
http://sengifted.org/can-you-hear-the-flowers-sing-issues-for-gifted-adults/
Over emoties, emotioneel ervaren en begaafdheid.
http://www.positivedisintegration.com/Roeper1982.pdf
https://www.psy-ed.com/wpblog/emotional-complexity-gifted-child/
Over overprikkelbaarheden:
http://www.positievedesintegratie.nl/node/8
http://www.positievedesintegratie.nl/node/19
https://intergifted.com/living-with-intensity/
http://www.laughlovelearn.co.uk/category/overexcitabilities/
http://www.jadeannrivera.com/how-to-identify-and-cope-with-overexcitabilities-part-1-of-5-emotional-overexcitability/
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Living With Intensity, Susan Daniels
Wired to Create, Scott Barry Kaufman
The Gifted Adult, Mary-Elaine Jacobson
Rainforest Mind, Paula Prober
Dabrowski’s Theory Of Positive Disintegration, Sal Mendaglio

