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De afgelopen 3 weken gingen over bewustzijn vergroten, contact maken met wat je wilt en opruimen.
Onderwerpen die je als het goed is meer inzicht hebben gegeven in wie jij bent, hoe je doet wat je doet, wat
belangrijk voor je is. In deze laatste week van dit programma zoomen we in op het thema ‘verbinding’ dit gaat
meer over jou in relatie tot de buitenwereld. 

Hoe je hiernaar kunt kijken is dat de relatie met mensen, dingen en situaties buiten jou, representeren wat er
binnen in jou gebeurt, herken je dat? Zoals je tegen jezelf doet, zo doe je tegen een ander, zeg ik altijd. Of ‘zo
binnen, zo buiten’, dat vind ik ook een mooie. Ik ben benieuwd wat er bij jou gebeurt wanneer je dit leest, ervaar
je herkenning, of juist weerstand misschien?

We hebben al gezien, dat we allemaal de neiging hebben, om hard voor onszelf te zijn. Enerzijds doordat we dat
zo geleerd hebben, ‘niet zeuren, gewoon doorgaan, schouders eronder’ is dat. Wat we daarmee doen is onszelf
afwijzen;  je voelt iets en je negeert het. Betekent dit nu dat je altijd bij elk wissewasje maar op moet geven? 
Natuurlijk niet, dat is niet waar dit over gaat. Doorzetten kan een enorme kwaliteit zijn. De vraag is alleen in
welke mate je ermee recht aan jezelf doet. Wederom: draagt het bij aan de beste versie van jezelf? 

De andere kant, of het andere perspectief in dit geval is dat dit het ego of ons valse zelf is die altijd maar door wil
gaan. We weten: stilstaan en in het huidige moment aanwezig zijn is nu eenmaal geen liefhebberij van het ego,
die houdt meer van problemen en van drama maken. 

Het begint dus met verbinding maken met jezelf. En aan de basis daarvan ligt aanwezig zijn in het nu. Ben je
gewaar van wat zich in jou afspeelt; wat je voelt, wat je denkt, wat je wilt? Welke emoties, welke
lichaamssensaties? En vervolgens de superbelangrijke vraag: mag dit er zijn? Mag je je schaamteloos blij voelen,
trots, of mega teleurgesteld, boos of verdrietig? Of moet het weg? Kun je volledig omarmen wat er is? ‘Inclusief
alles’ zeg ik altijd. Kun je jezelf liefdevol troosten, of misschien juist een duwtje in de goede richting geven? Zien
dat je gedrag doet dat je niet meer dient en alle gevoelens die dat met zich meebrengt? 

Hier gaat het over jezelf willen, kunnen en durven horen, er voor jezelf zijn, naar jezelf luisteren. Naar het kind in
jezelf soms, of naar de volwassene. Die pijn heeft misschien of  verdriet, of die wil spelen. Of juist moe is en even
helemaal niets wil. Dat is verbinding met jezelf. De bereidheid om er te zijn voor jezelf, om ‘thuis te zijn bij jezelf’
zoals Brené Brown het zo mooi zegt. 



Waarom is dit nu zo belangrijk? Heel simpel gezegd, omdat je van hieruit de wereld tegemoet treedt. Dus
dit is je ‘blauwdruk’ voor hoe je verbinding maakt
met alles om je heen. Met je partner, je kids, andere ‘significant others’, familie, collega’s etc. Maar ook met
situaties en spullen! 

Een mooie manier om dit te verwoorden komt van Ellie Van der Est (auteur van ‘De kracht van verbinding’);
zij zegt: ‘De sleutel naar verbinding is het bewust erkennen van de realiteit van het moment. Verbinding is
het moment dat je je wezenlijk verstaan voelt door de ander.’ 

Ook Brené Brown heeft er in haar werk veel aandacht aan besteed en zij hanteert de volgende definitie:
‘Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd
voelen, kunnen geven en ontvangen zonder oordeel en steun en kracht ontlenen aan de relatie.’ 

Naast het feit dat het belangrijk is om (jezelf) te kunnen zien, horen en waarderen gaat het dus ook over
oordeelloosheid en het vermogen om te geven en ontvangen. Om verbinding te kunnen maken is het van
belang om je eigen behoeften te (h)erkennen en kenbaar te maken. Zodat je kunt vragen om wat je nodig
hebt/fijn vindt. Maar ook om te onderzoeken wat de behoeften van de ander zijn. Dat kun je doen door er
zonder oordeel naar te vragen. Wanneer je afstemt op beider behoeften, kun je samen iets creëren wat aan
jullie allebei bijdraagt.


