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Voorwoord 
 

Hoe zou je het vinden als je een spel kon spelen waarbij alle spelers 
winnen? Als dat je leuk lijkt, is dit een boek voor jou. Mentaal aikido 
is namelijk zo’n spel, waarbij iedereen wint en er dus geen verliezers 
bestaan. Een ander voordeel van het spel is dat je het overal en 
altijd kunt spelen, ook met jezelf. Mentaal aikido vraagt geen 
vooropleiding, conditie of speciale vaardigheden. Iedereen met een 
normale intelligentie is prima in staat om het te leren en dat gaat 
eenvoudig en snel. 
Hoe eenvoudig het ook is te leren, de resultaten zijn er niet minder 
spectaculair om. Door te leren op een andere wijze om te gaan met 
kleine en grote conflicten in jezelf en met anderen, spaar je enorm 
veel energie uit, voel je je een stuk lekkerder en groeit je 
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eigenwaarde met de minuut. Een goed zelfvertrouwen, innerlijke 
rust en veel plezier zijn dan het resultaat van een beetje oefening.  
 
Het boek dat je op het punt staat te gaan lezen, bevat een paradox. 
Deze paradox bestaat uit de schijnbaar tegengestelde aspecten in 
mentaal aikido. Door niet te willen winnen of overwinnen, zul je 
winnen en overwinnen. Door juist niet te doelen op controle, macht 
en sturing, zul je macht, controle en sturing verkrijgen. Op het 
moment dat je je weer zou richten op die controle, sturing en 
macht, zijn ze onmiddellijk verdwenen. Een lastige, maar ook 
interessante paradox, en tevens een prachtige puzzel.  
Alleen door er niet op uit te zijn, bereik je het. En door het los te 
laten, houd je het vast.  
Deze paradox is ook vaak precies datgene wat mensen tegenhoudt 
om mentaal aikido te beoefenen. Ook al is het zeer resultaatgevend, 
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voel je je er prettig bij en is het eenvoudig aan te leren: het feit dat 
mentaal aikido niet zo gemakkelijk in een vakje is te plaatsen is voor 
een aantal mensen reden om het niet te willen of durven 
beoefenen.  
Als het allemaal zo eenvoudig en resultaatgevend is, waarom doet 
dan niet iedereen het al? Dat is een vraag die in dit boek ook wordt 
beantwoord, en in het kort kan alvast worden gezegd dat er in de 
gevallen waarin mentaal aikido niet ‘lukt’ sprake is van 
onderliggende motieven, die meer winst zien in het instandhouden 
van de conflicten. Deze motieven zullen uitgebreid worden 
toegelicht, zodat je ze snel en gemakkelijk leert herkennen. Tevens 
krijg je een aantal handvatten aangereikt om deze motieven te 
veranderen in medespelers, die jou helpen het spel te spelen en – 
samen met alle anderen – altijd te winnen. 
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Je hoeft geen fysiek aikido te beheersen om mentaal aikido te 
beoefenen, hoewel de fysieke uitvoering en training absoluut 
prettig voor geest en lichaam zijn. Maar ook zonder de lichamelijke 
kant is mentaal aikido effectief en leuk om te doen. 
 
Stel je voor dat je bij je eerstvolgende meningsverschil, 
woordenwisseling of ruzie met iemand anders, door middel van een 
paar welgekozen woorden ineens jullie neuzen dezelfde kant op laat 
wijzen, waardoor je het op een harmonieuze manier met elkaar 
eens wordt. En dan bedoel ik niet dat je hetzelfde denkt over het 
geschilpunt, maar dat je het samen eens bent over de manier 
waarop jullie ermee omgaan. Dat is helemaal niet zo lastig te doen 
en het geeft veel ruimte voor positievere gevoelens onderling.  
Daarnaast is humor een belangrijk neveneffect bij mentaal aikido, 
en ook één van de vele aspecten die het zo leuk maken. 
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Het gaat echter veel dieper. Door regelmatige toepassing – en 
geloof me: het is verslavend wanneer je er eenmaal mee bent 
begonnen – ontdek je steeds opnieuw dat jij en ik helemaal niet 
zoveel van elkaar verschillen als wel wordt gedacht. Ook krijg je 
vanzelf een andere kijk op je medemens en voel je meer liefde in de 
omgang met anderen. Dat brengt natuurlijk automatisch meer 
respect met zich mee en zo heb je een positieve spiraal geschapen, 
waaruit het lastig ontsnappen is naar negativiteit, zo je dat al mocht 
willen. Iets heel anders dan alleen maar positief denken dus, en dat 
komt voornamelijk doordat je actief bezig bent, in plaats van alleen 
praten en denken over positiviteit. De grootste en tevens meest 
voorkomende bijwerking van mentaal aikido is het aanstekelijke 
effect. Aikido is besmettelijk, zou je kunnen zeggen. Iemand die 
mentaal aikido beheerst en toepast, trekt automatisch mensen aan 
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die daarin geïnteresseerd raken en die het ook willen toepassen, 
ook al wordt dat niet altijd direct bewust als wens ervaren. Gewoon 
door het gedrag dat aikido genereert, worden mensen in de 
omgeving van degene die dat gedrag vertoont ‘besmet’ met de 
wens om ook dat gedrag te vertonen en veelal is een versterkte 
harmonie het resultaat.  
Behalve dat het ‘besmettelijk’ is, werkt aikido ook onderhuids en 
langdurig door. Het houdt niet op bij het gebruik van een paar 
handvatten, maar zal altijd een trilling teweegbrengen die doorgaat, 
lang nadat de aikidoka zijn / haar weg heeft vervolgd. Je zou het 
kunnen vergelijken met een geneeskrachtig kruid dat eerst de pijn 
van een wond verzacht, en daarna nog langdurig blijft doorwerken 
om het weefsel te stimuleren tot hernieuwing. Enige jeuk door de 
genezing kan soms voorkomen trouwens, en zo kan aikido ook een 
bepaalde prikkeling teweegbrengen, waar mensen in het begin nog 
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een beetje aan moeten wennen. Al met al is aikido altijd plezierig en 
positief, kent het geen verliezers of ellenlange en oeverloze 
discussies, en is het vooral erg gemakkelijk en leuk om te doen. Een 
methode waar je de rest van je leven (en wellicht ook daarna…) 
plezier van kunt hebben. 
 
Veel plezier gewenst! 
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Wat is mentaal aikido? 

Een prettiger leven begint bij stoppen met duwen 
 
Aikido betekent ‘De weg van de harmonie’ en is voornamelijk 
bekend in de lichamelijke uitvoering. Bij die uitoefening wordt 
echter wel terdege gewerkt aan de geestelijke ontwikkeling, 
noodzakelijk voor een goede beheersing van de kunst. Naar mijn 
weten zijn er op het moment dat dit boek verschijnt geen 
stromingen bekend die voornamelijk met de geestelijke kant van 
aikido werken. Aikido is altijd op zoek naar balans en het midden 
(van de mens en zijn omgeving). ‘Ai’ is een woord voor harmonie, 
‘Ki’ betekent oerkracht of levensenergie en ‘Do’ betekent weg of 
pad. Een weg dus, om de oerkracht in harmonie te brengen, met het 
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zelf en met al het andere. Daarmee is exact verwoord wat aikido 
beoogt en vermag. 
 
Een klein beetje geschiedenis 
Op 14 december 1883 werd in de plaats Tanabe in Japan een 
jongetje geboren, in een familie met aanzien als samoerai, oftewel 
krijgers. Zodoende werd de jongen, wiens naam Morihei Ueshiba 
was, opgevoed in het Boeddhisme en met Bushido (de weg van de 
krijger). Na zijn opleiding als koopman onderwierp hij zich aan een 
aantal strenge trainingen in de vechtkunsten. Toen hij eenmaal het 
meesterschap in diverse disciplines had verworven, kwam hij tot de 
slotsom dat, naast de lichamelijke training, ook de geestelijke 
training onontbeerlijk was en na veel mediteren ontwikkelde hij met 
behulp van de bestaande kennis en vaardigheden het aikido vanuit 
het inzicht dat de verantwoordelijkheid voor alle levende wezens 
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van groot belang is. Dit streven naar harmonie heeft Morihei 
Ueshiba dusdanig geperfectioneerd dat tegenwoordig nog veel 
scholen zijn weg ongewijzigd overleveren. In 1969 stierf O-sensei 
Morihei Ueshiba (O-Sensei betekent  grootmeester) in Tokio, Japan. 
Hij heeft een rijkdom aan inzichten en leermogelijkheden 
achtergelaten. 
Aikido heeft sinds Morihei’s introductie ervan altijd een wat 
bescheiden plaats ingenomen binnen de krijgskunsten. Deels komt 
dit doordat er geen wedstrijdelement in aikido bestaat, simpelweg 
omdat er geen aanvaller is. Om toch te leren omgaan met aanvallen 
van buitenaf, speelt één van beide oefenpartners de aanvaller, 
waarna de aikidobewegingen worden ingezet. Aan de ene kant is 
het bijzonder spectaculair om te zien hoe één persoon moeiteloos 
en met zeer weinig bewegingen vier tegenstanders kan 
uitschakelen, aan de andere kant is het zo’n harmonieus geheel om 
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te zien, dat het weinig spectaculairs heeft voor een toeschouwer die 
harde vechtacties verwacht. Aikido bevredigt andere, hogere 
energieën en trillingen dan goedkope sensatiebelustheid, en dat is 
wellicht de andere reden waarom het nooit een modegril is 
geworden. En dat is maar goed ook. 
 
Persoonlijke ervaringen 
Na een aantal jaren bezig te zijn geweest met judo en kiokushin-
karate, kwam ik onder de indruk van aikido, gedemonstreerd door 
Kim Nguyen, op de sportschool waar ik karate trainde. Ik was altijd 
al geboeid geweest door veel vormen van Oosterse krijgskunst, en 
kon me volledig overgeven aan de soms Spartaanse discipline zoals 
die in sommige vormen werd gehandhaafd. De verbetenheid 
waarmee ik mij in de training stortte, zei veel over mijn 
levenshouding in het algemeen. Wat mij vooral kenmerkte in die tijd 
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was mijn fanatieke, bijna agressieve instelling en de neiging om 
mezelf enorm serieus te nemen. Ik was dan ook voortdurend in 
conflict met mezelf en met de mensen in mijn omgeving. Ook vond 
ik dat ik een zwaar leven had waarin mijn lessen voortdurend 
zwaarder leken dan die van de mensen om me heen. Ik zat zogezegd 
flink in de slachtofferrol, vond dat iedereen schuld had aan mijn 
ellende en wist ook altijd onmiddellijk iets of iemand aan te wijzen 
die verantwoordelijk was voor mijn problemen. Ik kan met een 
zuiver geweten zeggen dat Kim mijn leven heeft gered, in meer dan 
één opzicht.  
Kim was een kleine, keurige man die uit een Koreaanse moeder en 
Vietnamese vader voortkwam en in de jaren vijftig naar Nederland 
was gekomen. Zijn aikido heeft me niet alleen fysiek, maar vooral 
ook mentaal en emotioneel veel gebracht. Ik heb het geluk gehad 
bij deze man te mogen trainen en ik denk dat ik in meerdere 

http://www.nissinkcommunicatie.nl/


Buigen uit vrije wil – liefdevol communiceren met mentaal aikido 

Ed Nissink – www.nissinkcommunicatie.nl 

 
17 

opzichten mijn leven te danken heb aan de inzichten die Kim mij 
met zoveel liefde en humor heeft bijgebracht.  
Vooral het inzicht dat niets is wat het aanvankelijk lijkt, heeft me 
veel openingen gegeven naar nieuwe ideeën en andere manieren 
van waarnemen. Kim wist me moeiteloos alle hoeken van de dojo – 
de oefenruimte – te laten zien, maar ook van mijn leven en 
overtuigingen. Altijd bood hij me dan handvatten waarmee ik kon 
leren kijken op de andere manier. Aikido heeft me in bijzonder veel 
situaties geholpen met mijn ontwikkeling, die nog lang niet ten 
einde is en waarin ik iedere dag meer leer en profijt heb van de 
lessen van die kleine, vaak onuitstaanbare, maar altijd liefdevolle en 
humoristische man. Eén van de belangrijkste inzichten die ik van 
Kim heb gekregen, is dat ik nooit (meer) hoef te vechten. Ik heb 
altijd een keuze, en die zag ik nog niet toen ik pas bij hem was. Een 
ander belangrijk inzicht van Kim is dat het serieus nemen van jezelf 
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één van de snelste manieren is om onderuit te gaan. Kim heeft me 
leren lachen om mezelf, en dan echt lachen, diep vanuit mijn buik; 
in werkelijk alle situaties. Dat is een groot cadeau. 
 
Aikido 
Twee mensen staan ontspannen en alert tegenover elkaar in een 
dojo, zoals de oefenruimte in vechtkunsten wordt genoemd. Ze 
buigen naar hun leraar en daarna naar elkaar. Allebei hebben ze een 
houten oefenzwaard in hun handen en op afspraak valt één van hen 
de ander aan. Dit is tevens het enige moment waarin er sprake is 
van een aanval. Het volgende, ondeelbare ogenblik verwordt het 
niet-begonnen gevecht tot een dans der gelijken, een 
samensmelten in één harmonie. De bewegingen zijn rond en 
oneindig, vervloeien in voortgezette patronen die, hoewel ooit 
aangeleerd, immer nieuw en sprankelend zijn.  
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Al wie het geluk heeft hiervan toeschouwer te zijn, ervaart dezelfde 
krachtige harmonisering van de energie rondom beide dansers en in 
zichzelf. Op subtiele wijze vormt de energie zich in haar telkens 
veranderende hoedanigheid en neemt de toeschouwer op in de 
wervelende liefde die God is. Nadien zal nooit hetzelfde zijn, want 
aangeraakt door deze liefde kan geen mens ooit nog terug naar het 
oude. Er is in die omstandigheid dan ook geen nadien. De 
gelaatsuitdrukking van de toeschouwer bij het verlaten van de 
ruimte is er een van verwondering en hoop. Hoop op het 
doorbreken van de belemmerende patronen met diezelfde liefde en 
harmonie, zoals zojuist beleefd door twee dansers in het wiel van 
goddelijke energie. 
 
Zoals je kunt lezen in mijn enigszins lyrische beschrijving van aikido, 
wordt er bij echt goede aikido iets aangeraakt bij de deelnemers 
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maar ook bij de omstanders. Iets dat eerder verborgen bleef, of 
verstopt achter allerlei overtuigingen, meningen en 
overlevingsstrategieën. Dit aangeraakt worden nu, gebeurt altijd 
wanneer de harmonie optreedt. Zoals de geur van smakelijk 
toebereid voedsel de hongerige doet verlangen naar eten, zo geeft 
aikido de ‘hongerige van geest’ het verlangen naar harmonie in het 
leven. Dit geldt voor geestelijk aikido misschien nog wel meer dan 
voor de lichamelijke variant. 
De principes in Aikido zijn eenvoudig en subtiel tegelijk, en beslist 
niet moeilijk te leren. In wezen kun je die principes in een paar 
minuten uit je hoofd leren om ze de rest van je leven nooit meer te 
vergeten. Dat is het kennis-gedeelte, en tevens het minst 
interessante van aikido. Er zijn ongetwijfeld mensen die je een 
schitterende en inspirerende verhandeling over aikido kunnen 
geven, maar het zal je alleen echt raken wanneer de verteller uit 
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ervaring weet – dus door beoefening – wat aikido behelst. Alleen 
dan is het mogelijk geraakt te worden door aikido. Een veel betere 
en snellere methode om aikido te leren kennen, is het door het te 
doen. Dit boek zal je voorzien van alle oefeningen die je nodig hebt 
om geestelijk aikido te beoefenen.  
De principes in geestelijk aikido zijn: 

 balans zoeken en behouden 

 het midden vinden 

 meegeven, versterken en ombuigen 

 streven naar overeenstemming en hiertoe uitnodigen 
 
Zo simpel als de principes zijn, zo lastig zijn sommige daarvan aan te 
leren. Of beter zouden we kunnen spreken van iets afleren, omdat 
geestelijke blokkades, belemmerende  overtuigingen, trots, 
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eerzucht, angst, woede en disrespect kunnen verhinderen dat er 
zuiver aikido wordt geoefend. Een aantal hoofdstukken handelt over 
deze blokkades en geeft handvatten om hiermee anders te leren 
omgaan. De weg werkt naar twee kanten: door aikido te beoefenen 
lossen de blokkades op, en door het oplossen van blokkades wordt 
je aikido beter. Beide kanten worden in gelijke mate benaderd, 
waardoor er een versnelde werking ontstaat. Laten we eens kijken 
naar de hiervoor beschreven principes in het geestelijk aikido. 
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Balans zoeken en behouden 
Dit behelst het zoeken naar een evenwicht tussen alle polariteiten. 
Alleen liefde is niet voldoende: er moet ‘iets’ tegenover staan, 
bijvoorbeeld ergernis of woede. Pas wanneer beide polen gekend 
zijn, is het mogelijk de balans tussen die twee te vinden en te 
behouden. Het principe werkt vrij simpel: ben je te veel of te 
eenzijdig bezig met het zoeken naar en uitdragen van liefde, dan zal 
vroeg of laat je geest of lichaam gaan protesteren en je als het ware 
dwingen om de andere kant te kennen. Met andere woorden: 
wanneer je alleen het positieve wilt zien en krampachtig alle 
negativiteit buitensluit, voorziet het leven je onvoorwaardelijk in 
situaties waarin je de negativiteit wel zult moeten ervaren. Beter is 
het dus om zelf alvast op zoek te gaan naar eventuele negativiteit in 
jezelf, zodat je deze lessen vrijwillig en actief beleeft. De lessen zijn 
dan altijd milder en sneller geleerd.  
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Een voorbeeld: 
 

Jan is 40 jaar, heeft een tijdje aan de ‘zelfkant’ van de 
maatschappij geleefd door te vechten, teveel te drinken en 
drugs te gebruiken. Met veel doorzettingsvermogen kickt hij 
af van de alcohol en drugs, leert zijn agressie te beheersen en 
een nieuw leven opent zich voor hem. Vanaf dat moment is 
het voor Jan de kunst om balans te vinden en te bewaren. 
Zolang Jan nog vecht tegen alles wat met alcohol, drugs of 
agressie te maken heeft, is hij beslist niet ‘genezen’, doch 
houdt slechts een krampachtig vastgehouden situatie in 
stand. Pas wanneer Jan vrij en zonder zorgen met situaties 
kan omgaan waarin drugs, alcohol en agressie een rol spelen, 
is hij in balans. 
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In onze tijd en cultuur wordt erg veel nadruk gelegd op het zoeken 
van liefde in onszelf en anderen, en dat is goed. Een probleem doet 
zich echter vaak voor, wanneer mensen die liefde nog niet helemaal 
voelen, maar toch krampachtig proberen dat uit te stralen.  
 
Alle negatieve gevoelens (‘negatief’ wordt hier slechts voor de 
duidelijkheid gebruikt; in wezen bestaat er geen positief of negatief, 
maar alleen de wijze waarop wij het leven ervaren) worden dan 
heftig onderdrukt en er ontstaat teveel druk op de ketel. Ik heb al 
veel mensen tijdenlang zien volhouden dat ze slechts liefde, 
wijsheid, mededogen en universele verbondenheid ervoeren, terwijl 
hun lichaam, hun geest en hun emoties steeds heftiger gingen 
protesteren, tot slechts een kleinigheid er uiteindelijk voor zorgde 
dat ze ‘ontploften’. Dat ontploffen is overigens een heel normaal 
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verschijnsel waardoor lichaam en geest zichzelf weer in balans 
brengen. 
 
Heel kort gezegd in een voorbeeld: Jezus was wat je kunt noemen 
een bijzonder verlicht en heilig persoon, maar ook niet te beroerd 
om een paar lastige kerels te tempel uit te bonjouren. Dat is het 
principe van balans vinden en behouden. 
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Het midden vinden 
Je hebt rechts, links en het midden bevindt zich daar ergens 
tussenin. Het midden vinden in aikido betekent echter niet dat je 
hoe dan ook altijd neutraal en zonder mening moet zijn: het 
betekent veeleer dat je je bewust bent van het midden van de zaken 
en van jezelf, zonder je verplicht te voelen daar gebruik van te 
maken. Het blijft dus altijd je eigen, vrije keuze. 
In het lichamelijk aikido wordt het midden gevonden door letterlijk 
het midden van het lichaam (de onderbuik of ‘hara’) te vinden, daar 
de aandacht te concentreren en vanuit dat midden moeiteloos in 
balans te blijven terwijl naar alle kanten bewogen kan worden. In 
geestelijk aikido zoek je altijd tussen de uitersten een midden, van 
waaruit je veel gemakkelijker kunt beslissen of je een bepaalde kant 
wilt kiezen, en zo ja: welke kant dat zal zijn. Met hetzelfde gemak 
blijf je in het midden, en verderop in dit boek zal je door de 
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oefeningen duidelijker worden hoe dat werkt. Ook bij de geestelijke 
variant van aikido kun je vanuit het midden naar alle kanten 
bewegen en communiceren, en dat gaat het beste wanneer je je 
continu bewust blijft van dat midden. Een andere term voor het 
midden vinden is centreren. In een van de volgende hoofdstukken 
leer je hoe je dit eenvoudig kunt bewerkstelligen. 
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Meegeven, versterken en ombuigen 
Dit zijn belangrijke stappen in aikido. In plaats van weerstand te 
bieden, geef je mee, bijvoorbeeld door een stap opzij te doen of in 
dezelfde richting te bewegen. Daarna kun je – als je dat wilt – de 
beweging versterken door bijvoorbeeld te versnellen, en daarna kun 
je er eventueel voor kiezen om de beweging om te buigen naar een 
andere richting, zonder de snelheid en souplesse van de beweging 
te verstoren. 
In het lichamelijk aikido is dat goed te zien wanneer de ‘verdediger’ 
wordt aangevallen door iemand die recht op hem afstormt. De 
verdediger doet op het allerlaatste moment een stap opzij en laat 
de aanvaller voorbij stormen. Dat is het meegeven. Direct na het 
opzij stappen (voor het oog van de toeschouwer lijkt het alsof het 
op hetzelfde moment gebeurt) kan de verdediger de aanvaller 
‘helpen’ in zijn beweging door bijvoorbeeld met zijn hand een duw 
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in de rug mee te geven, waardoor de toch al gaande beweging 
wordt versterkt. Daarna kan de verdediger er eventueel nog voor 
kiezen om bijvoorbeeld de pols van de aanvaller vast te pakken en 
gebruikmakend van het momentum (massa in beweging die moeilijk 
is af te remmen, maar gemakkelijk te versnellen en te richten) een 
pas opzij te doen waardoor de aanvaller opzij dient te bewegen om 
zijn pols niet te breken. In aikido kan de beweging worden voltooid 
door de aanvaller bijvoorbeeld naar de grond te bewegen.  
In geestelijk aikido gebeurt hetzelfde, maar dan zonder de fysieke 
uitvoering. De aanval zou dan kunnen bestaan uit een als kwetsend 
ervaren opmerking, of een stekelige vraag. De verdediger besluit 
dan om in plaats van weerstand te bieden, mee te geven; 
bijvoorbeeld door de opmerking te beamen. Dit is meestal al 
voldoende voor de aanvaller om uit balans te raken (die toch al niet 
zo sterk aanwezig was, anders had hij of zij geen enkele behoefte 
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gevoeld om aan te vallen). Na het beamen of toegeven, volgt dan de 
tweede stap waarbij de verdediger er als het ware nog een schepje 
bovenop doet. Dit verbaast de meeste ‘tegenstanders’ zo mogelijk 
nog meer en daarna is het een kleinigheid om de derde stap te 
maken en de beweging om te buigen. Vaak is de eerste stap al 
voldoende om het vuur uit de aanval te halen, en bijna altijd 
volstaan de eerste twee stappen: meegeven en versterken.  
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In een simpel voorbeeld: 

 
Klaas: ‘Zeg Henk, wat ben jij een ongelooflijke sukkel zeg!’ 
Henk: ‘Klaas jongen, hou erover op. Ik weet het.’ 
Klaas: ‘Huh?’ 
Henk: ‘Ik snap niet dat men mij hier nog tolereert overigens; jij 
wel?’ 
Klaas: ‘…’ 
Henk: ‘Nu we het er toch over hebben, wil je nog koffie?’ 
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Mocht Klaas nog enige aspiratie hebben gehad om Henk voor schut 
te zetten of te beledigen, dan is dat meestal wel over op zo’n 
moment. Verderop in het boek staat een aantal oefeningen en 
voorbeelden waarmee je je kunt trainen in het snel en moeiteloos 
hanteren van deze manier. De kunst is natuurlijk om de weerstand 
waar de aanvaller op rekent, weg te halen, waardoor hij 
‘doorschiet.’  
Of zoals mijn leraar Kim altijd zei: ‘Je voelt alleen maar weerstand 
van een muur als je er tegenaan duwt. Zodra je stopt met duwen is 
diezelfde muur er nog, maar jij hebt er geen last meer van omdat je 
geen weerstand voelt. Een prettig leven krijg je door te stoppen met 
duwen.’ 
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Streven naar overeenstemming en hiertoe uitnodigen 
Soms kan een kleine wijziging in ons denken een ander voornemen 
bewerkstelligen, en dat is wat je doet wanneer je streeft naar 
overeenstemming. In plaats van een tegenstander wordt de ander 
je medestander, een partner. Door je op het moment dat je het 
gevoel hebt dat je wordt ‘aangevallen’ af te vragen wat je 
uiteindelijk zou willen bereiken, leer je jezelf keuzen te maken op 
basis van werkelijke emotie en gedachten, in plaats van uit 
gewoonte of op basis van ingesleten emoties. Met andere woorden: 
in plaats van automatisch in de verdediging te gaan, vraag je je nu in 
gemoede af welke manier van reageren de meest constructieve is. 
In latere hoofdstukken zal duidelijk worden hoe je je kunt 
voorbereiden op deze manier van denken. In een nog wat later 
stadium en na enige oefening, leer je tevens de ander uit te nodigen 
tot overeenstemming. In het begin lijkt het wellicht of je teveel 
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dingen tegelijk moet onthouden en uitvoeren, maar wanneer je de 
oefeningen stap voor stap in praktijk brengt, zul je merken dat het 
na een tijdje een tweede natuur wordt en dat je vanzelf beter en 
sneller wordt in geestelijk aikido. En, zoals gezegd, eenmaal 
begonnen is het bijna ondenkbaar dat je weer terug zou willen naar 
de oude situatie. Daarvoor is het profijt te groot. 
 
Geestelijk aikido geeft je innerlijke rust en een plezierige stemming 
doordat je alle strijd in jezelf loslaat. En wanneer je de strijd in jezelf 
loslaat, ga je dat vanzelf uitstralen naar je omgeving die daar 
merkbaar op zal reageren. Dubbel profijt dus, en nog leuk om te 
doen ook. 
Laten we beginnen met ons onderzoek naar de elementen van 
innerlijke strijd, hoe deze kan ontstaan, wat de – meestal 
onbewuste – motivaties zijn om die strijd in stand te houden en 
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vooral wat je kunt doen om het los te laten en je leven te 
vereenvoudigen. 
 
Wist je dat: 
Je sneller en gemakkelijker ergens komt, als je je aandacht alvast 
naar dat punt toe stuurt? Dat werkt met lopen, maar ook met het 
bereiken van doelen. Vechtkunstenaars die er het nut van inzien om 
een dakpan doormidden te slaan, richten hun kracht niet op de 
dakpan, maar op een punt voorbij de dakpan. De dakpan is dan iets 
wat ze onderweg tegenkomen… 
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Het conflict: hoe ontstaat het? 

 
Marieke is vier jaar en kent al aardig het verschil tussen ‘ik’ en ‘de 
ander’. Ze is zich zogezegd bewust van haar individualiteit. Tot voor 
kort zei ze: ‘Marieke gaat spelen’, maar sinds een tijdje gebruikt ze 
de uitdrukking: ‘Ik ga spelen’.  
Het liefst speelt Marieke met haar lievelingspop en ze kan langdurig 
bezig zijn met het verzorgen en koesteren hiervan. Wanneer haar 
buurmeisje ook eens met die pop wil spelen, ontdekt Marieke 
plotseling dat er een probleem is. Wanneer het buurmeisje de pop 
heeft, heeft Marieke die niet. Dat is een belangrijke ontdekking en 
het is eveneens van groot belang hoe Mariekes ouders hiermee 
omgaan. Wanneer zij Marieke het vertrouwen kunnen bijbrengen 
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dat ze haar pop na een tijdje wel weer terugkrijgt, is er niet zoveel 
aan de hand. En als ze haar kunnen leren dat de wereld voor 
Marieke verdergaat, ook wanneer de pop zou verdwijnen, leert 
Marieke een nog belangrijker les. Marieke’s ouders echter, geven 
haar te verstaan dat ze zich niet moet aanstellen en moet leren 
delen met anderen. Moeder pakt de pop van Marieke af en geeft 
die aan het buurmeisje. Marieke is ontroostbaar. 
 
Hans is vijftien jaar wanneer zijn vader opmerkt: ‘Je moet niet dikker 
worden, jongen. Die pens van je puilt over je broek heen.’ Hans kan 
op dat moment nog wel lachen om de opmerking, maar begint toch 
met andere ogen naar zichzelf te kijken. Inderdaad is hij aan de 
stevige kant. Niet ernstig, maar toch. Wanneer een week later een 
klasgenoot hem aanspreekt met: ‘Hé bolle,’ begint Hans toch 
enigszins ongerust te worden. Als zowel zijn vader als een 
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klasgenoot dat tegen hem zeggen, moet er toch iets van waar zijn? 
Hans begint zichzelf nauwlettend in de gaten te houden en 
ontwikkelt een patroon waarin hij zichzelf steeds meer gaat 
voorhouden dat hij te dik is. 
Zijn onderbewustzijn, dat uiteindelijk altijd de overtuigingen volgt, 
‘gehoorzaamt’ Hans, die tegen zichzelf (en dus ook tegen zijn 
onderbewuste) zegt dat hij dik is. ‘Oké,’ zegt het onderbewustzijn, 
‘jij zegt het; ik zal ervoor zorgen.’ En zo ontstaat een vicieuze cirkel 
in de interne communicatie van Hans. Zijn bewustzijn roept 
voortdurend dat hij slank wil zijn, maar door te roepen: ‘Ik wil slank 
zijn,’ zegt Hans tevens: ‘Ik ben te dik.’ Een martelgang van diëten 
volgt en het zelfvertrouwen van Hans is al die tijd ver beneden peil. 
 
Dit zijn twee voorbeelden van de manier waarop conflicten kunnen 
ontstaan, waarbij is uitgegaan van innerlijke conflicten. Maar hoe zit 
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het dan met de conflicten die ontstaan wanneer anderen iets lelijks 
tegen ons zeggen? De paradox zit in dit geval in de vraagstelling. 
Een ander kan namelijk geen conflict in ons veroorzaken: dat 
kunnen we alleen zelf doen. Hetgeen de ander zegt, gebruiken we 
dan slechts als aanleiding tot het activeren van dat innerlijke 
conflict. Modern gezegd: wat de ander zegt, is voor ons dan een 
‘trigger’. Voor alle duidelijkheid: een ander triggert ons niet, maar 
we kunnen beslissen om onszelf te triggeren met gebruikmaking van 
het gedrag of een opmerking van iemand anders. Eigen 
verantwoordelijkheid wederom dus. 
Dit is zo ongeveer het meest lastige van de hele weg naar geestelijk 
aikido, omdat we volledige verantwoordelijkheid voor ons welzijn 
en onze reacties moeten nemen, voordat we ook maar in de buurt 
komen van aikido. En wanneer je volledig verantwoordelijk bent  
voor jezelf, houdt dat tevens in dat je niemand meer de schuld kunt 
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geven van jouw problemen, ook al doet de ander nog zo lelijk. 
Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van de ander wat hij zegt 
of doet, maar jouw aandeel volgt direct daarop, wanneer jij bepaalt 
hoe je zult reageren. Het lastige hierin is dat je soms (of vaak) 
geneigd zult zijn te reageren vanuit de patronen die je in de loop 
van je leven hebt ontwikkeld, en niet op basis van objectieve 
overwegingen. Dat verklaart ook het verschijnsel van twee mensen 
die totaal verschillend op een opmerking kunnen reageren. 
Iemand zegt tegen Katrien: ‘Heb je slecht geslapen vannacht?’ en 
Katrien reageert met een snauw: ‘Hoezo, zie ik er zo slecht uit of 
zo?’ 
Hetzelfde wordt tegen Anja gezegd, die reageert met: ‘Eh… jawel 
hoor, ik heb prima geslapen. Dank je.’ 
Het verschil in overtuigingen wordt hiermee al snel duidelijk: Katrien 
vind zichzelf er niet zo goed uitzien, of is bang dat ze er niet goed zal 
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uitzien, terwijl Anja daar helemaal niet mee bezig is. De manier 
waarop iemand reageert op sommige opmerkingen of vragen is dan 
ook vaak een simpele methode om te ontdekken hoe iemand ‘in 
elkaar steekt’. 
 
Als je tegen iemand bijvoorbeeld zegt – na een opmerking van 
diegene – ‘Je hebt geen respect voor mij,’ zegt dat alles over je 
eigen gebrek aan zelfrespect, anders zou je namelijk niet op die 
gedachte komen. In plaats van voldoende eigenwaarde is er dan 
sprake van behoefte aan bevestiging van de ander, meestal van 
iemand tegen wie je opkijkt. Nogmaals: wanneer je voldoende 
zelfrespect hebt, hoef je dat niet meer van een ander te krijgen;  je 
hebt er geen enkele behoefte aan omdat je op dat gebied niet 
tekort komt. 
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Dat werkt niet alleen met respect en zelfrespect, maar bij praktisch 
alle gevoelens, eigenschappen en gedragingen die we bij onszelf 
missen en/of veroordelen. Wanneer iemand zichzelf niet 
onderhoudend genoeg vindt in gesprekken, dan zijn de kleinste 
handelingen van zijn of haar gesprekspartner, zoals een 
onderdrukte geeuw of een vluchtige blik op het horloge voldoende 
om het gevoel van tekortkoming te activeren, waarna het hele scala 
aan overlevingsstrategieën, compenserende gedragingen en 
ontwijkgedrag weer kunnen worden ingezet. Dat blijft zo doorgaan, 
telkens opnieuw, totdat het innerlijke conflict is opgelost, ook al 
zoeken de meeste mensen naar ‘oplossingen’ waarbij anderen iets 
moeten doen of laten. 
‘Ik vind het vervelend als je dat zegt’ is zo’n voorbeeld waarbij 
degene die dat zegt, wil dat de ander zich aanpast. 
Slachtoffergedrag vanuit het niet willen of kunnen nemen van de 
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eigen verantwoordelijkheid dus, en het werkt uiteindelijk nooit. Het 
bedrieglijke is echter dat het soms even voor een tijdje kan werken, 
wanneer de ander bereid is om rekening met onze wensen, 
voorkeuren en afkeer te houden. In relaties zie je het vaak gebeuren 
dat één van beide partners zich ‘dan maar’ aanpast aan de wensen 
van de ander, ook al druist dat recht tegen de eigen wensen in. Dat 
wordt dan gedaan voor de goede vrede, om de kinderen niet van 
streek te maken, uit angst om de ander te verliezen, of om wat voor 
reden dan ook. Het probleem blijft dat het oorspronkelijk niet de 
eigen keuze is waaraan wordt voldaan, maar een compromis. En er 
is helemaal niets tegen op compromissen, zolang ze niet te veel en 
te hard indruisen tegen de eigen wensen, en zolang ze zich niet 
eindeloos opstapelen, waardoor men nog slechts een leven leidt dat 
de ander bestuurt.  
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Het klakkeloos aanpassen aan anderen brengt bovendien met zich 
mee dat de hiervoor genoemde innerlijke conflicten voortdurend 
‘blootliggen’ en slechts een tikje nodig hebben om de ‘eigenaar’ van 
die conflicten tot overmatige prikkeling te brengen. Die prikkeling 
kan angst, boosheid of welke andere emotie dan ook zijn, met alle 
gevolgen van dien. 
 
Conflicten ontstaan dus altijd in onszelf, nog voordat een ander dat 
conflict kan activeren. Door te ontdekken welke conflicten dat zijn, 
kun je al heel snel een begin maken met het oplossen ervan. Een 
goede oefening om conflicten in jezelf op te sporen, is de volgende. 
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Oefening: conflicten in jezelf ontdekken 
1. Wat vind je vervelend om over jezelf te horen / welke 

opmerking of vraag raakt je?  
2. Vind je – wellicht heel diep van binnen – dat degene die 

zoiets zegt, wel eens gelijk kan hebben? 
3. Wat zijn de overeenkomsten tussen de ander en jezelf? 

 
Hierbij is het belangrijk om na te gaan of je zo’n opmerking of vraag 
van iedereen vervelend zou vinden. Misschien interesseert het je 
niets wanneer de buurvrouw zegt dat ze je niet aardig vindt, maar 
raak je volledig overstuur wanneer een collega dat zegt. Dat is de 
strekking van punt 3 in de oefening. In het voorbeeld van de 
buurvrouw en de collega is de collega voor jou waarschijnlijk veel 
belangrijker: het maakt meer indruk wat hij of zij zegt. Dan is het 
zaak om te kijken wat die collega heeft, kan, doet of is, wat jij niet 
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hebt, kunt, doet of bent, of wat je niet zou durven (uit fatsoen, 
regels van huis uit, overtuiging, angst, enzovoort).  
 
Doe dit bij alles wat je raakt en je hebt een complete inventaris van 
je innerlijke conflicten. De oefening heeft twee voordelen: het 
schept duidelijkheid zodat je weet waar je aan kunt werken, en het 
geeft kracht en moed om op deze manier je bewust te worden van 
wat waarschijnlijk al een tijdlang onbewust heeft gesluimerd. Zeer 
heilzaam om te doen. 
Die bewustwording is een goede voorbereiding op het toepassen 
van geestelijk aikido, omdat je dat alleen kunt toepassen wanneer je 
weet wat er met je gebeurt. Door je aandacht op deze innerlijke 
conflicten te richten, komen ze uit de schaduw en kunnen ze je nog 
moeilijk ‘overvallen’ omdat ze goed zichtbaar zijn. Met andere 
woorden: er ‘overkomt’ je niet meer zomaar iets, maar je weet wat 
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er wordt geraakt en waarom. Dat geeft rust van binnen; een 
prettige gewaarwording. 
 
Toen ik pas begon met deze oefening schrok ik van de hoeveelheid 
innerlijke conflicten die ik ontdekte, en ik was verbijsterd over mijn 
gebrek aan eigenwaarde. Ook bij anderen heb ik deze reactie vaak 
gezien en het is vrij normaal om dat te ervaren. Op dat moment is 
het echter wel van groot belang om door te gaan met het 
ontdekken van de conflicten. Na een tijdje betrapte ik mezelf erop 
dat ik me bewust in situaties en in het gezelschap van bepaalde 
mensen plaatste, juist om die conflicten in mezelf te leren 
herkennen. Het werd een soort sport, zou je kunnen zeggen. Alleen 
dat al was voor mij (en ook voor anderen) een verademing.  
Het kan in het begin even zoeken zijn naar de drie aspecten in de 
oefening, waarbij de eerste nog de meest eenvoudige is: de meeste 
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mensen weten vrij snel te bedenken wat ze een onprettige vraag of 
opmerking vinden. De tweede vraag: ‘Hebben ze gelijk?’ is al een 
stuk lastiger, omdat je dan in je onderbewuste moet graven, en niet 
kunt volstaan met een stoer: ‘Het doet me lekker toch niets’.  
De derde stap volgt weliswaar logischerwijs op de vorige twee, maar 
vaak is het even zoeken naar de overeenkomsten tussen de ander 
en jezelf. Een paar voorbeelden kunnen dit verduidelijken:  
 

Kees wordt kwaad als iemand hardop boert in zijn gezelschap. 
Hij doet de oefening en ontdekt dat hij eigenlijk boos is omdat 
de ander zich niet aan zijn idee van fatsoen houdt. Daarnaast 
ontdekt Kees dat hij zelf ook wel die vrijheid zou willen nemen, 
maar zichzelf dat beslist niet toestaat. Waar een ander totaal 
geen aanstoot neemt aan het boeren, zolang er niet wordt 
gespetterd en er geen kwalijk riekende dampen worden 
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uitgestoten, daar wordt Kees niet zozeer geraakt door het 
gedrag – het boeren, maar door de vrijheid die de ander 
neemt om dat te doen. 
De overeenkomst tussen de ‘boerenlater’ en Kees is hun beider 
verlangen om fatsoensregels te negeren. Het verschil is het al 
dan niet zichzelf toestaan om dat te doen.  
 
Het verschil tussen jou en de ander is meestal wel duidelijk 
waar het conflicten betreft: de kunst is om de 
overeenkomst(en) te vinden. 

 
Els raakt overstuur wanneer iemand haar vraagt of ze wel 
genoeg eet. Ze doet de oefening en ontdekt het volgende: Els 
vindt zichzelf veel te mager en is voortdurend op haar hoede 
of iemand dat opmerkt. Wanneer zo’n opmerking of vraag 
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inderdaad komt, wordt Els’ overtuiging dat ze te mager is, 
bevestigd. Ze vindt dus eigenlijk dat de ander gelijk heeft. De 
overeenkomst tussen de ander en Els is dat ze allebei vinden 
dat Els te mager is. 

 
De oefening kun je toepassen bij opmerkingen of vragen van 
anderen, maar ook bij gedrag dat je raakt. Wanneer je je 
bijvoorbeeld enorm kunt ergeren aan mensen die lawaai maken, 
kan het zijn dat je ontdekt dat je dat zelf ook wel zou willen, maar 
het jezelf niet toestaat. De mate waarin je je ergert, kwaad maakt of 
laat raken, is de graadmeter voor de grootte van je verlangen of 
angst. 
Homohaters zijn doodsbang voor hun eigen bi- of homoseksuele 
gevoelens. Die zijn bepaald duidelijk aanwezig bij hen, anders zou 
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de homoseksualiteit of de uiting daarvan bij anderen hen niet zo 
raken. 
Mensen die tegen oorlog strijden, strijden. Uiteraard kun je voor of 
tegen oorlog zijn, dat bepaal je geheel zelf, maar de mate waarin je 
je geraakt voelt, zegt altijd iets over de strijd van binnen. 
Je merkt dat je de oefening ook bij jezelf kunt gebruiken om te 
onderzoeken welke voorkeuren en afkeer je hebt, en waarin je een 
grote mate van heftigheid ervaart.  
Sommige mensen eten geen vlees omdat ze het zielig voor de 
dieren vinden, anderen omdat ze bang zijn dat ze ziek van vlees 
kunnen worden, weer anderen vanuit een hang naar superioriteit of 
onderscheid van anderen, en een groep die geen vlees eet omdat ze 
het niet lekker vinden of omdat ze voelen dat het niet bij hen past. 
Allen hebben het volste recht om geen vlees te willen eten. De 
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oefening helpt slechts ontdekken of dit uit angst of uit voorkeur 
gebeurt. 
Ik heb veel spiritueel geïnteresseerde mensen ontmoet, die 
plotseling zoveel mogelijk aardse zaken probeerden achter te laten. 
Deze mensen liepen niet meer maar schreden, droegen een gewaad 
in plaats van de kleren die ze daarvoor droegen, namen slechts met 
gesloten ogen mediterend notie van de wereld om hen heen, 
veranderden hun geboortenaam en werden boos als niet iedereen 
zich daar vanaf dat moment onmiddellijk aan hield, lagen 
voortdurend overhoop met alles en iedereen en bleken vaak erg 
teleurgesteld te zijn in hun leven en in de mensen om hen heen. 
De mensen die ik heb leren kennen als echt spiritueel, waren altijd 
mensen die zich bewust waren van hun plek op aarde, 
gebruikmakend van de zaken die deze aarde biedt, en een gezond 
evenwicht bewarend tussen kosmos en aarde. Spiritualiteit met 
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beide voeten op de grond dus, en ik bedoel dan ook mensen die dat 
daadwerkelijk zo beleven; niet degenen die het alleen maar roepen.  
Harde woorden wellicht, maar noodzakelijk om wakker te worden 
en het immense genot van geestelijk aikido onder de knie te krijgen. 
Je begrijpt dat een flinke portie eerlijkheid ten opzichte van jezelf 
noodzakelijk is om goed op weg te gaan. Met enige oefening echter, 
lukt je dat best en het is leuk om te doen. 
 
Verwachtingen 
Een andere oorzaak van conflicten is de neiging om iets te 
verwachten. Ons leven zit vol verwachtingen, vaak zonder dat we 
ons bewust zijn van die verwachtingen. Veel dingen zijn zo 
vanzelfsprekend geworden dat we er niet meer in gedachten of 
gevoel mee bezig zijn. ’s Ochtends komt de zon op, we werken en 
krijgen daar een salaris voor, we betalen voor een brood en krijgen 
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dat brood vervolgens ook, we gedragen ons op een fatsoenlijke 
manier en worden meestentijds ook zo door anderen behandeld, 
enzovoort. Omdat het meestal zo gaat, hoeven we er niet over na te 
denken. Pas wanneer iemand of iets ineens afwijkt van een vast 
patroon (en dat kan het patroon van de ander, maar ook dat van 
onszelf zijn) blijkt ineens dat we een verwachting hadden.  
Wanneer je tien jaar lang met een collega werkt, die al die tien jaar 
’s ochtends op tijd op het werk is verschenen en nog nooit heeft 
verzuimd, ben je eerder geneigd om je zorgen te maken als deze 
collega op een ochtend niet verschijnt, dan wanneer het een andere 
collega betreft, die het niet zo nauw neemt met de begintijden en 
vaak te laat komt. Dat heeft met de verwachtingen van jezelf over 
die respectieve collega’s te maken. Van de collega die altijd op tijd 
is, verwacht je dat ze dat de volgende dag ook zal doen. Van de 
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collega die bijna altijd te laat is, verwacht je dat ook vandaag en 
morgen.  
Als morgen ineens blijkt dat de zon zin heeft om eens een dagje niet 
te verschijnen en het nacht blijft, word je vrij duidelijk met je 
verwachting daarover geconfronteerd. Praktisch iedereen weet hoe 
verwachtingen werken en dat we ze hebben. En wanneer het 
inderdaad gaat om plotseling veranderende omstandigheden of 
gedragingen, zullen we ze ook snel herkennen. Iets anders wordt 
het, wanneer er onbewuste verwachtingen in het spel zijn. Dat zijn 
de meest fnuikende van het stel, en ze kunnen ons voor 
‘onverwachte’ problemen stellen.  
Het gaat daarbij om de verwachtingen die je diep van binnen 
koestert, maar waar je bewust niet zo graag bij komt. Vaak is er dan 
ook sprake van hoop, vermomd als verwachting. De hoop of 
voorkeur dat je partner je trouw blijft bijvoorbeeld, is op zich niet zo 
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problematisch. Je kunt dat hopen en er je voorkeur aan geven. Pas 
wanneer je het gaat verwachten, ben je kwetsbaar. Het verschil 
tussen voorkeur en verwachting kun je vrij eenvoudig bij jezelf 
ontdekken door je reactie op de situatie waarin deze voorkeur of 
verwachting niet wordt beantwoord. De hevigheid waarin de reactie 
zich voordoet zegt iets over dit verschil. 
Wanneer je bijvoorbeeld de voorkeur geeft aan een rustige avond, 
en er komen plotseling mensen langs, dan kun je kiezen of je die 
voorkeur aan de kant zet, of je grenzen stelt en zegt: ‘Vanavond wil 
ik graag een rustige avond; graag een andere keer langskomen’, of 
compleet in de stress schieten. In het laatste geval is er sprake van 
een verwachting. En voor de duidelijkheid is het belangrijk dat het 
hier niet gaat om het recht op verwachtingen: of de verwachting 
legitiem is of niet (en dat kun je alleen zelf bepalen) is niet zo 
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belangrijk. Belangrijker is hoe je met deze verwachtingen – en 
vooral het niet uitkomen van die verwachtingen – omgaat. 
 
Geprojecteerde verwachtingen 
De meest frustrerende verwachtingen die je kunt hebben zijn die 
welke je projecteert op anderen, vanuit jouw ideeën en 
overtuigingen. Wanneer je bijvoorbeeld nooit op de grond zult 
spuwen, is er niets aan de hand. Dat is jouw beslissing, en het maakt 
helemaal niet uit waarom je dat nooit zou doen. Wanneer je echter 
verwacht van andere mensen dat ze dat ook nooit zullen doen, 
ontstaat er een conflict – met jezelf of de ander – als het wel 
gebeurt. ‘Zoiets doe je toch niet!’  Is een typische uitspraak die 
aangeeft dat er niet aan verwachtingen wordt voldaan.  
‘Mensen hebben toch zeker wel het fatsoen om…’  
‘Ze snappen toch zeker wel dat…’  
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‘Ik kan me niet voorstellen dat mensen dat niet in de gaten 
hebben…’  
‘Ik ga er vanuit dat iedereen dat wel doet/weet.’ 
enzovoort,  
zijn allemaal uitingen van onvervulde verwachtingen, waarbij het 
probleem zich voordoet dat men zo vastzit in de verwachtingen, dat 
verbazing en frustratie optreedt wanneer blijkt dat de 
verwachtingen niet kloppen.  
Ik ken mensen die intelligent en slim zijn, maar die zich elke dag 
opnieuw ergeren aan dezelfde gedragingen van anderen. Een beetje 
alsof het gedrag waaraan zij zich ergeren, vanzelf zal ophouden 
wanneer ze zich maar lang genoeg ergeren. Dat werkt helaas niet zo 
en het schijnt een behoorlijke klus te zijn om dat te accepteren. 
Bewust weet men vaak wel dat het niets uithaalt om je te ergeren, 
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maar onbewust blijft het patroon zich herhalen. Je kunt alleen 
teleurgesteld worden in je verwachtingen, anders niet. 
Ik heb me jarenlang geërgerd aan mensen die in een slachtofferrol 
zaten. Daar bedoel ik niet de mensen mee die daadwerkelijk 
slachtoffer zijn van een ziekte, misdaad of iets dergelijks, maar de 
mensen die de omstandigheden aangrijpen om zich te beklagen en 
onder hun verantwoordelijkheid uit te komen. Omdat ik al vroeg 
geleerd had dat je altijd verantwoordelijk bent voor je eigen aandeel 
in het geheel, en dat je altijd een keuze hebt omtrent hoe je wilt 
reageren op diverse situaties, kon ik maar niet begrijpen waarom 
sommige mensen die verantwoordelijkheid niet namen en van alles 
op anderen afschoven. Pas later begreep ik dat deze mensen een 
groot voordeel zien in het slachtofferschap, en dat dat voordeel 
vaak onbewust wordt beleefd, waardoor het inderdaad lastig wordt 
om de eigen verantwoordelijkheid te nemen.  
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Iemand die van jongsaf leert dat hij alleen iets voor elkaar krijgt 
wanneer hij zich beklaagt of loopt te mopperen, zal dat veelal als 
overlevingsstrategie gaan hanteren en als die strategie eenmaal 
goed is geïnstalleerd en onbewust sluimert, daarmee doorgaan; ook 
al werkt het uiteindelijk vaak averechts.  
De vader die tegen zijn volwassen kinderen klaagt dat hij het niet 
gemakkelijk heeft nu moeder er niet meer is, en dat hij geplaagd 
wordt door kwaaltjes, probeert onbewust te appelleren aan het 
schuldgevoel van zijn kinderen om meer bezoek of aandacht van ze 
te krijgen. Het beroerde is dat het vaak ook werkt en dat de 
kinderen zich inderdaad schuldig voelen wanneer ze niet vaak 
genoeg langskomen. Omdat het loont, wordt het voortgezet. 
Nu begrijp ik die voordelen van het slachtofferschap beter, en heb 
tevens ontdekt dat mijn ergernis voortsproot uit een diep verborgen 
verlangen om ook eens lekker in de slachtofferrol te durven kruipen. 
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Een verwachting dus, en eentje waarin je voortdurend teleurgesteld 
kan worden. 
 
Gewoon maar stoppen met het koesteren van verwachtingen dus? 
Helaas werkt dat niet zo eenvoudig omdat de meeste 
diepgewortelde verwachtingen inderdaad diep geworteld zijn en 
meer onbewust dan bewust worden gevoeld. Wat echter goed 
werkt is het ontdekken van je verwachtingen door je reacties op 
verschillende situaties te bestuderen, en dan accepteren dat je die 
verwachtingen hebt. Dat is tevens de stap ‘meegeven’ in aikido die 
je dan hanteert, en na een tijdje merk je dat je verwachtingen 
weliswaar niet vanzelf verdwijnen, maar langzaam aan veranderen 
in voorkeuren. 
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Samenvatting: 
Een conflict ontstaat meestal niet op het moment dat je dat in de 
interactie met anderen voelt. Het was er al: in jezelf. De situatie of 
de andere mensen hebben het conflict slechts geadresseerd, 
‘getriggerd’, waarna jij (meestal onbewust) met je reactie het 
conflict in werking hebt gezet. Het vergt dus een grote mate van 
verantwoordelijkheid nemen voor je eigen reacties om daar anders 
mee te leren omgaan.  
Ook de verwachtingen die je koestert ten aanzien van jezelf, 
anderen en het leven, blijken vaak enorme barrières te vormen 
omdat ze je afhankelijk laten zijn. Acceptatie van deze 
verwachtingen is een goede manier om er anders mee te leren 
omgaan. 
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Deze eerste stappen zijn de meest lastige van het geheel; 
vergeleken hiermee is de rest kinderspel. Voortdurend jezelf 
afvragen: ‘Wat is mijn aandeel hierin?’ is een goed begin. 
 
Wist je dat: 
Je een deksel van een pot veel gemakkelijker opendraait wanneer je 
diep uitademt, je aandacht naar je onderbuik brengt, en dan de 
kracht vanuit je buik door je arm naar je hand en het deksel laat 
stromen?  
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Het conflict: hoe uit het zich? 

 
Er zijn diverse manieren waarop conflicten zich kunnen uiten. De 
meest duidelijke en eenvoudige manier is wanneer je je bewust 
bent van het conflict en dit in duidelijke bewoordingen en/of 
duidelijk gedrag uit. Vaak echter spelen er verborgen (onbewuste) 
agenda’s mee en wordt de boodschap verpakt naar buiten gebracht. 
Op dat moment is er dan ook niet zozeer sprake van het uiten van 
een conflict, als wel van ordinaire manipulatie.  
 

‘Is er iets, schatje?’ 
‘Wat denk je zelf?’ 
‘Ik weet het niet.’ 
‘Nee, dat is dan ook precies het probleem met jou.’ 

http://www.nissinkcommunicatie.nl/


Buigen uit vrije wil – liefdevol communiceren met mentaal aikido 

Ed Nissink – www.nissinkcommunicatie.nl 

 
67 

 
Is zo’n voorbeeld van simpele manipulatie. Schatje heeft geen 
enkele behoefte om te vertellen wat er aan de hand is, maar wel om 
de ander een gevoel van ongemak of schuld te laten ervaren. Aan 
de ander de verantwoordelijkheid om dat al dan niet te gaan voelen 
natuurlijk. Manipulatie werkt alleen als we daaraan meewerken. 
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Harm gaat op bezoek bij zijn goede vriend Jelle. 
‘Hoe gaat het nu met je?’ vraagt Harm. 
‘Nou, ik voel me niet echt lekker,’ zegt Jelle. 
‘Beroerd bedoel je?’ 
‘Ja, ik geloof het wel.’ 
‘Wat heb je precies dan?’ 
‘Ik weet het niet, gewoon beroerd.’ 
‘Kan ik iets voor je doen? Een glas water of, als je misselijk bent, een 
emmer pakken?’ 
‘Eh… ja, dat is goed; doe maar.’ 
‘Glas water, emmer, of allebei?’ 
‘Ik weet het niet.’ 
‘Kan ik wellicht iets anders voor je doen?’ 
‘Ik weet het niet.’ 
Harm blijft nog een tijdje bij zijn vriend, probeert erachter te komen of 
hij iets kan doen en vertrekt daarna. Drie weken later spreken ze elkaar 
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weer en Jelle verwijt Harm dat hij een fraaie vriend is, als hij niet eens in 
de gaten heeft wat er aan de hand is. 
‘Hoe bedoel je dat?’ vraagt Harm. 
‘Ik had behoefte aan een arm om me heen, en om getroost te worden,’ 
zegt Jelle, ‘maar jij stond daar maar te raaskallen over een emmer of 
een glas water.’ 
‘Dat is inderdaad vervelend,’ zegt Harm, ‘maar hoe had ik kunnen weten 
dat jij die behoefte had?’ 
‘Dat kon je toch zeker wel zien?’ 
‘Nee.’ 
‘Ik miste mijn vriendin heel erg.’ 
‘Die waarmee het nu een jaar uit is?’ 
‘Ja, die.’ 
‘En nogmaals: hoe had ik dat kunnen weten?’ 
‘Als je een beetje een vriend zou zijn, zou je zoiets aanvoelen.’ 
Harm denkt daar een tijdje over na. Zijn eerste reactie is er eentje van 
ergernis, omdat Jelle zo kinderachtig loopt te manipuleren. Hij twijfelt 
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erover om dat tegen Jelle te zeggen, maar besluit om het toch te doen 
omdat hij het van disrespect vindt getuigen wanneer hij het voor zich 
houdt. Goede vrienden moeten alles tegen elkaar kunnen zeggen, vindt 
hij. 
‘Besef je dat je aan het manipuleren bent wanneer je mij niet vertelt 
wat er precies aan de hand is, maar wel verwacht dat ik dat dan toch zal 
weten?’ vraagt hij aan Jelle. 
‘Ik wist het op dat moment zelf ook niet allemaal precies,’ antwoordt 
Jelle. 
‘Hoe had ik het dan kunnen weten?’ vraagt Harm. 
‘Nou, dat is toch normaal zeg! Zijn we vrienden of niet?’ 
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Dit gesprek kan jarenlang blijven sudderen en bij elke keer dat Jelle 
niet lekker in zijn vel zit naar boven worden gehaald. Hier is dan ook 
sprake van een prachtige verborgen agenda. Jelle vindt het 
waarschijnlijk helemaal niet zo belangrijk om die arm om zich heen 
te krijgen of om getroost te worden, maar wil dat Harm zich 
ongemakkelijk voelt. De reden dat hij dat wil kan verschillende 
oorzaken hebben, maar vaak is het zo dat dergelijke manipulaties 
gebeuren wanneer de ene persoon tegen de andere opkijkt en zich 
daar wat machteloos of onmachtig bij voelt. Een machtsprobleem 
dus, en een veel gebruikte vorm van manipulatie: de ander in het 
ongewisse laten is een snelle manier om te manipuleren. Het 
manipuleren is dan een manier om met de gevoelens van 
machteloosheid om te gaan. Hoewel onwetendheid van de ander 
slechts een surrogaat is van onmacht, lijkt het er toch genoeg op om 
de manipulator enigszins het gevoel te geven dat de ander niet te 
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machtig is. Dat het de manipulator zelf is die de macht aan de ander 
toekent, is niet van belang: in zijn/haar beleving is het altijd de 
ander die dat doet, en daarom zal de manipulator ook altijd naar 
wegen zoeken om die vermeende macht te ontkrachten. Zo op het 
oog een naïeve aangelegenheid natuurlijk, maar voor het 
onbewuste een bloedserieuze zaak… 
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‘Zul je altijd van me blijven houden, moppie?’ 

‘Eh… ja hoor, lieverd.’ 
‘En wil je met mij samen oud worden?’ 
‘Ja, ook.’ 
‘Echt waar, moppie?’ 
‘Natuurlijk lieverd, anders zei ik het niet.’ 

 
Zonder dat Moppie het wellicht in de gaten heeft doet ze een flinke 
belofte, die het moeilijker kan maken om daar later van af te wijken. 
Lieverd vraagt dit alles waarschijnlijk vanuit een onbewuste (of 
wellicht zelfs bewuste) angst om verlaten te worden door Moppie, 
en door Moppie deze beloften te laten doen, hoopt Lieverd dat 
Moppie het inderdaad lastig zal vinden om daar van af te wijken. 
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‘Ik hoorde van een paar mensen dat je mij niet aardig vindt; klopt dat?’ 
‘Ach, er zijn in elk bedrijf wel mensen die iets te vertellen hebben 
natuurlijk.’ 
‘Dat is zo. Maar klopt het wat ze zeggen?’ 
‘Kijk, als je wat langer samenwerkt en je gaat regelmatig met elkaar om, 
doen zich natuurlijk diverse situaties voor, en het is niet zozeer belangrijk 
hoe je daarmee omgaat als wel hoe je het ervaart.’ 
‘Maar klopt het?’ 
‘De heftigheid waarmee je dat vraagt, doet me vermoeden dat er iets 
anders aan de hand is; is dat zo?’ 
‘…’ 
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Zolang je vaag genoeg blijft, kun je bijna overal onderuit komen. 
Angst is hier de onderliggende boodschap. Wanneer je achter je 
gedachten en meningen staat, is het niet zo moeilijk om te zeggen: 
‘Ja, dat klopt.’ Maar wanneer je bang bent voor de reactie van de 
ander (wat zich al uitte doordat het alleen aan anderen werd 
verteld), is het veiliger om de pil te vergulden of er omheen te 
draaien. Als laatste wordt dan ook nog de ‘omkeertruc’ gebruikt, 
waarbij de vraag ineens bij de ander komt te liggen. In dit geval door 
te vragen of er iets anders aan de hand is. Politici maken daar veel 
gebruik van, wat ook logisch is omdat zij zich voortdurend in 
situaties begeven waarin ze liegen en  ontwijken. 
Overdreven veel moeilijke termen, vaktaal of buitenlandse woorden 
gebruiken, is ook een manier om niet te duidelijk te zijn. Als je geen 
concrete dingen zegt, kunnen ze je ook nergens op vastpinnen 
immers. 

http://www.nissinkcommunicatie.nl/


Buigen uit vrije wil – liefdevol communiceren met mentaal aikido 

Ed Nissink – www.nissinkcommunicatie.nl 

 
76 

Overcorrectie 
Een manier om met bepaalde conflicten om te gaan, is 
overcorrectie, ook wel hypercorrectie. Deze manier wordt veel 
toegepast en vaak werkt het voor een tijdje; reden waarom men het 
blijft doen natuurlijk. Overcorrectie is een techniek die in de sport 
wordt gebruikt, en bestaat uit het overdrijven van een correctie. 
Een tennisspeler die de bal altijd te ver naar links slaat, is niet 
gebaat bij het oefenen om de bal in de juiste richting te slaan. Dat 
deed hij al, en dat lukte niet. Het heeft dus geen enkele zin om te 
zeggen: ‘Sla de bal nu eens in de juiste richting.’  
Gaat de speler echter expres de bal te ver naar rechts slaan, dan zal 
hij merken dat de richting goed is. Een beetje uitproberen hoe ver 
er naar rechts moet worden geslagen en het probleem is opgelost. 
Natuurlijk slaat de tennisser in dit voorbeeld de bal niet werkelijk te 
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ver naar rechts, maar voor zijn gevoel is dat wel zo en het gaat 
uiteindelijk om het resultaat. 
Overcorrectie is tevens heel bruikbaar bij het afleren van 
gewoonten, veranderen van ongewenst gedrag, enzovoort. Toch 
wordt daar bijna nooit gebruik van gemaakt. Men probeert te 
corrigeren, wat niet lukt en vaak ook frustrerend kan zijn, en blijft 
dit doen ondanks de telkens uitblijvende resultaten.  
In de vechtsport trainden mensen jarenlang om voldoende snelheid 
te krijgen in de diverse slagen en trappen, tot iemand op het 
lumineuze idee kwam om de enkels en polsen te verzwaren met 
gewichten (meestal zandzakjes). Door met deze gewichten te 
trainen, verhoogde men de rendabiliteit van de training. Wanneer 
na een tijdlang trainen de gewichten worden verwijderd, is de slag 
of trap aanzienlijk sneller. Ook dat is een goed gebruik van 
overcorrectie.  
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Helaas kan overcorrectie ook een probleem worden, vooral 
wanneer het onbewust wordt toegepast. Een belangrijk aspect in 
overcorrectie is de dosering, en die is moeilijk te regelen wanneer 
het onbewust gebeurt.  
 

Leo schaamt zich enigszins voor het feit dat hij niet heeft 
gestudeerd. In feite heeft hij de lagere school niet eens 
voltooid, en telkens wanneer hij in gezelschap is van mensen 
die hebben gestudeerd, voelt hij zich klein en machteloos. Om 
een en ander te compenseren, gaat Leo veel boeken lezen en 
probeert van alles een beetje te weten te komen, om met 
iedereen te kunnen meepraten. Na een tijd is Leo een soort 
wandelende encyclopedie; met dezelfde oppervlakkigheid. Hij 
heeft weliswaar een hoop algemene kennis opgedaan en kan 
over veel dingen meepraten, maar de motivatie erachter heeft 
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ervoor gezorgd dat er nergens ook maar een greintje 
diepgang is te bespeuren. Leo heeft deze kennis niet 
verzameld uit belangstelling of de behoefte iets te leren, maar 
om zich staande te kunnen houden in gezelschap van mensen 
waar hij tegen opkijkt. Naast het feit dat Leo vrij oppervlakkig 
in zijn gesprekken blijft, wordt hij op den duur als irritant 
ervaren omdat hij ook overal per se over wil meepraten. 
Leo is overigens niet de enige: al een tijd zijn er boeken in de 
handel waarmee je je uit een gesprek over een bepaald 
onderwerp kunt bluffen. Deze boeken geven je genoeg 
woorden, uitdrukkingen en een beetje kennis, om de indruk te 
wekken dat je bijzonder goed op de hoogte bent van het 
onderwerp. Een wat krampachtige vorm van overcorrectie, of 
compensatie. 
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Onbewuste overcorrectie wordt tamelijk veel gebruikt wanneer 
mensen niet zo tevreden zijn met aspecten van hun gedrag of 
karakter. Iemand die bang voor armoe is, kan overcorrigeren door 
zo rijk mogelijk te worden. En iemand die bang is om te gewoon te 
worden bevonden, kan aan de buitenwereld tonen dat hij heel 
bijzonder is.  
In de psychologie en de new-agebeweging zie je veel voorbeelden 
van overcorrectie. Ontevreden mensen met 
minderwaardigheidsgevoelens hoeven alleen maar ineens een ‘gids’ 
te hebben, die hen precies vertelt wat er met de aarde, met henzelf 
en met de mensen om hen heen gebeurt, en ze zijn ineens voor hun 
gevoel niet meer die onbeduidende en oninteressante persoon. Van 
hun gids krijgen ze dan boodschappen door, die ‘gechanneld’ 
worden en vaak zo algemeen zijn dat iedereen zulke dingen zou 

http://www.nissinkcommunicatie.nl/


Buigen uit vrije wil – liefdevol communiceren met mentaal aikido 

Ed Nissink – www.nissinkcommunicatie.nl 

 
81 

kunnen vertellen, zonder het gevaar dat er ook maar iets van 
essentieel belang in zit.  
 

‘Hé hallo Anja, hoe gaat het met je?’ 
‘Heel goed, dank je. En met jou?’ 
‘Ook prima hoor.’ 
‘Toch zou ik een beetje oppassen als ik je was.’ 
‘Waarom?’ 
‘Ik krijg een beeld van een partner, jouw partner 
waarschijnlijk, en dat is geen prettig beeld.’ 
‘Hoe bedoel je: ik krijg een beeld?’ 
‘Ik channel.’ 
‘O. Wat is dat ?’ 
‘Ik maak contact met mijn gids.’ 
‘Heb je wel goed gegeten de laatste tijd?’ 
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‘Dat heeft er niets mee uit te staan. Een tijd geleden kwam 
mijn gids door, en die vertelde me dat ik een taak op aarde 
heb.’ 
‘Tja, wie niet?’ 
‘Nee, luister nou. Ik heb een speciale taak als lichtwerker. Mijn 
taak is het om andere mensen bewust te maken.’ 
‘Van wat?’ 
‘Van hun dwalingen.’ 
‘Is het dan niet noodzakelijk dat je eerst zelf de weg vindt?’ 
‘Hoe bedoel je?’ 
‘Nou, je komt momenteel op me over als iemand die teveel 
paddenstoelen heeft gesnoven.’ 
‘Zie je wel: je begrijpt het niet. Dat komt omdat je nog niet 
zover bent.’ 
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‘Ik hoop in gemoede ook nooit zover te komen. Tot ziens Anja, 
het ga je goed.’ 
‘Ik zeg het alleen maar uit liefde hoor; let een beetje op je 
partner.’ 

 
Er zijn mensen die inderdaad goede contacten hebben met bronnen 
die voor de meesten niet bereikbaar zijn. Gek genoeg zijn dat nu 
juist de mensen die je er praktisch nooit over hoort. Zij hebben geen 
enkele behoefte aan de aandacht of bevestiging van anderen, en al 
helemaal niet aan de status ‘bijzonder’. Dit zijn de mensen die hun 
werk in stilte doen en op hun eigen wijze bijdragen aan de aardse 
ontwikkeling in het algemeen, en (vooral) die van henzelf in het 
bijzonder.  
In het voorbeeld is er dan ook geen sprake van daadwerkelijke 
leiding of ontwikkeling, maar van compensatie. Geen weldenkende 
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ontwikkelde zal uit zichzelf anderen gaan waarschuwen voor hun 
partner of zeggen: ‘Ik krijg door dat jij veel meer water moet gaan 
drinken.’ 
Helaas wordt één en ander soms zo overtuigend gebracht, vaak 
omdat de ‘brenger’ er zelf heilig in gelooft, dat er nog steeds 
mensen in meegaan. De verantwoordelijkheid ligt ook hier uiteraard 
aan degene die beslist om erin mee te gaan of zijn/haar eigen 
keuzen te maken...   
 
De hiervoor beschreven overcorrectie vanuit compensatie werkt op 
de lange duur nooit, omdat diep van binnen datgene nog niet is 
opgelost wat je wilt compenseren. Is het opgelost, dan hoef je niet 
meer te compenseren, en door het compenseren houd je het 
onopgeloste in stand (door er niet rechtstreeks mee aan de slag te 
gaan). Wanneer je nu bij jezelf merkt dat je compenseert door 
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middel van overcorrectie, is een leuke methode om eens precies het 
tegenovergestelde te doen. Hierdoor adresseer je juist de aspecten 
die zo graag verborgen zouden willen blijven, haalt ze voor het 
voetlicht en maakt ze op die manier zichtbaar, dus duidelijker. 
Daardoor zal het veel gemakkelijker zijn om ze op te lossen. Leer je 
angst kennen in al zijn facetten, en het kan nooit meer een angst 
zijn. 
 
Laat ik dan maar weer de wijste zijn… 
Trots en eerzucht, maar ook schaamtegevoel kunnen belangrijke 
hinderpalen zijn in het streven naar harmonie. Bij onenigheid wordt 
het door veel mensen als een afgang beschouwd om de ander in het 
gelijk te stellen, of om te stoppen met het verdedigen van het eigen 
standpunt.  
‘Ja zeg, ik ga een beetje toegeven! Krijgt ze nog gelijk ook.’  
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Nou en? Wat is er zo vervelend aan het feit dat een ander gelijk 
krijgt, ook al heeft hij het niet? Door te onderzoeken wat het met je 
doet wanneer je ‘bakzeil haalt’, toegeeft, ‘de wijste van de twee 
maar zult zijn’, ontdek je al snel de verborgen aspecten die er 
normaal gesproken voor zorgen dat je niet zo gemakkelijk of snel 
toegeeft. En toegeven betekent in dit geval niet dat je een ander 
maar overal zijn zin in geeft, maar dat je stopt met strijden. Op die 
manier ontdek je niet alleen wat je nu werkelijk dwarszit, maar 
schep je ook ruimte voor beide partijen, in welke ruimte de ander 
ook gemakkelijker en sneller kan beslissen om de strijd te staken.  
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Een voorbeeld: 

 
‘Hoe bedoel je: ik heb geen zin om naar je ouders te gaan?’ 
‘Precies zoals ik het zeg.’ 
‘Maar gisteren zei je dat je mee zou gaan.’ 
‘Ik ben van gedachten veranderd.’ 
‘Ik kan dus niet vertrouwen op je uitspraken, begrijp ik.’ 
‘Verander jij nooit van gedachten?’ 
‘Als ik iets beloof, dan doe ik het ook.’ 
‘O ja? Ik kan me nog herinneren van twee weken geleden, 
dat…’  

 
enzovoort. 
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Wanneer beide partijen blijven strijden, zal uiteindelijk ruzie 
ontstaan, of een grimmig zwijgen, maar in elk geval zal het 
onderliggende conflict niet worden opgelost. Een voorbeeld hoe het 
kan lopen wanneer degene die zijn afspraak niet nakomt toegeeft. 
 

‘Hoe bedoel je: ik heb geen zin om naar je ouders te gaan?’ 
‘Ik weet dat ik gisteren zei dat ik wel zin had, maar ik kom 
erachter dat ik er vreselijk tegenop zie.’ 
‘Nou, leuk is dat hoor. Je belooft iets en komt het niet na.’ 
‘Is niet netjes, ik weet het. En het spijt me ook, maar ik vind 
het huichelachtig tegenover jou en je ouders om daar te gaan 
zitten, terwijl ik jullie eigenlijk zit te bedriegen.’ 
‘Er is ook nog zoiets als fatsoen hoor.’ 
‘Dat is zo, ik kies echter voor het respect dat ik voor je voel en 
blijf eerlijk tegen je.’ 
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Nog niet echt een oplossing van het gehele conflict, maar je merkt 
hoe het gesprek verandert. Een voorbeeld van hoe het kan gaan als 
de ander toegeeft. 

 
‘Hoe bedoel je: ik heb geen zin om naar je ouders te gaan?’ 
‘Precies zoals ik het zeg.’ 
‘Oké, dan ga ik alleen.’ 

 
Klaar. Simpel toch? Helaas is er bijna altijd sprake van onderliggende 
gevoelens als gekwetstheid, beschaamd vertrouwen, angst, 
boosheid en dergelijke. Die gevoelens kunnen alleen ontstaan 
wanneer je de eerder beschreven verwachtingen hebt. In dit geval 
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kan de verwachting zijn dat de ander wel het fatsoen zal opbrengen 
om zich aan zijn eerder gedane uitspraak te houden, of om niet 
terug te komen op die uitspraak. Ook hier kan er alleen een conflict 
ontstaan wanneer er verwachtingen zijn. En zelfs als die er zijn, is 
het nog mogelijk om deze verwachtingen los te laten en de ander 
zelf te laten beslissen wat hij doet. Daar is moed voor nodig en het 
kost even moeite om je over de onderliggende gevoelens heen te 
tillen. Mentaal aikido kan daar een prima hulp bij zijn, waarover 
later meer. Nog een voorbeeld waarbij beide partners bedreven zijn 
in mentaal aikido: 
 

‘Ga je nog mee naar mijn ouders vandaag?’ 
‘Nee, ik heb toch niet zo’n zin.’ 
‘Zie ik je straks wel weer. Dag.’ 
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Alle eventuele trots, angst om te verliezen, eerzucht, gebrek aan 
eigenwaarde en andere frustraties of angsten, zijn hier afwezig en 
er ontstaat een evenwichtig patroon van eigen beslissingen, 
genomen vanuit kracht in plaats vanuit compensatie. Uiteraard is 
het wel belangrijk dat degene die zegt: ‘Zie ik je straks wel weer. 
Dag’ dit ook werkelijk zo voelt. Als het wordt gezegd vanuit de 
veronderstelling dat het wel beter zal zijn het op deze manier te 
zeggen, maar niet zo wordt gevoeld, dan is er sprake van 
(zelf)bedrog en dat loopt uiteindelijk altijd verkeerd af, omdat het 
weer spanningen oproept die zich opstapelen, waarna er alsnog 
naar een oplossing moet worden gezocht. Helaas is die oplossing 
dan meestal een stevig conflict met jezelf en/of de ander. 
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Samenvatting: 
Conflicten uiten zich meestal niet direct en duidelijk. Veelal wordt 
gebruik gemaakt van strategieën zoals onduidelijk zijn, manipuleren, 
ruzie maken en appelleren aan schuldgevoelens. Door te ontdekken 
(bij anderen en jezelf) welke gevoelens er werkelijk aan het conflict 
ten grondslag liggen, kun je het probleem beter en sneller oplossen, 
bijvoorbeeld door het oordeel wat je hebt, los te laten. Daarnaast is 
het vaak een opluchting om erachter te komen dat het conflict dat 
een ander heeft, meestal niets persoonlijks over jou zegt. Je kunt 
het je natuurlijk wel als zodanig aantrekken, als je dat wilt. 
Mocht je compensatiegedrag (overcorrectie) ontdekken bij jezelf, 
geef daar dan eens helemaal aan toe, in plaats van het proberen te 
bestrijden. Verras jezelf eens door precies datgene te doen of te 
laten wat je anders nooit zou doen of laten. Als je dat kunt – zonder 
een ander tot last te zijn natuurlijk – heb je de helft gewonnen. 
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Wist je dat: 
 
Je tijdelijk een vermoeidheid kunt laten verdwijnen door op je hurken 
te gaan zitten en zo ver mogelijk voorover (tussen je knieën door) te 
buigen? Een tijdje zo zitten, geheel verslappen en diep in- en 
uitademen, zo’n tien keer, en je hebt een massa reserves 
aangesproken. Wel op tijd gaan rusten natuurlijk, want als je door 
blijft gaan met het opmaken van je reserves zonder deze weer op 
tijd aan te vullen, krijg je griep omdat je lichaam dan voor de 
broodnodige rust en reiniging gaat zorgen.  
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Vanuit het midden leven 

 
Een mooi principe in aikido, maar ook in veel andere gebieden van 
het leven, is jezelf tot centrum van alles maken. Wanneer je dat 
kunt – en het is niet zo moeilijk om dat te leren – dan ben je altijd in 
balans tijdens het bewegen. Je beweegt dan automatisch mee met 
alles en iedereen, waardoor je telkens jezelf opnieuw in evenwicht 
en in het middelpunt brengt. Een dynamisch proces dus, dat 
centreren, en helaas vaak verkeerd begrepen. Je centrum draag je 
altijd met je mee, en het is een wijdverbreid misverstand dat je door 
’s ochtends en ’s avonds een keer centreren, de hele dag in 
evenwicht bent. Het principe hierachter is simpel: zodra je goed 
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centreert ben je gecentreerd. Wanneer je er niet mee bezig bent, 
moet je maar afwachten of je gecentreerd bent.  
Ja, wacht eens even, zul je misschien zeggen; moet ik nu de hele dag 
bezig zijn met het centreren van mezelf? 
Hoewel dat helemaal niet zo verkeerd zou zijn, is het uiteraard 
moeilijk om al je tijd te besteden aan het aandachtig en bewust 
bezig zijn om in je midden te blijven. Daarom is het handig om het 
centreren eerst goed onder de knie te krijgen, en er een gewoonte 
van te maken zodat je na een poosje helemaal niet meer zo bewust 
bezig hoeft te zijn met het centreren, omdat het een tweede natuur 
is geworden. 
 
Ook al draag je je centrum altijd in je: dat betekent niet dat je ook 
altijd gecentreerd bent. Zolang je aandacht continu op punten is 
gericht die uit het centrum liggen, ben je niet gecentreerd en zul je 
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ook de onbalans daarin voelen. Vanuit je centrum kun je overigens 
overal aandacht aan besteden zonder uit balans te raken, doordat je 
een deel van je aandacht altijd in het midden houdt. Vanuit dat 
midden heb je alle mogelijkheden om je aandacht elders te richten. 
Het probleem is vaak dat de aandacht in zijn geheel wordt 
weggenomen van het centrum en volledig naar andere punten 
wordt gestuurd. De oefeningen die hieronder worden beschreven, 
zullen je helpen je centrum te (her)vinden en te blijven centreren. 
 
centreren: het principe 
Stel je voor dat je in een kamer staat, waarvan de deur is afgesloten 
en er geen ramen aanwezig zijn. Dan zie je dus vier muren om je 
heen. Op het moment dat je in een hoek van die kamer gaat staan, 
kun je alleen schuin of recht vooruit. Ga je met je gezicht tegen een 
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muur staan, dan kun je alleen opzij of achteruit. Met je rug tegen de 
muur kun je vooruit of opzij.  
Maar ga je in het midden van de kamer staan dan heb je aan alle 
kanten ruimte om te bewegen. Je kunt in alle richtingen naar voren, 
achteren en opzij. Daar midden in de kamer heb je dus enorm veel 
vrijheid, maar het kan ook enigszins beangstigend zijn omdat je 
nergens ‘dekking’ hebt. Het mooie is dat je die dekking ook 
helemaal niet nodig hebt – en dat ze zelfs heel belemmerend kan 
zijn – zolang er geen pistolen op je zijn gericht. Natuurlijk heb je 
geen ogen in je achterhoofd, dus zul je je moeten omdraaien om de 
ruimte achter je te zien.  
Je kunt voor jezelf eenvoudig ontdekken hoe jij met ruimte en met 
het midden van ruimten omgaat. Zit of sta je graag aan de kant of in 
een hoek? Of sta of zit je graag in het midden van een ruimte?  
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Externe en interne centrering 
Naast de externe centrering waarbij je jezelf in het midden van 
ruimten plaatst, is er ook de interne centrering. Het interne centrum 
zit in jezelf, in je lichaam, en wel op de plaats midden in je lichaam, 
ongeveer een handbreedte onder je navel. Als je daar je aandacht 
en zwaartepunt hebt, ben je gecentreerd en in balans. Vanuit dat 
midden heb je het evenwicht om alle kanten op te bewegen. De 
kunst is dan om tijdens het bewegen, je aandacht in het midden van 
je lichaam te houden, zodat je dat midden meeneemt, waarheen je 
ook beweegt. 
Door middel van een paar simpele oefeningen kun je jezelf heel 
eenvoudig centreren. De voordelen die dat oplevert, zullen we na 
de oefeningen bespreken. 
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Oefening: centreren 
1. leg een hand op je onderbuik, ongeveer een handbreedte 

onder je navel 
2. voel met je hand hoe je buik aanvoelt (of de kleding die daar 

overheen zit) 
3. voel dan met je buik hoe je hand aanvoelt 

 
Het laatste punt is in het begin nog wel eens lastig te bereiken, 
omdat de meeste mensen gewend zijn met hun handen te voelen. 
Maar door met je buik te voelen, wordt je je bewust van het gevoel 
op die plek en zul je automatisch centreren. Wanneer het niet lukt, 
kun je met een paar vingertoppen zachtjes in je buik prikken en 
blijven voelen met je buik. Ook helpt het om in het begin wat 
minder kleding te dragen op die plek, of je buik te ontbloten.  
Oefening: centreren (2) 
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Een andere manier van werkt ook  goed. Vooral als je het in 
samenhang met de eerste oefening doet. 

1. Ga rechtop zitten of staan 
2. sluit je ogen en stel je voor dat al je energie in de bovenkant 

van je lichaam en in je hoofd is 
3. Stel je dan voor dat je een soort klep, luik of sluis openzet, ter 

hoogte van je borstkas, waardoor de energie naar beneden 
kan stromen en zich in je onderbuik kan verzamelen 

4. Gebruik eventueel beelden van knikkers  die langs de 
‘glijbaan’ van je hals en borst naar beneden rollen en zich in je 
bekken verzamelen; ook het beeld van je bekken als een soort 
schaal, waarin de energie wordt opgevangen, kan goed 
werken. 
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Stevig op de grond staan 
Wanneer je gecentreerd bent, ben je meestal ook goed geaard. 
Toch gaat dat niet altijd op en het kan helpen om een extra oefening 
te doen om stevig te gronden. Vanuit gronding is je centrering veel 
effectiever en krachtiger. Het met beide benen stevig op de grond 
staan heeft een belangrijk fysiek, maar vooral ook mentaal aspect. 
Door te gronden, verbind je jezelf met de aarde, die planeet waar je 
op leeft, en dat geeft uiteindelijk kracht en geborgenheid.  
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Oefening: gronden 
1. Sta met beide voeten ongeveer op schouderbreedte 
2. zak een klein beetje door je knieën 
3. zorg dat je lichaam recht maar ontspannen is 
4. buig je hoofd een heel klein beetje voorover 
5. stel je nu voor dat er boomwortels uit je voetzolen en uit je 

stuitje groeien, diep de grond in (dit kun je doen, ook 
wanneer je op de veertiende etage van een flatgebouw bent) 

6. laat overtollige energie wegstromen in de aarde (geef het 
desnoods in je verbeelding een kleur, deze stroom) en neem 
intussen de energie van de aarde in je op. 
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Wanneer je dit regelmatig oefent – liefst elke dag – dan zul je 
merken dat het steeds makkelijker gaat. Oefen je meer keren per 
dag, dan zal het op een gegeven moment vanzelf gaan en zul je 
onmiddellijk merken wanneer je niet gegrond en gecentreerd bent, 
waarna je dat eenvoudig en snel kunt corrigeren. In het begin ben je 
wellicht nog bezig om alles stapsgewijs uit te voeren, maar na een 
tijdje kun je binnen een seconde gegrond en gecentreerd zijn. Dat 
heeft een aantal voordelen, omdat je minder snel van je stuk bent 
gebracht door omstandigheden, en omdat je soepel zult omgaan 
met veranderingen. Die veranderingen kunnen fysiek zijn (een 
hobbelende bus of auto bijvoorbeeld) of mentaal, zoals bij een 
woordenwisseling. Wanneer nu je gesprekspartner ineens begint te 
schreeuwen of plotseling (dus onverwacht) zwijgt, hoef je niet lang 
te zoeken naar een houding: die is er dan namelijk al. Dat is erg 
prettig om te ervaren omdat je je dan met de echt belangrijke zaken 
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in je leven kunt bezighouden; wat die belangrijke zaken voor jou dan 
ook mogen zijn. 
Centreren heeft nog een aantal voordelen en de belangrijkste 
daarvan is het beter doseren van je kracht en energie. Je kunt dit 
direct testen – waarbij je ook onmiddellijk weet of je inderdaad 
gecentreerd bent – door iets zwaars op te tillen zonder eerst te 
centreren. Daarna centreer je en tilt het voorwerp nogmaals op. 
Voel het enorme verschil en merk wat centrering voor je kracht en 
energie kan doen. 
Goed gecentreerd, ben je veel minder snel moe, verdeel je je 
energie en kracht beter en zul je je een stuk rustiger in je hoofd 
voelen. Je maakt je minder snel druk om allerlei dingen en dat geeft 
een lekker gevoel. 
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Het centreren biedt ook gewoon heel praktische voordelen, zoals 
het eerder genoemde tillen van zware voorwerpen met meer 
gemak. Een jampot opendraaien lukt ineens wel wanneer je 
gecentreerd bent, waar het eerder niet lukte omdat het deksel te 
vast zat.  
Wanneer je gaat wandelen en zorgt dat je daarbij gecentreerd bent, 
zul je meer waarnemen in je omgeving en er ook meer van kunnen 
genieten. De aandacht die deels naar binnen is gericht, biedt je de 
mogelijkheid om jezelf in relatie met je omgeving te zien en te 
voelen, waardoor je waarneming verscherpt en je meer ruimte hebt 
om te genieten. Voordelen te over dus aan het centreren en 
gronden. 
 
Het hele concept van centreren en gronden is overigens van 
beperkte waarde wanneer je ademt op een wijze die dat blokkeert. 
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En de meeste westerlingen zijn gewend om zo te ademen: hoog in 
de borst, en de buik uitzettend bij het uitademen en intrekkend bij 
het inademen. Er is een vrij eenvoudige manier om een gezonde 
ademhaling aan te leren. De enige moeilijkheid zit in het vergeten 
toe te passen van deze manier. Het kan daarom zinvol zijn om twee 
of drie keer per dag te oefenen, zodat het na een tijdje een vaste 
gewoonte wordt om zo te ademen, en deze twee of drie 
oefensessies aan een dagelijkse bezigheid te koppelen zoals 
bijvoorbeeld het tanden poetsen. Leg een briefje naast je 
tandenborstel met daarop bijvoorbeeld ‘Adem’ geschreven. Dan 
maak je je eigen om telkens vóór het tandenpoetsen een paar keer 
te ademen volgens de gezonde manier. Het is een kleine moeite, 
kost bijna geen tijd en na een paar weken weet je niet beter. 
Behalve voor het centreren en gronden heeft deze wijze van 
ademen nog een aantal andere voordelen voor het lichaam en voor 
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de geest. Zo zullen verstoppingen en andere darmklachten 
verlichten en veelal overgaan, je spijsvertering verbeteren, je 
bloedsomloop en luchtwegen gezonder, en daarbij je geest rustiger 
en vrolijker worden. Dat is nogal wat voor een oefening die bijna 
geen tijd en al helemaal geen moeite kost. De methode gaat als 
volgt. 
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Ademoefening: 
 

1. Leg een hand op de bovenkant van je buik, net aan de 
onderkant van je maag 

2. blaas alle adem uit die je in je longen hebt, en trek daarbij je 
buik in 

3. adem dan diep in en zet daarbij je buik uit 
4. Doe dit alles zo langzaam mogelijk; streef naar minimaal acht 

tellen voor het inademen, en opnieuw acht tellen voor het 
uitademen 
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Dat is alles. In het begin heb je enig gemak van de hand op je buik, 
omdat je met je hand de beweging naar binnen en buiten van je 
buik kunt sturen. Na een paar dagen heb je dat niet meer nodig. 
 
Zoals gezegd heeft deze ademhaling nogal wat voordelen, in al zijn 
eenvoud. Naast de lichamelijke en geestelijke voordelen geeft deze 
manier van ademhaling je een subtiele verbetering van je 
energiestromen in en om je lichaam. Hierdoor zullen de gronding en 
centrering dieper en effectiever worden. De adem, het centreren en 
gronden kunnen – mits goed geoefend en uitgevoerd – zorgen dat 
je stevig op je plaats blijft staan als vier sterke mannen tegen je 
schouders staan te duwen. Dit kun je dan zonder enige 
krachtsinspanning en het is altijd een leuk gezicht om de verbazing 
te zien van die sterke kerels, wanneer ze tegen een tenger iemand 
staan te duwen, die niet van zijn of haar plaats te krijgen is. Niet dat 
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je daar ook maar iets aan hebt natuurlijk (of je moet al een leven 
leiden waarin je constant omver geduwd wordt) maar het is een 
indicatie van de kracht van energie. 
Doordat je je in balans en krachtig voelt terwijl je tegelijkertijd 
ontspannen bent, heb je een ideale ondergrond om de beginselen 
van aikido toe te passen. 
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Het geestelijke midden 
Naast het lichamelijke en energetische midden, is het ook prettig 
om je geestelijke midden te handhaven. Hierdoor wordt je minder 
overspoeld door de krijsende kakofonie van niet terzake doende 
gedachten, die met miljoenen tegelijk om voorrang strijden en 
waarvan je moe en lusteloos kunt worden.  
In de leer van Tao en nog wat andere disciplines wordt gewag 
gemaakt van drie belangrijke punten in je lichaam, de zogeheten tan 
tien (wordt uitgesproken als ‘tan tjèn’). Deze drie punten bevinden 
zich in je hoofd, je borst en je buik. Het punt in je buik heb je al 
gebruikt met het lichamelijk centreren hiervóór, en op het punt in je 
borst komen we straks terug. Je kunt deze punten beschouwen als 
kommetjes of schaaltjes, om gemakkelijker een beeld te krijgen van 
de functie die ze vervullen. 
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Het punt in je hoofd is ongeveer in het midden van je hoofd 
gesitueerd, ter hoogte van de neusbrug en je oorholten. Je kunt dit 
punt vinden door je voor te stellen dat je met je aandacht recht 
boven je hoofd bent, en dan via een loodrechte lijn je bewustzijn 
langzaam door je schedel heen in je hoofd laat zakken, totdat je in 
het midden van je hoofd bent. Door een paar keer langzaam omlaag 
en omhoog te gaan, zul je op een goed moment voelen dat je het 
punt hebt gevonden. Dit kenmerkt zich door een gevoel van ruimte, 
rust en overzicht. Het wordt stiller in je hoofd wanneer je met je 
bewustzijn op dit punt bent. En dat is ook precies de bedoeling van 
deze oefening.  
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Stil in je hoofd worden: 
1. ga met je aandacht naar een punt, precies midden boven je 

hoofd, op ongeveer vijf centimeter hoogte vanaf je schedel 
2. trek in gedachten een loodrechte lijn die vanaf dat punt je 

schedel inloopt, en die je doortrekt tot aan je perineum – het 
plekje tussen je anus en genitaliën 

3. laat je aandacht heel voorzichtig en langzaam langs deze 
denkbeeldige lijn naar beneden zakken totdat je een soort 
‘klik’ voelt, of totdat je merkt dat het ineens een stuk stiller in 
je hoofd wordt. Wellicht moet je een paar keer op en neer of 
heen en weer gaan om het goede punt te vinden. Als je het 
bereikt, zul je dat weten 

4. stel je dan voor dat op dat punt een kommetje of schaaltje 
rust, waarin je je bewustzijn, je aandacht te rusten legt, en 
van waaruit het in alle kalmte kan waarnemen 
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5. geniet van de rust en stilte, en sta jezelf toe om er wat tijd 
voor te nemen 

6. doe dit zo vaak mogelijk en wen jezelf aan om het ook eens te 
doen wanneer je druk bezig bent met je werk of een gesprek. 
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Naast de rust en stilte die weldadig is, kun je deze oefening ook 
gebruiken om inzicht te verwerven in moeilijke kwesties: vooral die 
kwesties waarbij je gek wordt van de schijnbaar tegengestelde 
gedachtegangen. Vanuit het midden van je hoofd kun je je 
waarneming veranderen en tot verrassende, onverwachte en vaak 
nuttige inzichten komen. 
 
Het voelende midden 
Zoals je kunt waarnemen en inzicht verkrijgen in het tan-tien 
midden in je hoofd, zo kun je ook waarnemen vanuit je gevoel. Het 
tan-tien dat je hiervoor kunt bezoeken bevindt zich midden in je 
borst, ongeveer ter hoogte van je hart, achter het borstbeen en 
vóór de ruggengraat. Om je aandacht naar het tan-tien in je borst te 
brengen, hoef je slechts de denkbeeldige lijn verder te volgen, vanaf 
je hoofd, door je hals naar beneden tot aan het aandachtspunt van 
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gevoel. In het begin is het goed om een paar keer van hoofd naar 
hart te gaan en vice versa, om de subtiele verschillen in je 
waarneming te leren kennen. 
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Waarnemen met je gevoel: 
1. volg met je aandacht de denkbeeldige lijn die je eerder trok, 

verder vanuit je hoofd, door je hals, achter je borstbeen langs 
naar een punt in het midden van je borst 

2. probeer uit door je aandacht telkens een klein stukje te 
verplaatsen, waar het punt zich precies bevindt; eenmaal 
gevonden zul je het de volgende keer heel eenvoudig kunnen 
terugvinden 

3. laat dan je aandacht daar een tijdje rusten en neem waar wat 
er met je gebeurt. Beschouw je gedachten, gevoelens en 
andere indrukken vanuit dit (stand)punt en merk de subtiele 
verschillen met het waarnemen vanuit je hoofd 

4. ‘reis’ een aantal keren op en neer tussen je hoofd en je hart 
en leer de verschillen goed kennen 
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Er is een subtiel, maar krachtig verschil in het waarnemen vanuit je 
hoofd en vanuit je borst. Met je hoofd kun je inzicht krijgen, denken, 
weten, je gedachten beschouwen. Met je hart kun je voelen en je 
gevoelens beschouwen. Natuurlijk is een samenwerking het 
allermooiste en dat kun je oefenen. In het begin kan het wat 
vreemd overkomen om vanuit meer plaatsen tegelijk waar te 
nemen – mede vanwege de hardnekkige overtuiging in het westen 
dat het bewustzijn zich alleen maar of voornamelijk in het hoofd 
bevindt – maar na een aantal keren oefenen kun je je bewust 
worden van een gevoel van compleet zijn, een weten dat er wijsheid 
te verkrijgen is.  
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Hoofd en hart 
1. ga met je aandacht naar het tan-tien midden in je hoofd 
2. laat een deel van je aandacht op dat punt, en neem een ander 

deel van je aandacht mee naar het tan-tien midden in je borst 
3. neem vanuit beide punten waar; voel en denk tegelijkertijd 

 
Het onderste tan-tien heb je al gebruikt met het centreren, maar 
het kan prettig zijn om dit punt nog eens extra te benadrukken in je 
oefeningen. Vooral in samenwerking met de andere tan-tien’s is er 
sprake van onderlinge versterking van de punten. Een zeer krachtige 
gewaarwording. 
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Hoofd, hart en buik 
1. laat een deel van je aandacht in het midden van je hoofd 
2. neem een deel van je aandacht mee naar het midden van je 

borst 
3. laat een deel van die meegenomen aandacht in je borst 
4. neem een deel van die meegenomen aandacht mee naar je 

onderbuik, ongeveer een handbreedte onder je navel 
5. neem vanuit alledrie punten waar; voel, denk en stuur aan 

 
Het aansturen in deze laatste oefening gebeurt door het tan-tien in 
je buik. Dat is het reservoir, maar ook de krachtcentrale van je Ki, je 
levensenergie. Je kunt de laatste oefening ook op een andere 
manier doen, namelijk door eerst te centreren en dan de punten in 
je hoofd en borst erbij te betrekken. Vind uit wat voor jou de meest 
werkzame manier is. 
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Vanuit deze drievoudige waarneming nu, kun je ervaren dat de 
buitenwereld ineens heel anders op je overkomt, maar ook dat de 
gewaarwording van jezelf, je lichaam, geest en emoties verandert. 
Dit is een van de krachtige resultaten bij de drievoudige 
waarneming. Beslissingen kunnen nu met hoofd, hart en onderbuik 
worden genomen, en dat zijn vaak andere, meer doorleefde 
beslissingen dan de beslissingen die je alleen vanuit verstand of 
gevoel, of met verstand en gevoel neemt. 
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Wist je dat: 
Je contact met iemand kunt maken die aan de andere kant van een 
druk bezochte kamer zit of staat? Voorwaarde is dat je deze persoon 
kunt zien en zij of hij jou ook. Door je houding en bewegingen te 
spiegelen (te imiteren) aan die van deze persoon, zul je hem of haar 
na een tijdje opvallen. Woordeloos contact maken. 

http://www.nissinkcommunicatie.nl/


Buigen uit vrije wil – liefdevol communiceren met mentaal aikido 

Ed Nissink – www.nissinkcommunicatie.nl 

 
123 

http://www.nissinkcommunicatie.nl/


Buigen uit vrije wil – liefdevol communiceren met mentaal aikido 

Ed Nissink – www.nissinkcommunicatie.nl 

 
124 

Meegeven, versterken, ombuigen 

 
Als je om je heen kijkt, zie je overal in de natuur voorbeelden van 
meegeven. Een gezonde boomtak bezwijkt meestal niet onder het 
gewicht van sneeuw, maar heeft een uitgekiend systeem om te 
‘weten’ wanneer het gewicht te groot wordt. Dan buigt hij, 
waardoor de sneeuw er af glijdt en richt zich weer op.  
Water stroomt altijd naar de laagst gelegen plekken en in die 
richting waar het de minste weerstand ondervindt, zoals smeltwater 
van de bergen naar beneden stroomt, een rivier vormt die – 
gestimuleerd door de druk van het achterliggende water – naar zee 
stroomt. Het water ‘weet’ dat het de minste weerstand ondervindt 
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wanneer het niet tegen zijn eigen stroom ingaat, maar zich laat 
voortstuwen door de achterliggende druk.  
Een kat die wordt aangevallen, laat zich onmiddellijk op de rug 
vallen en maakt dan gebruik van zijn rugdekking – de grond. Vanuit 
die positie heeft hij meer kracht. 
Bliksem zoekt altijd een punt dat gemakkelijk is te bereiken, om in 
te kunnen slaan.  
In al deze voorbeelden wordt toegegeven aan, en meegegeven met 
de weerstand die er om welke reden dan ook is. De rietstengel 
zoekt niet naar de reden achter de windkracht, maar reageert op de 
huidige situatie door te buigen.  
 
De meeste mensen daarentegen, zijn een groot deel van hun leven 
bezig met het proberen te weerstaan van krachten. Kijk eens naar 
een automobilist die een scherpe bocht maakt: bijna iedere 
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chauffeur buigt het hoofd of gehele bovenlichaam opzij tegen de 
zijwaartse druk in. Wanneer je met je hand tegen iemands schouder 
duwt, zal hij of zij weerstand bieden; zich schrap zetten. Mensen die 
heuvelafwaarts lopen, zie je vaak de hakken in de grond zetten om 
de neerwaartse kracht te weerstaan en niet teveel snelheid te 
maken. Men strijdt tegen verkoudheid, depressies, opmerkingen, 
leed, het weer, zichzelf en de mensen in de omgeving. Soms echter, 
geeft iemand de moed op en heeft dan de unieke mogelijkheid om 
een keuze te maken die hij eerder niet had. Op dat speciale, unieke 
moment kan de mens kiezen om mee te geven, of zich te laten 
overspoelen door de kracht.  
Er zijn nogal wat verhalen bekend van mensen die ‘opgegeven’ 
waren door de medici. Sommige van hen legden zich neer bij dat 
vonnis en besloten om er dan toch nog wat van te maken, gooiden 
de hen voorgeschreven behandelingen, diëten en andere 
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dwingende maatregelen overboord en genoten van alles waar ze 
van konden genieten. Veel van deze mensen zijn als door een 
wonder genezen. Wat deze mensen waarschijnlijk diep van binnen 
hebben begrepen, is de aard en bedoeling van welke ziekte dan ook, 
en bovendien hebben ze de dood geaccepteerd. Ziekte heeft altijd 
tot functie het lichaam te genezen, hoe vreemd dat ook mag 
klinken. Koorts drijft ziektekiemen uit; aspirine niet. Zelfs de zware 
aandoeningen als kanker schijnen genezend te werken. Helaas lukt 
dat niet altijd, en is de ‘oplossing’ van het lichaam sterven. Je kunt 
er dus aan doodgaan, aan dat meegeven. Aan jou de keuze hoe je 
over doodgaan denkt. In de wetenschap dat dit een gevoelig 
onderwerp is, wil ik je het volgende ter overweging meegeven. 
Vraag eens aan mensen die in de oncologie werkzaam zijn of ze zelf 
chemotherapie of zware bestraling zouden willen, indien bij hen 
kanker werd geconstateerd.  
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Kinderen begrijpen het principe van meegeven instinctief. Een 
peuter die dreigt te vallen, zakt onmiddellijk door de knieën, 
daarmee een perfecte demonstratie gevend van het meegeven met 
de gebeurtenis. Het resultaat is een veel zachtere val dan die van de 
volwassene, die spartelend en alles in zijn buurt vastgrijpend met 
veel tumult omvalt. Tegen de tijd dat de volwassene eindelijk omver 
ligt, is de peuter alweer nieuwe interessante dingen aan het 
ontdekken en zijn val vergeten 
 
Meegeven dus. Betekent dat als een natte krant je overal bij 
neerleggen? Beslist niet. Meegeven is iets anders dan in elkaar 
zakken onder welke druk dan ook. Meegeven is het actief meegaan 
met de stroom; de beslissing nemen om gebruik te maken van de 
krachten die er toch al zijn. Het houdt eveneens in dat je ophoudt 
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met strijden en in plaats daarvan zoekt naar constructieve 
beweging; meestal is dat met de stroom mee. De vergelijking met 
slappe vaatdoek gaat hier dan ook volledig mank, omdat er een 
groot verschil is tussen je laten overmeesteren door gevoelens, 
krachten, woorden enzovoort, en het intelligent omgaan met deze 
zaken. Meegeven gebeurt vanuit een onderliggende kracht, die 
gebruikt kan worden om in balans te blijven.  
Wanneer iemand hard tegen je borst duwt en jij leunt naar voren, 
terwijl je één voet naar achteren zet om je schrap te zetten, ben je 
in strijd, verlies je kracht en door de weerstand die je fysiek biedt, 
kun je mentale en emotionele weerstand gaan voelen.  
Een klein pasje achteruit of opzij en er is geen weerstand: de ander 
duwt tegen niets, waar eerst jij stond. Daar de meeste mensen al 
heel snel in de gaten hebben dat het geen enkele zin heeft om 
tegen niets te gaan staan duwen, houden ze daar veelal al snel mee 
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op. Wellicht doen ze nogmaals een poging om je van je zojuist 
verworven plaats te duwen, maar wanneer je telkens dat kleine 
pasje doet, zal het uiteindelijk – vroeger of later – ophouden. Daar 
komt nog bij dat je er niet moe van wordt. De ander wel, maar daar 
hoef jij niet voor te zorgen: het was zijn of haar keuze om te gaan 
duwen, niet de jouwe.  
Opzij stappen kan kleine wondertjes veroorzaken. Goede 
politiemensen weten dat, en doen die stap opzij wanneer een 
conflict dreigt te escaleren. Deze politiemensen weten ook dat ze 
nooit het contact moeten verliezen, maar zijdelings in contact 
kunnen blijven. Dus behalve opzij stappen is het ook prettig en 
constructief wanneer je de ander blijft aankijken of anderszins laat 
merken dat hij of zij nog steeds jouw aandacht heeft. Wanneer je dit 
na enige oefening kunt vanuit rust en balans, gebeurt er tevens iets 
met de ander. Behalve de zinloosheid van het duwen, voelt de 
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ander een uitnodiging om samen te werken; partners voor dat 
moment te worden, in plaats van tegenstanders. Trots, eerzucht en 
doodgewone eigenwijsheid kunnen dat proces weliswaar enigszins 
vertragen of de ander doen besluiten om weg te gaan, maar in veel 
gevallen ontstaat er toch een ontspanning, een band, die voor dat 
moment prettig voelt.  
 
Je doet een boodschap in de supermarkt en weet op het nippertje 
de laatste krant van die dag te bemachtigen, vlak vóór de grissende 
handen van iemand die ook graag die krant wil. De ander wordt 
boos en beschuldigt jou van het ‘jatten’ van ‘zijn’ krant. 
‘Helemaal niet!’ brul je verontwaardigd, ‘ik was eerst!’  
Het conflict is hoe dan ook geboren, en het is heel lastig in het begin 
om te zien dat het conflict niet zozeer veroorzaakt wordt door de 
ander die boos wordt, maar dat er altijd minimaal twee voor nodig 
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zijn om een conflict in stand te houden. Het conflict kan dus alleen 
bestaan wanneer jij meedoet aan dat conflict, in dit geval door de 
boosheid van de ander te pareren.  
Het is leuk en leerzaam om te ontdekken hoe anders een contact 
kan verlopen wanneer je – zoals in bovenstaand voorbeeld – 
antwoord met bijvoorbeeld:  
‘He, wat vervelend voor u. Ik kan me voorstellen dat u baalt. Zou ik 
ook doen als ik net te laat was.’ 
Niet dat daarmee altijd zo’n conflict opgelost is, maar het geeft een 
geheel andere energie aan het contact dan een hartgrondig 
‘Oprotten jij!’ 
Door begrip op te brengen (en de kunst is natuurlijk om dat begrip 
ook te kunnen voelen, anders is het een goedkoop trucje) kan de 
ander zich gekend voelen en weet zich begrepen in zijn 
machteloosheid. Dat werkt meestal prettiger dan een ruzie. 
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Ook is het mooi om te weten dat bijna niets wat de ander zegt of 
doet, persoonlijk is bedoeld voor jou. Bijna altijd gaat het om een 
innerlijk proces van de ander zelf. Hij of zij voelt zich niet prettig, 
gepasseerd, gekleineerd of iets dergelijks, en jij bent net degene die 
in de buurt is, of waartegen de ander iets wil of durft zeggen. Zoals 
gezegd: in de meeste gevallen slaat het helemaal niet op jou 
persoonlijk maar fungeer je slechts als projectiescherm en 
klankbord voor de ander.  
Wanneer je dat eenmaal goed doorhebt, begrijp je dat je altijd al 
een keuze had in het reageren op anderen. Dingen waarvan je dacht 
dat ze jou veel schade toebrachten, blijken ineens gewoon dingen te 
zijn, al dan niet door anderen opgeworpen. De schade kun je alleen 
voelen zolang je de dingen schadelijk laat zijn. Een voorbeeld: 
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Els lijdt aan overgewicht en zit even koffie te drinken op haar 
werkplek. Een collega die haar dag niet heeft, kijkt haar aan en zegt: 
‘Dikke mensen zijn altijd lui.’  
Els haalt haar schouders op en lacht erom met haar andere 
collega’s. Inwendig voelt ze zich als door een granaat getroffen. Pijn 
scheurt door haar heen en ze is intens geraakt en verdrietig. Ze gaat 
met een neutrale uitdrukking naar het toilet waar ze haar woede en 
verdriet laat gaan in gierende uithalen. Ze is helemaal kapot door de 
schuld van die misselijke rotcollega. 
Zou Els weten hoe het werkelijk zit, dan wist ze dat haar collega 
alleen hardop uitsprak wat Els van zichzelf vindt. Immers: als Els het 
niet eens zou zijn met de uitspraak van haar collega, dan hoefde ze 
zich toch ook niet geraakt te voelen? 
Het probleem met deze ervaringen is dat het altijd de ander is die 
het doet, en dat we zo snel mogelijk zoeken naar een reden of 
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aanleiding om de verantwoordelijkheid voor ons welzijn bij die 
ander neer te leggen. Daarmee geven we anderen alle macht over 
ons, om met ons te kunnen doen wat ze  - onbewust of bewust – 
willen. En dat willen heeft ook nog een staartje. Want vaak is het zo 
dat de ander helemaal niet de bedoeling heeft om te kwetsen, maar 
is in een rare bui, zegt iets zonder erover na te denken of plaagt 
voor zijn gevoel slechts een beetje. Met andere woorden: de ander 
is zich meestal helemaal niet bewust van de gevoelens waar jij voor 
kiest na zijn of haar opmerking. 
Dit is tevens het lastigste gedeelte van het hele principe achter 
mentaal aikido. We zijn zo gewend om anderen van repliek te 
dienen, schuld en verantwoordelijkheid buiten onszelf te zoeken en 
te strijden, dat het een behoorlijke omschakeling kan betekenen om 
daarmee op te houden. Toch is dat de eerste en belangrijkste stap, 
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voordat je ook maar aan meegeven, versterken en ombuigen kunt 
denken. Anders krijg je schijnaikido. 
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Schijnaikido 
Wanneer je de mogelijkheid van aikido als de zoveelste manier wilt 
zien om te ‘winnen’ in communicatie – vooral in discussies, ben je 
met schijnaikido bezig. Dat gebeurt vrij veel en het lijkt tot een soort 
kunst te zijn verworden om iemand zo snel en accuraat mogelijk 
‘onder de tafel te lullen’. Dat heeft echter niets met aikido te 
maken, maar met machtstrijd en angst.  
Hoewel je veel plezier en voldoening kunt ervaren bij mentaal 
aikido, is dat plezier en die voldoening het grootst wanneer er 
medestanderschap ontstaat, in plaats van tegenstanderschap. Geluk 
is het grootst wanneer het gedeeld wordt, vooral in aikido. Iedereen 
kent wel de snelle jongens en meisjes die overal een antwoord op 
hebben, liefst heel scherp, en bij wie het steeds stiller wordt omdat 
de meeste mensen niet zo van dat soort communicatie houden.  
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Ook wanneer je deze vaardigheden gaat gebruiken om ‘de ander’ te 
doen inzien dat het op jouw manier beter zou kunnen, ben je niet 
met aikido bezig maar met opvoeden. 
Kortom: zolang je je bezighoudt met uitspraken of gedachten als: 
 

‘Ik zal hem eens even aanpakken met aikido; dat zal hem 
leren.’ 
‘Ik groei wel, maar mijn partner groeit niet mee.’ 
‘Het kwartje wil maar niet vallen bij de ander.’ 
‘Dat snapt een ander toch niet.’ 
‘Ik begrijp niet dat ze dat niet snapt.’ 
 

enzovoort, ben je met schijnaikido bezig en tevens met valse 
prediking.  
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Natte krant? 
Meegeven is niet hetzelfde als je laten overspoelen. Meegeven is 
een bewuste actie, vanuit een bewuste keuze. Een actief proces dus, 
dat meegeven. Wanneer je ‘als een natte krant’ reageert, zoals dat 
wel eens genoemd wordt, laat je je overmeesteren door de 
omstandigheden of door anderen, en lever je je wil in. Bij meegeven 
zoek je actief naar de keuzemogelijkheden die je op dat moment 
hebt, en past de meest constructieve toe. Het is het kiezen voor niet 
te strijden en actief toe te geven, in plaats van je in machteloosheid 
over te geven.  
 
 
 

http://www.nissinkcommunicatie.nl/


Buigen uit vrije wil – liefdevol communiceren met mentaal aikido 

Ed Nissink – www.nissinkcommunicatie.nl 

 
140 

Meegeven 
Nadat je hebt besloten om de verantwoordelijkheid te nemen voor 
je eigen processen, gevoelens en reacties, is de rest een kwestie van 
oefening. Hoe meer je oefent, des te beter zul je worden; zo simpel 
ligt dat. Maar zelfs met een paar eenvoudige handvatten kun je je 
communicatie met de omgeving al een enorm stuk versoepelen en 
prettiger doen verlopen. 
Van de drie stappen: meegeven – versterken – ombuigen, is de 
eerste ook de belangrijkste stap. Vaak zijn de twee volgende 
stappen niet eens meer nodig omdat het meegeven al zorgt voor 
het wegnemen van barrières en strijd. 
Voordat je deze eerste stap van meegeven gaat zetten, is het prettig 
om je erop voor te bereiden. Je zult merken dat het enige oefening 
vergt, maar niet moeilijk is, om te leren op deze manier te reageren 
op opmerkingen en handelingen die je anders zouden steken. 
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Eenmaal aangeleerd, gaat het steeds gemakkelijker en sneller en na 
een tijdje wordt het je normale manier van reageren. Als je dat wilt 
natuurlijk. 
 
Laten we eens kijken wat er met je gebeurt wanneer iemand een 
rotopmerking tegen je maakt, of wanneer er een conflict is tussen 
jou en anderen. Daarbij is het essentieel om je gevoel en je verstand 
te onderscheiden. Om dit te oefenen kun je het volgende doen. 
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Oefening: gevoel van gedachte onderscheiden en kiezen 
 

- herinner je een situatie waarin iemand een opmerking 
maakte die jou van streek maakte, stak, pijn deed 

- haal je deze situatie zo goed mogelijk in beeld, geluid en 
gevoel voor je geest; met andere woorden: verplaats je weer 
helemaal in die omstandigheden, dat gevoel, die plaats  

- onderscheid nu wat je dacht en wat je voelde op dat moment 
- vraag je dan af welk gevoel en welke gedachte je zou kiezen, 

als je dat had gekund 
- neem je voor om een volgende keer te kiezen wat je wilt 

voelen en denken 
 
Dit druist tegen het idee van veel mensen in, dat je niet in staat zou 
zijn om je gevoelens en/of gedachten te ‘sturen’. Met andere 
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woorden: dat je overgeleverd zou zijn aan een ongecontroleerde 
stroom van gevoelens en gedachten die als vanuit het niets en 
vanzelf je overspoelen, en waar je dan machteloos tegenover staat. 
Niets is minder waar: we zijn het alleen niet zo gewend om te kiezen 
wat we voelen en denken, maar reageren vaak op basis van de 
ingesleten sporen, de patronen en overtuigingen zoals we die 
meestal al jaren hanteren.  
Door bovenstaande oefening te doen, leer je dat je gedachten en 
gevoelens wel degelijk door jou te bepalen zijn, en dat er 
uiteindelijk helemaal geen sprake meer hoeft te zijn van ‘overspoeld 
worden’.  
Op zich is dat al een opluchting en een verbetering van je stemming 
is nog maar één van de resultaten, maar het geeft je nog meer. 
Door het leren onderscheiden en vooral door te leren kiezen, win je 
aan zelfvertrouwen, aan eigenwaarde. Een eventueel gevoel van 
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machteloosheid zal snel verdwijnen bij het regelmatig doen van 
deze oefening. 
Daarnaast is het, zoals gezegd, een goede voorbereiding op de 
eerste stap in mentaal aikido: het meegeven. 
 

http://www.nissinkcommunicatie.nl/


Buigen uit vrije wil – liefdevol communiceren met mentaal aikido 

Ed Nissink – www.nissinkcommunicatie.nl 

 
145 

Praktijkervaringen met de oefening 
Om je enig inzicht te verschaffen in hoe de oefening kan werken, 
volgt een aantal voorbeelden uit de praktijk. De voorbeelden zijn 
van mensen die nog niet bekend waren met mentaal aikido en die 
deze oefening voor het eerst deden. 
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Marit 
Toen Marit deze oefening deed, zat ze erg in haar maag met 
een opmerking die haar beste vriendin tegen haar had 
gemaakt. ‘Denk je ook wel eens aan anderen, of alleen aan 
jezelf?’ had deze vriendin gevraagd. Marit was kwaad 
geworden en weggelopen. Sindsdien ervoer ze spijt, boosheid 
en pijn. 
Haar grootste moeilijkheid hierin was dat ze telkens 
probeerde te bedenken waarom haar vriendin dit had gezegd. 
Keer op keer kwam ze met verklaringen over de 
gemoedstoestand van haar vriendin, de redenen waarom ze 
zoiets zou hebben gezegd en dat er waarschijnlijk iets was 
gebeurd waardoor de vriendin zo’n vreemde vraag stelde. 
Toen ze begreep dat ze op die manier niet verder kwam en 
zich bereid toonde om de oefening te proberen, ging ze zitten, 
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sloot haar ogen en stelde zich de situatie opnieuw voor, wat 
geen enkele moeite kostte vanwege haar emotionele 
betrokkenheid bij het geheel. 
‘Ik dacht: wat zullen we nou krijgen? Ik ben toch altijd goed 
voor haar?’ vertelde Marit. ‘En ik voelde niet direct boosheid, 
maar eerst angst omdat het door me heen schoot dat dit 
misschien wel het einde van onze mooie vriendschap kon zijn.’ 
Op de vraag wat ze zou kiezen, als ze had gekund antwoordde 
Marit: ‘Rust als gevoel, verwondering als gedachte. Ik zou 
gevraagd hebben wat er precies aan de hand was.’ 
Ze nam zich voor om een volgende keer te proberen om deze 
keuze te maken. Door niet meer zo veel energie te steken in 
haar ideeën over wat haar vriendin had bewogen en wat deze 
dacht of voelde, had Marit meer energie over om met zichzelf 
aan de slag te gaan; altijd een stap in de goede richting. 
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Een effect van de oefening was dat Marit meer rust voelde in 
zichzelf, ook al was het probleem hiermee nog niet opgelost. 
In elk geval kon ze zich nu voorbereiden op het meegeven. 
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Frans 
Telkens wanneer iemand naar zijn ‘achtergrond’ vroeg, werd 
Frans prikkelbaar en vaak gaf hij een snauwerig antwoord als: 
‘Wat heeft dat er nu mee te maken?’ Frans voelde zich een 
beetje minderwaardig omdat hij weinig schoolopleiding had 
genoten en hij schoot telkens in de verdediging als iemand ook 
maar een opmerking in die richting maakte. 
Voor deze oefening herinnerde hij zich een voorval waarbij hij 
een voordracht gaf over zijn grote hobby: het kweken van 
tropische vissen. Frans was daar in de loop der jaren een 
specialist in geworden en door zijn vereniging gevraagd voor 
deze spreekbeurt. Aan het einde van de voordracht mocht het 
publiek, mensen van diverse verenigingen van 
aquariumhouders, vragen stellen.  
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Een dame vroeg hem: ‘Wat voor opleiding hebt u eigenlijk 
genoten?’ en Frans reageerde zoals gewoonlijk geprikkeld 
met: ‘Wat heeft dat hier nu mee te maken?’  
Later had hij daar spijt van; het kwam zijn verhaal – dat 
verder goed werd ontvangen – niet ten goede. 
 
Wat hij voelde was angst, en wat hij dacht was: ‘O hemel, nu 
wordt ik ontmaskerd en stelt mijn hele voordracht niets meer 
voor, omdat ik niet gestudeerd heb.’ 
 
Als hij mocht kiezen, vertelde Frans, had hij voor een gevoel 
van rust gekozen en als gedachte dat hij gewoon eerlijk kon 
antwoorden, en eventueel zou hij dan nog kunnen vragen: 
‘Waarom wilt u dat weten?’ op een rustige manier. 
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Hij nam zich voor om dat de volgende keer te doen. En na een 
paar keer lukte hem dat. Daarbij ontdekte hij dat het 
uiteraard om de ideeën van zo’n vraagsteller ging omtrent 
opleiding en achtergrond, en niet zozeer om hem zelf. Een 
opluchting. 
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Meegeven is moeilijk wanneer je gekweld wordt door gevoelens van 
angst, woede of teleurstelling. Maar wanneer je bovenstaande 
oefening een paar keer uitvoert, merk je dat je niet zo vreselijk 
overgeleverd bent aan de grillen van je omgeving of aan de 
omstandigheden, dan je aanvankelijk wellicht dacht. Je ontdekt dat 
je wel degelijk een keuze kunt maken in je reacties, en bent dan 
klaar voor de stappen in mentaal aikido: meegeven, versterken en 
ombuigen. 
 
Wellicht ten overvloede dient nog vermeld te worden dat mentaal 
aikido alleen werkt als het inderdaad aikido is. Met andere 
woorden: als je wilt ‘winnen’ van de ander of wanneer je de ander 
wilt laten weten hoe goed jij mentaal aikido kunt, evenals wanneer 
je streeft naar genoegdoening, macht of overmacht, dan kun je het 
mentaal aikido beter even met rust laten omdat het je nooit zal 
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lukken op die manier. Je kunt dan beter eerst de strijd met jezelf 
uitvechten of stoppen. 
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Wist je dat: 
Je ongeveer tachtig procent onnodige energie gebruikt door spieren 
aan te spannen (of aangespannen te houden) die je niet nodig hebt? 
Zit eens helemaal stil, en voel welke spieren je aanspant, die je niet 
nodig hebt op dat moment. Als je het leuk vindt, kun je ze loslaten. 
Tachtig procent energie gewonnen! 
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De praktijk 

 
Stel je voor dat er iemand heel hard recht op je af komt lopen. Hij 
heeft een stok in zijn handen, hoog opgeheven boven zijn hoofd en 
zijn bedoeling is helemaal duidelijk: hij wil je aanvallen. Dan kun je 
op verschillende manieren reageren. Een mogelijkheid is om niets te 
doen, te wachten op de klap en dan maar zien hoe je daar weer 
bovenop komt. 
Een andere mogelijkheid is je schrap zetten, een arm boven je hoofd 
te houden en de klap af te weren. Deze mogelijkheid wordt het 
meest gebruikt. 
Aikido hanteert een vrij simpele logica. Wanneer iemand heel hard 
op je afrent, met die stok opgeheven in zijn handen, dan kun je vrij 
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snel ‘berekenen’ dat jij in zijn ‘baan’ staat: de baan die hij aflegt. Hij 
komt van voren op je af, en wil kennelijk naar een punt achter je 
(uiteraard weten we dat hij naar een punt op jou toe wil, maar met 
de ‘aikido-logica’ gaan we er gewoon van uit dat bewegingen 
oneindig kunnen zijn). De logica in aikido behelst dan dat jij in zijn 
weg staat, en dat de simpelste en meest logische oplossing is, om 
een stap opzij te doen en je aanvaller er langs te laten. Niemand 
raakt hierbij beschadigd, jij wordt er niet moe van (een kleine stap 
opzij is immers al voldoende) en de kansen voor iedereen zijn nog 
net zo als in het begin. Dat is de eerste stap in aikido: meegeven. 
Kort gezegd: je zorgt dat je niet daar bent, waar het niet leuk is 
(waar de klap gaat vallen bijvoorbeeld), maar vanaf de zijkant 
ernaar kunt kijken. Eén stapje is bijna altijd voldoende. 
De tweede stap kun je maken door de aanvaller, die toch al met alle 
geweld die kant op wilde, nadat je opzij bent gestapt nog een duw 
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in de rug mee te geven. Een soort support zeg maar. ‘Jij wilt die kant 
op, ik geef je de ruimte en een duwtje in de rug.’ 
De derde stap in aikido is meestal helemaal niet nodig, maar zou je 
die willen zetten, dan kun je gebruik maken van het principe van 
richten of ombuigen. De serie stappen gaat dan als volgt: 

- je stapt opzij om je aanvaller langs te laten rennen 
- je geeft een duwtje mee en helpt hem daardoor sneller te 

gaan 
- je pakt tijdens het duwtje met je andere hand zijn pols beet 

Vanaf dat moment beschik je over de mogelijkheid om de enorme 
kracht (die de aanvaller aanwendt; jij hoeft heel weinig te doen) te 
richten naar een punt dat jij wenselijk vindt. Stel dat je verder niets 
zou doen dan opzij stappen, duwen en de pols vasthouden, dan zal 
toch je aanvaller zijn baan moeten wijzigen (vooropgesteld dat je 
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blijft staan en de pols blijft vasthouden). Immers: hij kan niet zijn 
pols achterlaten en verder rennen?  
Dus zal hij moeten afremmen als hij geen enorme schok in zijn arm 
wil voelen, of hij moet van richting veranderen. Die richting betreft 
meestal een cirkel. Cirkels zijn heel belangrijk in aikido, omdat ze de 
vloeiende, ronde manier van bewegen aangeven en gemakkelijk te 
maken zijn. Je hoeft je nooit druk te maken om de hoek waarin 
bewogen wordt omdat er geen hoeken zijn. De beweging is altijd 
rond. Dat maakt het geheel ook gelijk veel soepeler dan wanneer je 
in hoeken, vierkanten of rechthoeken zou bewegen. Dat maakt 
tevens aikido zo mooi om te zien. 
 
In plaats van te blijven staan kun je het richten of ombuigen ook op 
een andere manier laten plaatsvinden door een klein stukje mee te 
lopen met je aanvaller en dan rustig zijn richting veranderen door 
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zacht aan zijn pols te trekken. Vanaf dat moment ben je van een 
‘volger’ een ‘leider’ of ‘richtingaangever’ geworden en bepaal jij 
uiteindelijk in welke richting de cirkel voltooid kan worden, of je laat 
op een gegeven moment je aanvaller weer los.  
 
Dat is de lichamelijke uitvoering van aikido, heel beknopt 
weergegeven.  
 
De mentale uitvoering verschilt alleen in uitvoering: de werkwijze is 
helemaal hetzelfde als bij de lichamelijke variant. De principes 
meegeven, versterken en ombuigen worden naar inzicht gebruikt 
om strijd, gevaar, machtsspelletjes en dergelijke te ontkrachten. In 
het begin, wanneer je nog gericht bent op het juist uitvoeren van de 
technieken, zal de concentratie die je daarbij nodig hebt 
verhinderen dat je volledig vrij en ontspannen kunt genieten van 
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het proces en van het resultaat. Maar allengs zul je je het principe 
eigen maken en er min of meer een automatisme van maken. Dan 
komt al snel het moment waarop je wellicht tot je verbazing merkt 
hoe plezierig dit mentale aikido is, terwijl je er geen enkele moeite 
voor hoeft te doen. 
 
In principe werkt de mentale vorm op dezelfde wijze als de fysieke. 
Stel je voor dat iemand een heel vervelende opmerking tegen je 
maakt. De bedoeling is duidelijk: hij of zij wil je verbaal aanvallen. 
Hoewel die opmerking naar jou toe wordt gemaakt en in jouw 
richting wordt geplaatst, heeft het meestal niet zoveel met jou 
persoonlijk van doen. Het is de motivatie van de ‘aanvaller’ die 
belangrijk is. Hij of zij wil een opmerking plaatsen (om welke reden 
dan ook) en jij bent nu net degene die daar prima geschikt voor is in 
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zijn of haar opinie, en bovendien ben je op dat moment ter plaatse. 
Dit is belangrijk om in gedachten te houden.  
De kunst is nu om de opmerking en het gedrag van de aanvaller los 
te leren zien van zijn of haar persoonlijkheid. Het gedrag is niet per 
se de persoon.  
Het klinkt wellicht wat vreemd: maar iedereen heeft altijd de beste 
bedoelingen met zijn of haar gedrag. Het probleem is vaak dat het 
niet jouw idee van beste bedoeling is. 
Op die manier ontdek je dat het vrij eenvoudig en zelfs wenselijk is, 
om de opmerking gewoon te laten komen, zonder in de verdediging 
te gaan. Dan blijft de opmerking in de lucht hangen, of ‘vliegt’ 
voorbij.  
Het is altijd grappig om te zien wat er met de aanvaller gebeurt, op 
het moment dat je deze eerste stap toepast. De aanvaller rekent 
namelijk op een reactie (anders hoefde hij of zij die opmerking niet 
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te plaatsen), en wanneer nu deze reactie uitblijft, of anders is dan 
verwacht werd, ontstaat er verwarring; twijfel. Je kunt dit 
vergelijken met mensen die een leeg melkpak oppakken in de 
veronderstelling dat het vol is, en daardoor hun rug blesseren (dat 
gebeurt echt). En juist die twijfel is een prachtige ingang naar een 
manier om de stemming te veranderen. Dat veranderen gebeurt 
overigens altijd door de aanvaller zelf. Jij hoeft alleen maar mentaal 
een stapje opzij te doen; al het overige wordt door de aanvaller in 
werking gezet. 
De tweede stap is dan om de opmerking te versterken, bijvoorbeeld 
door de aanvaller aan te moedigen nog iets toe te voegen aan zijn of 
haar opmerking. 
Daarna kun je eventueel de derde stap nog toepassen en de 
stemming ombuigen door het gesprek een andere wending te 
geven. 
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In de praktijk kan zoiets er als volgt uitzien: 
 

Henk: ‘Ik vind je een enorme sul Jan.’ 
Jan: ‘Dat is prima.’ 
Henk: ‘Huh?’ 
Jan: ‘Is dat alles, of wil je er verder nog iets over kwijt?’ 
Henk: ‘eh…’ 
Jan: ‘Ik ga even koffie halen. Wil je ook?’ 

 
Zoals gezegd is het heel belangrijk dat je dit in rust kunt doen. 
Wanneer je inwendig kookt van woede en bovenstaande in sissende 
klanken uitstoot heeft het geen enkele zin om te doen. Het opgeven 
van de strijd; het niet kiezen voor weerstand is essentieel. Je zult 
overigens al snel merken dat het steeds gemakkelijker wordt; zeker 
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na het ervaren van de resultaten. Mentaal aikido is verslavend 
omdat het leuk, prettig en leerzaam is. Een grote beginnervalkuil is 
de wens om de ander te tonen dat we met mentaal aikido bezig zijn 
en dat we ons lekker nergens door laten raken, in plaats van het 
gewoon toe te passen. 
Het volgende: 

Henk: ‘Ik vind je een enorme lul, Jan.’ 
Jan: ‘Ik begrijp dat je die opmerking kwijt wilt, en trek het me 
niet persoonlijk aan.’ 

 
is zo’n voorbeeld van: ‘Kijk mij eens niet in de strijd gaan.’ Misschien 
dat zoiets voor een korte periode werkt, maar uiteindelijk zal de 
weerstand die je van binnen voelt, zich altijd uiten. Op welke manier 
dan ook.  
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En zolang het om een opmerking gaat, is het nog wel te doen om je 
schouders op te halen en te denken: ‘Ach, laat maar.’ Iets anders 
wordt het wanneer je bijvoorbeeld vals wordt beticht van iets wat je 
gezegd of gedaan zou hebben. Wanneer iemand tegen je zegt dat je 
beloofd had het toilet schoon te maken, terwijl jij zeker weet dat je 
dat niet beloofd hebt, ontstaat er meestal weerstand. Die 
weerstand zorgt ervoor dat we razendsnel van het eigenlijke aspect 
(toilet dat al dan niet door jou schoongemaakt wordt) afdwalen en 
ons bezighouden met de ernaast gelegen zaken, zoals wie er nu 
gelijk heeft, en waarom de ander toch zo star blijft volhouden dat jij 
iets gezegd hebt, terwijl dat helemaal niet waar is.  
Vaak heeft het gesprek ook helemaal niets met het onderwerp te 
maken dat hardop wordt genoemd; zeker niet in conflictsituaties. Er 
is dan slechts sprake van argumenten die van pas kunnen komen 
om een betoog kracht bij te zetten.  
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In het geval van het schoonmaken van het toilet zou de ander 
bijvoorbeeld gewoon kunnen vragen: ‘Wil jij het toilet 
schoonmaken?’ in plaats van je alvast in een hoek te zetten door te 
zeggen dat je dat had beloofd.  
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Een voorbeeld:  
 

Julia: ‘Ben je bijna zo ver?’ 
Bas: ‘Waarvoor?’ 
Julia: ‘Nou, om naar mijn ouders te gaan natuurlijk.’ 
Bas: ‘Gaan we naar je ouders?’ 
Julia: ‘Ja zeg! Dat hebben we vorige week al afgesproken.’ 
Bas: ‘Daar weet ik helemaal niets van.’ 
Julia: ‘Je hebt het beloofd.’ 
Bas: ‘Nee hoor.’ 
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enzovoort. Direct vanaf het begin van dit gesprek gaat Bas in de 
verdediging en mee in de ‘ondercommunicatie’ (de communicatie 
die eigenlijk over iets heel anders gaat dan een bezoek aan Julia’s 
ouders).  
In plaats daarvan kan Bas zich afvragen – op het moment althans 
dat hij doorkrijgt waar het om gaat – of hij al dan niet zin heeft om 
mee te gaan naar Julia’s ouders. Dat houdt in dat Bas ineens alle 
trots, hang naar waarheid, eerzucht en overige zaken moet laten 
vallen, en zich alleen afvragen of hij mee wil. Daar is wat oefening 
voor nodig, en het risico bestaat natuurlijk altijd dat Bas helemaal 
geen zin heeft, ongeacht of hij het eerder had beloofd of niet. 
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Je merkt natuurlijk allang welke kant dit opgaat. Door mentaal 
aikido toe te passen ontkracht je elke vorm van manipulatie en 
machtsmisbruik. Je bent niet meer in een hoek te drijven (er zijn 
geen hoeken; alleen cirkels, weet je nog?) en daardoor 
‘ongrijpbaar’. Wanneer iemand er moeite mee heeft dat je 
ongrijpbaar bent, geeft hij in werkelijkheid te kennen dat hij je wil 
grijpen. 
En dat ontkrachten kan bijzonder vervelend aanvoelen voor degene 
die gewend is dat zijn of haar manipulaties voorheen altijd werkten. 
Het is dan ook aan te raden om een beetje medegevoel te tonen 
met onze gesprekspartner op het moment dat we merken dat er 
doodordinaire manipulatie achter zijn of haar gedrag zit. Aikido 
beoogt niet de ander ‘af te maken’ maar juist uit te nodigen tot een 
samenspel; een harmonieuze dans in communicatie. Pas wanneer je 
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allebei winnaars bent, heb je gewonnen. In alle andere gevallen zijn 
er slechts verliezers. 
 

‘Hans, ik heb enorm veel moeite met de manier waarop jij 
over de politiek praat.’ 
‘Dat kan ik me voorstellen; ik heb inderdaad nogal een 
afwijkende mening daarover. En dat is alleen nog maar de 
politiek…’ 
‘Ja. Nou, ik heb daar dus enorm veel moeite mee.’ 
‘Dat zei je inderdaad. En waarom vertel je me dat?’ 
‘Nou ja, zodat je weet hoe ik daarover denk.’ 
‘Ah.. juist. En wat zou je willen dat ik doe?’ 

 
Hier wordt aikido gebruikt om de eventuele manipulatie van de 
eerste spreker te ontkrachten. Bij een zin die begint met: ‘Ik heb 
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moeite met de manier waarop jij…’ kun je je afvragen wat de reden 
is waarom iemand je dat vertelt. Wat wil zo iemand bereiken met 
deze opmerking? Dat is dus iets anders dan je afvragen waarom 
iemand moeite heeft met de manier waarop jij bepaalde dingen 
doet of zegt. Dat is ook één van de grote verschillen tussen strijden 
en aikido. Bij aikido ga je niet mee in de argumenten om te kijken 
wie er eigenlijk gelijk heeft, maar bestudeer je oprecht de wijze 
waarop gecommuniceerd wordt, om tot een samenwerking te 
komen. Met andere woorden: door de bedoeling achter iemands 
gedrag te ontdekken, kun je daarna bepalen of je aan die bedoeling 
wilt tegemoetkomen of niet. Je hebt een eerlijke keuze, in plaats 
van dat je je laat omleiden langs allerlei manipulaties.  
Je kunt ook zien dat er meer gedaan wordt dan alleen de eerste drie 
stappen, in bovenstaand voorbeeld. De stappen meegeven (‘dat kan 
ik me voorstellen’), versterken (‘en dat is alleen nog maar de 
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politiek’) en ombuigen (‘waarom vertel je me dat?’) vormen de 
basis. Door nog een vraag toe te voegen echter, wordt de ander 
uitgenodigd om zijn werkelijke motivatie achter de opmerking 
kenbaar te maken. Sommigen doen dat inderdaad en kunnen daar 
smakelijk om lachen. Die mensen zijn helaas zeldzaam. De keren dat 
iemand zei: ‘Ik merk dat ik hier enorm zit te manipuleren,’ zijn niet 
zo talrijk geweest, maar wel bijzonder verfrissend. Meestal echter, 
wordt er een punt aan gedraaid door bijvoorbeeld een tegenvraag: 
‘Ik mag toch gewoon zeggen wat ik er van vind?’ of een andere 
ontwijking: ‘Jij verschilt zeker nooit van mening met iemand?’ of: 
‘Nou, gewoon duidelijk maken wat ik er van vind, en je kijkt maar of 
je er iets mee doet.’ 
Vooral dat laatste heeft een hoog ‘het-doet-me-lekker-toch-niets’ – 
gehalte. 
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In praktisch alle mogelijke antwoorden hoor je ontwijking of 
manipulatie terug. Wat iemand eigenlijk zegt met ‘Ik vind het 
vervelend dat je…’ is: ‘Ik wil dat je daarmee ophoudt.’  
Zou iemand dat echter gewoon rechtstreeks zeggen, dan zit daar 
het gevaar van afwijzing in natuurlijk, omdat jij botweg kunt 
weigeren om je te voegen naar de wensen van de ander. En 
afwijzing is iets waar veel mensen bang voor zijn, vanwege dezelfde 
misvatting dat afwijzing van een voorstel, opmerking of gedrag ook 
afwijzing van henzelf betekent. Dat we in duizend boeken kunnen 
lezen dat dat helemaal niet het geval is, of hoeft te zijn, heeft ons 
nog geen steek verder geholpen met het loslaten van die angst. Er is 
maar één manier om van afwijzingsangst af te komen, en dat is 
zelfacceptatie waardoor voldoende eigenwaarde ontstaat, en je 
jezelf met al je onvolkomenheden, fouten, tekortkomingen 
enzovoort kunt accepteren.  
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Deze angst voor afwijzing is dan ook de grootste motivatie voor veel 
mensen om niet rechtstreeks te durven zeggen wat ze van je willen, 
en daarom is het handig om aikido te kunnen toepassen. Je helpt 
uiteindelijk niet alleen jezelf ermee, maar ook nog de ander. En dat 
voor dezelfde prijs: een buitenkansje! 
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Wist je dat: 
Je nervositeit en misselijkheid kunt verminderen of oplossen door je 
vingers in elkaar te strengelen, je ineengestrengelde handen met de 
palmen op je maag te leggen en dan je handen uit elkaar te trekken? 
Je trekt dan als het ware ruimte op de spieren van je maag en 
daardoor op je maagwand. 
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De waarheid of bedrog? 

 
Op het moment van schrijven van dit hoofdstuk is er een aardige rel 
gaande in Nederland omtrent het anti-rookbeleid. Een stichting die 
het stoppen met roken bevordert, heeft cijfers op het internet en in 
andere media gepubliceerd van mensen die hebben aangegeven te 
zullen stoppen met roken, met ingang van het jaar 2004. Een aantal 
wakkere mensen slikten niet zomaar blindelings die cijfers en zijn op 
onderzoek uitgegaan, waarna ze erachter kwamen dat de 
gepubliceerde cijfers van de stichting vele malen hoger bleken dan 
de werkelijke aantallen.  
Dat is natuurlijk een mooie discussie en het geeft aan dat met een 
beetje goochelwerk iedereen kan toveren met cijfers, wat ook 
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voortdurend gebeurt natuurlijk. Een onderzoek is op zeer veel 
manieren dusdanig te manipuleren dat de resultaten van het 
onderzoek altijd ten gunste van de betaler uitvallen. En uiteraard 
kun je de resultaten een beetje ‘aanpassen’ voordat ze worden 
gepubliceerd. Of de stichting nu gelijk heeft of haar tegenhangers is 
niet zo belangrijk. Wel is het belangrijk hoe in het algemeen wordt 
omgegaan met de waarheid.  
 
In mentaal aikido wordt op een wat ongebruikelijke manier over de 
waarheid gedacht: ze is niet zo belangrijk. Dat is nogal een vreemde 
gedachtegang in een cultuur waarin voortdurend word gelogen en 
bedrogen maar waarin de waarheid als iets heel belangrijks wordt 
gezien; een paradox die al millennia voortduurt.  
Of wilde je net gaan zeggen dat je nooit aan bedrog doet? Laten we 
eens kijken: 
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Als je je opwindt over mensen in de wereld die honger en gebrek 
lijden, doe je er dan ook praktisch iets aan? 
Ben je altijd en overal helemaal jezelf, zonder een rol te spelen? 
Heb je je nooit afgevraagd bij iemand anders dan je partner hoe het 
zou zijn om te leven of te vrijen met die persoon, en deze gedachte 
daarna voor jezelf gehouden? 
Als je autorijdt, en je bent boven de maximum snelheid geweest; 
meld je dat dan bij de verkeerspolitie? 
Als je in de spiegel kijkt, bekijk je dan ook altijd de minder 
aantrekkelijke kanten van jezelf? 
Maakt het je helemaal niet uit hoe je er uitziet, of hoe je op de foto 
/ film komt? 
Zeg je altijd tegen iedereen precies wat je denkt? 
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Iedereen liegt; vooral de mensen die voortdurend roepen hoe 
eerlijk ze zijn. En aikido vindt dat helemaal prima, omdat aikido heel 
goed weet dat normen, waarden en grenzen variabel zijn per 
persoon, per groep en per situatie. Een leugentje om bestwil mag 
best, zeggen veel mensen. Maar wanneer is er sprake van bestwil? 
En wiens bestwil bedoelen we dan? Wie bepaalt dat overigens?  
Mijn ervaring is dat mensen die de meeste moeite met de waarheid 
hebben het er vaak over hebben en er behoorlijk krampachtig in 
kunnen zijn. Ze zijn voortdurend op zoek naar eerlijkheid, 
vertrouwen, betrouwbaarheid en trouw. Dat komt door de wet van 
compensatie. Alles wat we in onszelf niet of onvoldoende hebben 
ontwikkeld, zoeken we in de wereld om ons heen en bij andere 
mensen.  
Als je met mentaal aikido bezig bent, is het grappig om een 
minister-president zo vaak de woorden ‘verantwoordelijkheid’ en 
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‘eerlijkheid’ te horen zeggen, omdat je de polariteit erachter heel 
duidelijk kunt waarnemen. De politiek bedriegt schaamteloos zijn 
kiezers, en de dames en heren politici weten dat natuurlijk zelf ook 
heel goed (al verdringen ze die gedachte waarschijnlijk continu). Dus 
moeten ze wel een tegenwicht bieden in de vorm van een stukje 
theater waarin een ogenschijnlijk betrokken of geroerde minister 
met natte, trouwe hondenogen belooft dat hij of zij er alles aan zal 
doen om het beter te maken; wat dan ook… 
Dat zijn de mensen die vinden dat ze een voorbeeld voor het 
‘gewone volk’ zijn, en het is dan ook niet verwonderlijk dat degene 
die hen inderdaad als voorbeeld beschouwt, dit voorbeeld volgt.  
We moeten Nederland rookvrij krijgen, zegt de antirooklobby en de 
politiek beaamt dat lafhartig, zich intussen achter de oren krabbend 
hoe ze dan in vredesnaam die miljarden accijns-euro’s binnen 
kunnen halen. Ze vertrouwen er kennelijk maar op dat de mensen 
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uit het volk net zo betrouwbaar zijn als zij, en dat het gros van deze 
mensen belooft te zullen stoppen met roken, om zich er na korte 
tijd niet meer aan te houden.  
En het leuke is dat het werkt. Alle gepubliceerde cijfers ten spijt: er 
blijft een flink aantal mensen in Nederland (en daarbuiten ook 
natuurlijk) roken. Dat komt omdat mensen een natuurlijke 
weerstand tegen betutteling hebben. En omdat het uiteraard een 
vervelende verslaving is, waar de meeste mensen maar moeilijk 
mee kunnen ophouden. 
Het interessante hierin is dat er juist zoveel geld wordt 
binnengehaald met de zaken waarvan men zegt: ‘Dat mag eigenlijk 
niet’. Met de nadruk op ‘eigenlijk’ natuurlijk. Want als iedere burger 
ineens gehoorzaam zou worden, geen verkeersregels meer zou 
overtreden, niet meer zou roken of alcohol gebruiken (deze drug is 
zo mogelijk nog gevaarlijker dan tabak als je de onderzoeken mag 
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geloven, maar zo sociaal geïntegreerd in onze samenleving dat je er 
niet al te veel over hoort), geen crimineel gedrag zou vertonen, 
gezond zou gaan leven – dus geen of minder zorg nodig zou hebben, 
de mensen hun ouders weer gewoon in huis zouden nemen in 
plaats van ze in verzorgingsinstellingen onder te brengen, dan… 
 
Ja dan, lieve mensen… 
 
Dan zou Nederland failliet gaan. 
 
Dus vindt aikido dat de waarheid helemaal niet zo belangrijk is, 
maar dat de manier waarop je met waarheid en onwaarheid 
omgaat, dat wel is.  
‘Vind je haar leuk?’ vraagt een vrouw aan haar man. En hij, die zich 
zojuist nog zat voor te stellen hoe het zou zijn om met die leuke 
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vrouw een zeilvakantie te houden, trekt zijn zo lang getrainde 
uitdrukking van deels geamuseerd, deels onverschillig en zegt: 
‘Mwah, ze ziet er wel aardig uit hoor; niet mijn type overigens…’ 
‘Waar denk je aan lieverd?’ vraagt de man zijn vriendin. En zij, die 
net in gedachten probeerde te vluchten uit de relatie die haar al 
maanden de keel uithangt, zegt: ‘Ach zomaar, ik zat te denken dat 
we zondag misschien wel naar jouw ouders kunnen gaan.’ 
Takt is een ander woord voor bedrog; diplomatie ook. En we blijven 
het doen: allemaal.  
 
In mentaal aikido houd je je helemaal niet bezig met de vraag of 
iemand de waarheid spreekt of niet. Je vraagt je slechts af hoe 
belangrijk het is dat die waarheid gesproken wordt. En praktisch 
altijd zul je uitkomen op je eigen overtuigingen en een 
geprojecteerd slachtofferschap. Want als ‘de ander’ niet de 
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waarheid spreekt, kunnen wij ons geen waarheidsgetrouw beeld 
vormen van de situatie waar het op dat moment over gaat. We 
kunnen toch niet redelijkerwijs verwachten van onszelf dat we 
gewoon op een constructieve manier kunnen communiceren en 
handelen, als we niet de waarheid kennen? 
Maar waarom doen we dat ons leven lang dan al?  
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Je staat voor een wegsplitsing en vlak voor je staat een grote, 
groengouden draak. Je moet aan de draak vragen welke weg 
je zult kiezen. Eén van de twee wegen betekent dat je blijft 
leven. Kies je de andere weg, dan sterf je. Je vraagt aan de 
draak: ‘Welke weg zal ik kiezen zodat ik kan blijven leven?’ en 
de draak antwoordt: ‘De weg rechts, mijn vriend, betekent dat 
je in leven blijft…’  
Je bent goed van vertrouwen – waarom zou zo’n draak ook 
liegen? – en je stapt welgemoed het rechtse pad op. Net als je 
je afvraagt of de draak ‘rechts’ vanuit jouw of vanuit zijn 
gezichtspunt bedoelde, hoor je een harde knal, ziet een 
vreselijke lichtflits en je sterft. In de verte hoor je de draak nog 
bulderen van het lachen… 
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Misselijk ventje wel, die draak. Maar hoe vaak komt dit 
levensbelang voor in het beoordelen of iemand de waarheid spreekt 
of niet? Natuurlijk is het van belang dat je bij een sollicitatie te 
horen krijgt wat je salaris zal bedragen, en kun je stappen 
ondernemen wanneer achteraf blijkt dat er gelogen is. Daar hebben 
we wetten voor. 
Maar meestal gaat het om onze wens om gerustgesteld te worden 
in onze angsten. Wanneer je voortdurend op zoek bent naar 
eerlijkheid, trouw of vertrouwen, ben je er afhankelijk van en dus 
enorm kwetsbaar. Op het moment dat het je niets meer uitmaakt of 
iemand de waarheid spreekt of niet, omdat je op basis van je eigen 
ideeën handelt, ben je bevrijd. Bovendien zou je je kunnen afvragen 
waarom de waarheid en vertrouwen zo enorm aanwezig is in je 
bewustzijn. Heb je wellicht zelf wat moeite met het onderscheid? 

http://www.nissinkcommunicatie.nl/


Buigen uit vrije wil – liefdevol communiceren met mentaal aikido 

Ed Nissink – www.nissinkcommunicatie.nl 

 
188 

En dat is nu net het moeilijkste in de knusse samenleving waarin we 
het onszelf en anderen zo lastig mogelijk maken. Want dat betekent 
dat je al je ideeën over fatsoen, normen en waarden moet loslaten 
en opnieuw beginnen. Niet iedereen heeft daar zin in, zo is 
gebleken. Dan zegt aikido: ‘prima: dat is helemaal geen probleem. 
Accepteer het maar.’ 
Het probleem is niet waarheid of onwaarheid, maar het belang dat 
je eraan wilt hechten en de mate waarin je je eraan vastklampt.  
 
Goed: er mag dus gelogen worden van aikido. Wordt dat niet een 
enorme bende in onze samenleving? 
Mijn vraag is dan: hoe zou je het nu noemen? 
Met andere woorden: uiteindelijk verandert er niets door de 
‘waarheid’ of ‘onwaarheid’, simpelweg omdat iedereen zijn eigen 
waarheid maakt. Door overtuigingen, ideeën, meningen, 
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karaktereigenschappen, cultuur, gewoonten, inprentingen, regels 
en wetten zorgt iedereen uiteindelijk voor zijn eigen waarheid. 
Met het oefenen in mentaal aikido komt er een dag dat je 
daadwerkelijk met humor en compassie kunt luisteren en kijken 
naar mensen van wie je weet dat ze op dat moment de boel (of jou) 
aan het belazeren zijn. Het boeit je niet meer zo of ze wel de 
waarheid spreken, maar je bent geïnteresseerd in het proces en 
kijkt hoe jullie hier samen een mooi moment van kunnen maken. 
Meestal is dat moment er dan al voor de getrainde aikidoka. 
 
En ja: het is bijzonder lastig als jij op de afgesproken tijd in de regen 
op een vriend staat te wachten en hij komt niet, of hij komt te laat. 
Dat is vervelend en het zet je wellicht tot nadenken over een 
eventuele vervolgafspraak. Heel logisch allemaal, heel begrijpelijk 
en ook heel verstandig. Je bent tenslotte niet van Lotje getikt toch?  
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Aikido betekent ook niet dat je met je laat sollen; integendeel. Het is 
een manier om anders, creatiever met de momenten in je leven, en 
voor met de contacten tussen jou en anderen, om te gaan. 
Uiteindelijk vraag je je niet meer af wat de ander wel mankeert om 
zo onfatsoenlijk te zijn, maar ga je jezelf afvragen of dit is wat je 
wilt. Aikido weet dat je nooit een ander kunt veranderen, maar wel 
je eigen beslissingen kunt nemen op basis van wat zich voordoet. 
Het is helemaal jouw keuze of en wanneer je iemand ‘vergeeft’ die 
zich niet aan de afspraken houdt of jou bedriegt. 
Dus je hoeft je niet voortdurend te laten bedotten, maar je kunt wel 
naar manieren  zoeken om er op een creatievere manier mee om te 
gaan. Een paar voorbeelden:  
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Frank en Anne hebben om vijf uur afgesproken. Frank staat 
keurig op de afgesproken tijd te wachten. Anne is er nog niet 
om vijf uur en Frank bedenkt dat het verkeer kan tegenzitten, 
dat er iets tussen gekomen kan zijn, dat Anne even de weg 
moet zoeken of nog net voordat ze vertrok een belangrijk 
telefoontje kreeg, dat ze een naar bericht heeft ontvangen, en 
nog veertig andere redenen waarom Anne te laat is. 
Wanneer om tien voor halfzes Anne nog niet is gearriveerd, 
maakt Frank zich bezorgd en is hij ook chagrijnig. Bezorgd 
omdat er iets gebeurd kan zijn, en chagrijnig voor het geval 
het gewoon slordigheid van Anne blijkt te zijn. 
Een paar minuten voor halfzes arriveert Anne. ‘Sorry hoor,’ 
zegt ze, ‘maar alles zat tegen.’ 
Frank besluit om er geen drukte over te maken. Ze gaan uit 
eten en hij wil het gezellig hebben. Toch knaagt de 
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chagrijnigheid en het gevoel van wantrouwen de hele avond 
aan Frank en als ze afscheid nemen en elk naar hun huis gaan, 
heeft hij een zeurende hoofdpijn. 
Dit tafereeltje speelt zich nog een aantal keren af en de vijfde 
keer dat Anne te laat op een afspraak komt, barst Frank uit in 
een tirade. Anne is stomverbaasd: wat maken die paar 
minuten nu uit? Wordt ze soms beoordeeld op haar 
punctualiteit of zo?  
De ruzie loopt hoog op, ze besluiten niet meer met elkaar af te 
spreken en Frank ontwikkelt een flink wantrouwen tegen 
vrouwen waarmee hij in het vervolg afspreekt. Want volgens 
de wet van resonantie (je trekt aan wat bij je ontwikkeling 
past en wat overeenstemt met je overtuigingen) komt Frank 
natuurlijk nog een paar vrouwen tegen die zich ook niet aan 
de afspraken houden. De keren dat een vrouw met wie hij 
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afspreekt op tijd is, vergeet hij, of hij doet het af als toeval. 
Telkens verwacht hij weer dat vrouwen zich niet aan hun 
afspraken houden. Na nog een tijdje heeft Frank een hekel 
aan alle vrouwen gekregen, omdat ze zich nooit aan hun 
afspraken houden. 
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Natuurlijk heeft Frank groot gelijk dat hij het vervelend vindt om te 
moeten wachten. Ook heeft hij groot gelijk als hij zegt dat hij daar 
geen zin in heeft. Het probleem ontstaat echter niet door deze 
dingen, maar door de inconsequentie die Frank bij zichzelf aantreft. 
Ook al vindt hij het vervelend als iemand zich niet aan een afspraak 
houdt: hij geeft die persoon toch telkens weer een kans. Hij staat 
dus vier van de vijf keer met tegenzin een afspraak na te komen. 
Frank zou zichzelf eens kunnen afvragen wie aan wie ontrouw is. 
Want Frank is zichzelf natuurlijk volledig ontrouw door te zeggen: ‘Ik 
heb hier geen zin in,’ en het toch te doen. Die tegenstelling maakt 
het zo schrijnend voor Frank. 
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Els en Marian hebben om vijf uur afgesproken om een hapje 
te gaan eten. Els is op tijd, Marian niet. ‘Sorry,’ zegt Marian, 
‘maar er kwam van alles tussen.’ Els knikt. ‘Het belangrijkste is 
dat je er nu bent. Gebeurt je dat vaak trouwens, dat er iets 
tussen komt?’ 
‘Ja,’ zegt Marian, ‘heel vaak. Hoe ik ook probeer om op tijd te 
zijn, het lukt praktisch nooit.’ 
Ze hebben een gezellige avond, gaan lekker eten, genieten 
van elkaars gezelschap en ontdekken ook nog dat ze elkaar 
hartstikke leuk, lief en aardig vinden. Een topavond. 
‘Zullen we voor vrijdag weer afspreken?’ vraagt Marian, ‘ik 
vind het zo gezellig met je.’ 
‘Leuk!’ antwoordt Els, ‘Vijf uur weer doen?’ 
‘Prima.’ 

http://www.nissinkcommunicatie.nl/


Buigen uit vrije wil – liefdevol communiceren met mentaal aikido 

Ed Nissink – www.nissinkcommunicatie.nl 

 
196 

Vrijdag komt Els om tien voor half zes aanlopen, vlak vóór dat 
Marian arriveert. Geen problemen, leuke avond, en twee 
mensen die van elkaars aandacht, gezelschap en liefde 
genieten. Dat is aikido. 

 
Je merkt vast wel waar het (alweer) heen gaat. Het is wederom de 
kwestie of we anderen willen opvoeden, of dat we de 
verantwoordelijkheid voor onszelf nemen en zoeken naar creatieve 
manieren om ons leven zo aangenaam mogelijk te maken. 
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Een tijdje geleden moest ik voor mijn werk als docent een 
aantal keren per week een flink stuk rijden in de auto. Voordat 
ik op de snelweg was, moest ik zo’n vijftig kilometer over een 
tweebaansweg, waar de maximum snelheid honderd 
kilometer per uur is. En iedere ochtend op de heenweg, en ’s 
avonds dan weer op de terugweg, ergerde ik me rot aan 
mensen die met een gangetje van tachtig voortsukkelden, 
waar ze honderd mochten. Inhalen ging bijna nooit omdat er 
veel tegenliggers waren op deze drukke weg. Tijdens een 
zoveelste kreet van frustratie ontdekte ik ineens waar ik mee 
bezig was, en besloot om er iets aan te doen. De situatie 
veranderen ging niet, dus ik moest bedenken wat ik in mezelf 
kon veranderen.  
Mijn ongeduld was cruciaal, dacht ik. Want het verschil in 
rijtijd bij een snelheid van honderd of tachtig kilometer per uur 
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over deze weg bedroeg ongeveer een halve minuut. Het was 
al die ergernis niet waard om een halve minuut eerder te zijn, 
en ik bedacht dat ik mijn perceptie zou kunnen veranderen 
door er op een heel andere manier tegenaan te kijken. Dus 
stelde ik me aan het begin van de weg voor hoe daar grote 
borden stonden met de tekst 80 km/u. Ik prentte me in dat 
men op deze weg niet harder mocht rijden. Vanaf dat moment 
had ik geen spatje last meer van de voorliggers die tachtig 
kilometer per uur reden. Reden we sneller, dan gaf dat een 
lekker ondeugend gevoel, ook al wist ik in mijn achterhoofd 
best dat we honderd kilometer per uur mochten.  Een staaltje 
van zelfbedrog natuurlijk, maar wel een prettig staaltje. Goed 
voor hart en bloedvaten ook… 
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De wet van resonantie (aantrekkingskracht van wat bij je past) is al 
een paar keer genoemd. Deze wet heeft een belangrijk aspect in het 
leven, en het kan heel prettig zijn om daar gebruik van te maken. 
‘Wie goed doet, die goed ontmoet’ is typisch een uitwerking van de 
wet van resonantie, en leuk om te gebruiken. Op het moment dat je 
‘goed doet’ om daar waardering, wederdiensten of andere 
beloningen voor te krijgen, werkt de wet ook wel, maar minder snel 
en indringend. Wanneer je echter deze regel toepast, simpelweg om 
er een goed gevoel aan over te houden, kun je er een hoop plezier 
aan beleven.  
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De stad Groningen is gezellig, mooi en soms heel druk bezocht. Het 
verkeersaanbod is dusdanig, dat het niet altijd gemakkelijk is om 
een parkeerplaats te vinden in de buurt van het centrum. Ik kom 
daar regelmatig en tot voor een paar jaar geleden maakte ik me 
altijd een beetje zorgen over een vrije parkeerplek. Tien minuten 
voordat ik de stad binnenreed, was ik in gedachten en gevoel al 
bezig met allerlei scenario’s waarin ik geen plaats kon vinden, of 
anderen te slim af moest zijn. Kwam ik dan in de stad aan, dan was 
het inderdaad praktisch altijd een kwestie van zoeken, snel ergens 
inschieten met de auto en ruziemaken met degene die ook net op 
dat plekje wilde parkeren. Ik besloot om het eens op een andere 
manier te proberen, tijdens een bezoek aan Groningen op een dag 
dat ik geen haast had. Aangekomen bij de singels die het centrum 
omringen en waar betaald geparkeerd kan worden, zag ik een vrije 
parkeerplaats en een automobilist die aan het zoeken was. Ik zette 
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de auto stil, zwaaide naar de automobilist en wees naar de vrije 
plek. Weliswaar verbijsterd maar dankbaar parkeerde hij zijn auto 
op het plekje. Hij stapte uit, bedankte me, en vroeg of ik niet wilde 
parkeren. Ik antwoordde dat ik dat wilde, maar dat ik geen haast 
had. Op dat moment viel zijn oog op een plekje aan de overkant. Hij 
zei me in de auto te stappen en er naar toe te rijden, waarna hij de 
middenberm overstak, wijdbeens op de vrije parkeerplaats aan de 
overkant ging staan en deze vrijhield voor me. Lachend namen we 
afscheid. Dit heb ik sindsdien gedaan, en ik hoef tegenwoordig 
praktisch nooit meer een plekje te zoeken, want die zijn al vrij. Dat is 
ook resonantie. 
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Iemand laten voorgaan bij een parkeerplaatsje, in de rij voor de 
kassa of anderszins is een goede manier om te testen bij jezelf of je 
met aikido en resonantie bezig bent.  
 
Doe je het omdat je niets durft te zeggen? Of omdat je vindt dat het 
zo hoort? Uit een soort aangeleerde beleefdheid? Of gewoon omdat 
het goed voelt? Het verschil is merkbaar in de uitwerking, en je zult 
merken dat wanneer je belangeloos een ander laat voorgaan, je een 
hoop meer plezier beleeft in alles.  
 
Mensen worden rustiger, aardiger en doen hun best om het voor 
jou ook leuk te maken. Mooi toch? 
 
De reden dat deze voorbeelden in het hoofdstuk over waarheid en 
bedrog staan is dat je in het begin dit gedrag kunt gebruiken, zonder 
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er helemaal achter te staan. Gaandeweg zal het gedrag er dan voor 
zorgen dat je gevoel daarover steeds prettiger wordt. Met andere 
woorden: doe eerst alsof je het meent, dan ga je het uiteindelijk 
vanzelf menen. Weer een vorm van zelfbedrog dus, maar wel een 
constructieve. 
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Toepassingen 

 
Mentaal aikido is in zoveel situaties goed te gebruiken, dat het 
ondoenlijk is om een overzicht te geven van alle mogelijkheden. 
Daarnaast is het een manier van omgaan met je leven, die je door 
oefening kunt verwerven waarna een en ander niet meer 
afhankelijk is van omstandigheden, maar waarbij aikido in nagenoeg 
iedere situatie kan worden toegepast zonder de omstandigheden te 
hoeven inschatten. Je hoeft – kort gezegd – alleen maar te reageren 
op wat er gebeurt. 
Maar om je een beeld te geven van de kracht van mentaal aikido, 
wordt hier een aantal voorbeelden geschetst, van welke je er vast 
enkele zult herkennen. Het mooie van mentaal aikido is dat er altijd 
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meer dan één mogelijkheid is, en je bent uiteraard vrij om je eigen 
benadering te volgen. In de voorbeelden zul je de principes 
meegeven en versterken ontdekken, en in sommige voorbeelden 
ook de derde stap: ombuigen. Laat je niet misleiden door de 
ogenschijnlijke creativiteit in sommige oplossingen. Door 
regelmatige oefening en toepassing van de principes ontstaat deze 
creativiteit vanzelf.  
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Opvoeden met mentaal aikido 
Hoe je kinderen het beste kunt opvoeden is al heel lang een zwaar 
beladen onderwerp. Er zijn diverse stromingen en allemaal hebben 
ze hun eigen, vaak ook nog onderzochte methoden. Zo is er een 
stroming die zegt dat je niet moet opvoeden maar kinderen 
helemaal vrij moet laten. Anderen houden vol dat strenge tucht en 
discipline de enige manier is om kinderen voor te bereiden op hun 
volwassen leven. Beide stromingen – en alles daar tussenin – 
brengen heiligen en rotzakken voort. Soms zelfs heilige rotzakken. 
Mentaal aikido trekt zich niet zoveel aan van de ideeën die een paar 
mensen ooit ventileerden en op basis waarvan een groot deel van 
de hedendaagse psychologie nog steeds haar geld verdient, maar 
kijkt naar de resultaten. Iets kan wetenschappelijk nog zo ‘bewezen’ 
zijn; zolang het tegendeel telkens weer ook wordt ‘bewezen’, hecht 
aikido niet al te veel waarde aan al die theorie. Ook aikido is geen 
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tovermiddel, en zal soms helemaal niet of slechts ten dele voor de 
gewenste resultaten zorgen. Dat is wel iets om in het achterhoofd te 
houden, vind ik. Niettemin zijn er heel mooie resultaten bereikt in 
veel gevallen waarbij mentaal aikido werd toegepast, en de 
volgende voorbeelden kun je gebruiken om eens te zien of het ook 
voor jou kan werken.  
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schuttingwoorden 
Toen ik vroeger eens een schuttingwoord hoorde op school, vond ik 
het wel spannend om dat thuis te lanceren. Mijn ouders waren 
compleet in paniek en wrongen zich in allerlei bochten om me zo 
snel mogelijk te laten beloven dat ik nooit, maar dan ook NOOIT 
meer zo’n woord zou gebruiken. Dat maakte schuttingwoorden 
bijzonder interessant voor mij – als het zo beladen en verboden 
was, moest het immers wel iets heel bijzonders zijn – en een tijdlang 
heb ik me vermaakt met het zoveel mogelijk ontdekken van steeds 
grovere taal. Mijn ouders waren daar helemaal niet blij mee. 
Toen mijn zoon tien jaar oud was, kwam hij thuis met een 
schuttingwoord, en mijn eerste reactie was om hem te vertellen dat 
hij dat beter niet kon gebruiken. Ik keek naar zijn nieuwsgierige, 
scheefgehouden koppie en naar zijn zus die achter hem stond en 
net deed of ze niet meeluisterde, en besefte dat ik op het punt 
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stond om hetzelfde te doen als mijn ouders destijds. Daar ik wist 
wat de gevolgen daarvan waren geweest, besloot ik tot het gebruik 
van mentaal aikido, en nodigde mijn kinderen uit om te vertellen of 
ze nog meer van die woorden kenden. Zelf wist ik er ook nog een 
paar (van vroeger uiteraard) en een kwartier lang vermaakten we 
elkaar met verboden, grove taal. Het was best gezellig en we 
spraken af dat we iedere dag even zouden vragen aan elkaar of we 
nog nieuwe schuttingwoorden hadden geleerd. Na een paar dagen 
vroegen mijn kinderen of ze buiten mochten spelen en de woorden 
een andere keer doornemen. Ik hoor ze praktisch nooit 
schuttingtaal meer gebruiken. 
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Geen toetje 
Bijna alle kinderen willen grenzen verkennen en dat is ook nuttig, 
vind ik. Door het spel van aangeven en eventueel overtreden van 
grenzen leren ze wat wel en wat beter niet kan. Een van de 
gemakkelijkste en vaak succesvolste manieren om dat te doen is 
tijdens de maaltijden. ‘Dat lust ik niet’ is al vaak een bron van 
wanhoop geweest voor menig ouder, en er zijn in de loop van de 
tijd veel adviezen verschenen om hier op een constructieve manier 
mee om te gaan. Natuurlijk wil ik daar ook mijn advies aan 
toevoegen, omdat het een goed resultaat opleverde bij mijn 
kinderen, maar ook bij die van anderen.  
Ook mijn kinderen verkenden hun grenzen aan tafel door af en toe 
te roepen: ‘Dat lust ik niet.’  
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Mijn partner en ik werkten achtereenvolgens het hele scala van 
bekende en minder bekende adviezen af om het op te lossen. Een 
paar van die opgevolgde adviezen: 
‘Als je niet eet, wordt je niet sterk’ 
‘Je moet toch wat eten’ 
‘Ach, als ze maar wat binnenkrijgen’ 
‘Eet dan tenminste je groente op’ 
‘In elk geval drie happen van alles, dan mag je de rest laten staan’ 
‘Hoeft ook niet lieverd; we willen je nergens toe dwingen’ 
‘Wat denk je hoeveel werk papa of mama daarvan heeft gehad?’ 
‘Dat moesten wij vroeger eens zeggen!’ 
‘Misschien hebben jullie het gewoon wel te goed hier’ 
‘Als je niet eet, mag je ook niet buiten spelen’ 
 
enzovoort. 
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De werking of het ontbreken daarvan zat niet zozeer in de adviezen 
zelf, als wel in de stemming die erachter schuilging. Wanneer zo’n 
advies vanuit ongeduld of ergernis of onmacht wordt gebruikt, 
klinkt er een toontje in door wat het kind houvast geeft om te 
proberen nog verder te gaan met het ontdekken van grenzen. Pas 
op het moment dat een en ander in alle rust kan geschieden, zal het 
kind glashelder inzien dat zijn manipulaties geen enkel houvast 
vinden, en meestal gewoon gaan eten.  
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Dat kun je bereiken door het aikidoprincipe: meegeven, versterken 
en ombuigen. 
 
‘Ik lust dat niet.’ 
‘Dat is goed. Je hoeft het niet te eten als je geen trek hebt.’ 
‘Maar ik wil wel een toetje.’ 
‘Natuurlijk, en dat krijg je als je gegeten hebt.’ 
‘Maar ik wil niet eten.’ 
‘Dat is jouw beslissing en die respecteer ik.’ 
 
Daarna is het natuurlijk de kunst om niet in het welles-nietes-
spelletje te trappen en ellenlange discussies aan te gaan over de 
reden waarom je dit zo beslist en waarom het kind eigenlijk zou 
moeten gaan eten. De werking van deze methode zit ‘m in de rust 
en onverstoorbaarheid waarmee je dit doet. Als je dat niet zo voelt, 
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acteer dan. Zolang het kind maar snapt dat je niet te manipuleren 
bent. 
 
Het is ook vaak angst die ervoor zorgt dat we niet consequent 
durven zijn in opvoeding. Angst voor ruzie, beschadiging van het 
kind, enzovoort. Het interessante is dat ook je kinderen een enorm 
sterke overlevingsdrang hebben en vaak taaier zijn dan je zou 
vermoeden. Een moeder die bij mij in de praktijk kwam met de 
klacht dat haar kind alleen pannenkoeken wilde eten en verder 
niets, speelde het spel van haar kind helemaal mee. 
Ik vroeg haar wat ze op zo’n moment deed. 
‘Ja, dan bak ik maar weer pannenkoeken; hij moet toch iets eten?’ 
‘En als je geen pannenkoeken zou bakken?’ 
‘Dan eet hij niets.’ 
‘Hoe lang?’ 
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‘Nooit meer.’ 
‘Hoe weet je dat?’ 
‘Hoe bedoel je?’ 
‘Hoe lang heb je het tot nu toe volgehouden om geen 
pannenkoeken te bakken voor je zoon?’ 
‘Nou, ik heb eens een hele dag geweigerd, en aan het eind van die 
dag was hij helemaal overstuur en was hij misselijk van de honger.’ 
‘En toen?’ 
‘Ja, toen heb ik toch maar pannenkoeken gebakken.’ 
Ik keek eens naar haar zoon: een leuk joch dat geen enkel probleem 
zou krijgen als hij een dag of drie niet zou eten (een flinke griep 
zorgt soms voor nog meer voedselloze dagen, en dat is alleen maar 
reinigend). 
‘Je kunt je probleem niet oplossen,’ zei ik. 
‘Waarom niet?’ 
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‘Omdat je uiteindelijk altijd zult toegeven aan de manipulatie van je 
zoon, en hij weet dat. Het is een bij voorbaat verloren strijd.’ 
‘Moet ik hem dan gewoon dagenlang zonder eten laten zitten?’ 
‘Je moet helemaal niets, maar ik kan je verzekeren dat hij gaat eten 
als hij voldoende trek heeft en beseft dat er dit keer geen 
pannenkoeken komen.’ 
Ze heeft het gedaan. Erg moedig overigens, want de meeste ouders 
zijn zo gewend om in het patroon van wederzijdse bespelingen te 
blijven hangen dat het verdraaid moeilijk is om daaruit te komen. 
Haar zoon heeft een dag niet gegeten, alle mogelijke manipulaties – 
tot en met galbraken – uitgeprobeerd, en toch heeft deze dappere 
moeder haar angst aan de kant gezet en volgehouden. Daarbij 
begreep ze dat haar houding heel belangrijk was in deze situatie. Ze 
bleef uiterlijk kalm, verzorgde haar zoon liefdevol, ondersteunde 
hem bij het galbraken, knuffelde hem en vertelde hoeveel ze van 
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hem hield. De volgende dag vroeg hij om een boterham. Met 
schenkstroop; dat wel… 
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat het aikidoprincipe enigszins is 
aangepast. Zou deze moeder strikt het principe volgen, dan zou ze 
alleen nog pannenkoeken voor de jongen bakken, tot het zijn 
neusgaten uitkwam. In dit geval koos ze voor de bovenstaande 
oplossing omdat ze de koppigheid van haar zoon goed kende en 
vermoedde dat hij dan maandenlang doodleuk pannenkoeken zou 
blijven eten. Een voorbeeld van het soepel omgaan met de ‘regels’ 
in aikido. 
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Driftig dansen 
Een prachtig staaltje van aikido hoorde ik van een vriend. Zijn 
dochter van acht jaar had last van vreselijke driftaanvallen en zijn 
vrouw en hij hadden alles al geprobeerd op advies van 
goedbedoelende ‘deskundigen’: negeren, hoofd onder de koude 
kraan, op de gang zetten, terugschreeuwen en nog tientallen 
andere dingen. Niets hielp. 
‘Ik was zo wanhopig,’ vertelde mijn vriend. ‘Ik wist absoluut niet 
meer wat ik moest doen en mijn vrouw ook niet. We zagen de drift 
van mijn dochter en waren alledrie een zenuwinstorting nabij. Tot 
op een gegeven moment ze weer een driftbui kreeg en mijn vrouw 
en ik elkaar opnieuw hulpeloos aankeken. Op dat moment was er 
net een stukje op de televisie waarin een man zijn vrouw onhandig 
beetpakte en als een bezetene begon te dansen. “Laten we 
dansen!” stelde ik mijn vrouw voor, die me aankeek alsof ze 
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vermoedde dat nu eindelijk de stoppen waren doorgeslagen bij mij. 
Ik greep haar beet, trok haar uit de stoel en terwijl mijn dochter als 
een gek stond te krijsen en met haar handen tegen de deurpost 
sloeg, voerde ik mijn vrouw mee in een woeste dans. Mijn vrouw 
kreeg de slappe lach, ik brulde allerlei rare kreten door de kamer en 
we dansten zo goed en zo kwaad als het ging. Na een paar seconden 
merkte ik dat het opvallend stil was geworden in de kamer. Mijn 
dochter stond ons stomverbijsterd aan te staren.’ 
Hij lachte bij de herinnering. ‘Sindsdien sprongen mijn vrouw en ik 
bij het eerste teken van een driftbui van mijn dochter overeind, 
grepen elkaar beet en begonnen te dansen. Als één van ons alleen 
met mijn dochter thuis was, dansten we in ons eentje. Het duurde 
nog zo’n vier driftbuien, althans de aanzet daartoe, en daarna was 
het over. 
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Fluisterkracht 
De eerste jaren dat ik voor de klas stond, probeerde ik als zoveel 
docenten op de gebruikelijke manier orde te houden wanneer het 
rumoerig in de groep was. Ik stak mijn armen in de lucht en riep: 
‘Mensen, even centraal graag!’ Of ik probeerde het lawaai te 
overstemmen door mijn spreekvolume te vergroten. Dat gaf alleen 
maar meer rumoer en op een gegeven moment ontdekte ik een 
veel gemakkelijker methode, die praktisch altijd goed werkt. 
Naarmate er meer lawaai ontstond, ging ik zachter spreken waarna 
de groepsleden elkaar toesisten om stilte. Dat gaat heel snel en het 
kost veel minder energie. 
Deze methode werkt –enigszins aangepast- ook goed in gesprekken 
met mensen die niet kunnen luisteren, of je niet laten uitspreken. Ik 
werd eens uitgenodigd in een radiostudio voor een interview over 
communicatie. Er werden interessante vragen gesteld en ik vond 
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het leuk om daarop te antwoorden. De interviewer echter, was erg 
ongeduldig en vond het kennelijk lastig om een volledig antwoord te 
krijgen. Telkens werd ik midden in een antwoord onderbroken, 
waarna onmiddellijk de volgende vraag volgde. Mijn natuurlijke 
neiging was om toch nog te proberen mijn antwoord af te maken, 
alvorens antwoord te geven op de volgende vraag. Dat gaf een 
rommelige en opgejaagde indruk. Na een paar van deze vragen en 
half afgeraffelde antwoorden besloot ik het aikidoprincipe te 
hanteren en hield onmiddellijk mijn mond wanneer de interviewer 
mij onderbrak, ondertussen met handgebaren te kennen gevend 
dat hij vooral door moest vragen. Het resultaat was heel bizar en ik 
vond het komisch dat de interviewer vrij snel in de gaten kreeg dat 
er iets helemaal misging in de communicatie. Omdat waarschijnlijk 
nog nooit iemand op die manier had gereageerd wist de interviewer 
ook helemaal niet dat zijn manier van interviewen het gesprek danig 
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verstoorde. Dat werd echter duidelijk door mijn zwijgen, telkens 
wanneer hij geluid maakte. Na drie van die onderbrekingen kreeg hij 
het door, kwam er rust in het gesprek, liet hij me uitpraten en bleek 
dat hij een geweldig interviewer was, die uitstekende vragen stelde 
en prima inhaakte op mijn – nu volledige – antwoorden.  
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Schulden 
Een vriendin was gescheiden van haar man en leefde al vier jaar 
samen met iemand anders. Destijds was met de scheiding alles 
verdeeld en het leek financieel gezien ook allemaal in orde te zijn. 
Toen haar ex-man overleed, kreeg ze ineens allerlei rekeningen en 
schuldeisers aan de deur. Het bleek dat haar ex enorme schulden 
had opgebouwd, al tijdens hun huwelijk, waar ze niets van wist. Het 
ging om bedragen die haar budget en inkomen ver te boven gingen 
en ze was behoorlijk geschokt. Wettelijk had ze niet veel houvast, 
zoals haar werd verzekerd en de brieven van incassobureaus bleven 
binnenstromen. Ten einde raad schreef ze al deze bureaus een brief 
waarin ze haar financiële situatie uiteenzette, inzicht gaf in haar 
inkomensgegevens en aanbood om een percentage van dat 
inkomen te gebruiken voor het afbetalen van deze schulden. Omdat 
ze een bijzonder klein inkomen had op dat moment, zou het 
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afbetalen van die schulden ongeveer honderdvijftig jaar hebben 
geduurd. Alle incassobureaus hebben haar de schuld 
kwijtgescholden.  
In plaats van tegen het onrecht te vechten dat het haar schulden 
helemaal niet waren, heeft deze vrouw aikido toegepast en het 
probleem in zeer korte tijd opgelost. Niet alleen scheelt het haar 
een hoop kopzorgen, maar het is ook een stuk voordeliger. 
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Belastinghulp 
Een vergelijkbaar geval deed zich voor bij een kennis die een eigen 
bedrijf had. Na de eerste twee moeilijke jaren, kreeg hij de 
belastingdienst op bezoek voor controle van zijn boekhouding. Na 
een paar dagen was hij bedolven onder de aanmaningen, zaken die 
hij moest uitzoeken en waar hij helemaal geen verstand van had. 
Een dure accountant bracht ook niet echt een oplossing en mijn 
kennis was ten einde raad. 
‘Op den duur maakte ik de blauwe enveloppen van de 
belastingdienst niet eens meer open,’ vertelde hij, ‘en de telefoon 
nam ik ook niet meer op.’  
Uiteindelijk gaf hij zich volledig over, maakte een afspraak met de 
medewerker van de  belastingdienst die hem meermalen had 
verzekerd dat ‘de belasting er niet alleen was om geld te innen, 
maar ook om te helpen’, en nam op een regenachtige maandag alle 
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dozen met zijn administratie mee. De belastingmedewerker had 
slechts een halfuur tijd voor hem, dus er kwamen hooguit twee 
papieren aan de orde in dat gesprek. Mijn kennis vroeg direct om 
een nieuwe afspraak, en tussen de afspraken door stuurde hij van 
alles wat met geld, omzet of inkomen te maken had, een kopie naar 
de betreffende medewerker van de belastingdienst. Al die tijd 
zorgde mijn kennis ervoor dat hij alleen gebruik maakte van hetgeen 
de belastingdienst pretendeerde te bieden. Ze konden dus niet 
anders dan hem telkens weer te woord staan. Elke keer nam hij de 
dozen met administratie mee.  
En op een gegeven moment, na zo’n drie maanden, bleek de 
administratie van het kleine moeizaam opgebouwde bedrijfje van 
mijn kennis ineens niet meer van levensbelang voor de 
belastingdienst. De blauwe enveloppen verschenen steeds minder 
vaak, hij werd niet meer continu gebeld (meestal had hij zelf al vijf 
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keer met ze gebeld die dag), kortom: hij werd sinds die tijd weer als 
normale ondernemer en belastingbetaler behandeld.  
‘Ik heb nog steeds die dozen klaarstaan,’ vertelde de kennis me 
laatst, ‘voor als ze weer eens om werk verlegen zitten.’ 
 
Haal ze in huis 
Een gezellig dorp in de provincie Groningen. Het is half acht en de 
vergadering begint. Alle dorpsbewoners mogen hun zegje doen en 
het is duidelijk dat de meningen zeer verdeeld zijn. Het probleem 
dat wordt besproken, gaat over het al dan niet opvangen van meer 
asielzoekers in het dorp. Over één ding is iedereen het eens: het 
asielzoekerscentrum dat in het dorp staat is volledig bezet, en voor 
die mensen wil iedereen goed zorgen. Er is een groepering in het 
dorp die liefst nog meer asielzoekers wil opvangen – al hebben ze 
nog niet precies duidelijk kunnen maken waarom. 
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‘Wat mankeert jullie eigenlijk?’ zegt een van de aanwezigen, ‘we 
vangen al vierhonderd mensen op. Is dat nog niet genoeg?’ 
‘Het is nooit genoeg,’ zegt iemand van de groepering, ‘deze mensen 
zitten in nood en het is onze humane plicht om ze te helpen.’ 
‘Die hulp kan toch wel verdeeld worden over meer plaatsen in het 
land?’ zegt een ander, ‘onze provincie heeft ongeveer vijf keer 
zoveel centra voor opvang als de overige provincies.’ 
‘Jullie begrijpen de problematiek helemaal niet,’ zegt het 
groeperinglid. 
Enzovoort. 
Uiteindelijk staat er een vrouw op die het woord vraagt. 
‘Klopt het dat jullie echt vanuit je hart begaan bent met de 
problematiek van asielzoekers?’ vraagt ze aan de mensen van de 
groepering. Allen knikken bevestigend. 
‘En zijn jullie bereid om er alles aan te doen om te helpen?’ 
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Opnieuw wordt er bevestigend geknikt en ‘ja’ gemompeld, zij het 
met iets meer aarzeling. 
‘Dan stel ik voor dat jullie, voorzover daar ruimte voor is, allemaal 
een asielzoeker of zelfs een gezin in huis nemen,’ vervolgt de vrouw, 
‘en dat degenen die dat willen, jullie een financiële tegemoetkoming 
geven eens per maand. Ik kan wel wat missen, maar ik heb geen 
ruimte in huis, noch zin om mensen in huis te hebben, dus ik draag 
financieel graag iets bij. Jullie willen graag helpen en hebben daar 
alles voor over zeg je, dus dan lijkt het me een goede oplossing. Wat 
denken jullie ervan?’ 
Na een tijdje blijkt dat de groepering toch wel genoegen neemt met 
de huidige opvang. 
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De boel aan kant 
Anneke ziet al jaren op tegen de bezoekjes van haar moeder. Ze 
zorgt ervoor dat haar huis schoon en opgeruimd is, en maakt het 
gezellig. Maar telkens heeft haar moeder commentaar op het 
huishouden.  
‘Staat die plant niet teveel in de zon?’ vraagt moeder dan, of: ‘Wat 
worden die kasten toch snel stoffig hè?’ Hoe goed Anneke ook 
opruimt, er is altijd wel iets te vinden waarop haar moeder 
commentaar levert. Anneke besluit het eens op een andere manier 
te proberen. De eerstvolgende keer dat haar moeder op bezoek 
komt, ruimt Anneke niet op, laat wat gebruikte kopjes op de tafel 
staan en zet een paar planten scheef in de vensterbank.  
Haar moeder komt binnen, kijkt verschrikt in het rond en probeert 
netjes haar mond te houden. Ook meent Anneke iets van triomf in 
de ogen van moeder te zien, maar dat kan natuurlijk haar 
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verbeelding zijn. Anneke zet koffie, schenkt in en staat telkens even 
op om iets recht te zetten, een kopje op te ruimen, een doekje 
ergens overheen te halen, enzovoort. Moeder geeft niet één keer 
commentaar. Na drie van deze bezoekjes zorgt Anneke er weer voor 
dat alles netjes is als moeder komt. Moeder heeft geen commentaar 
meer. 
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Een goed idee 
‘Ik word er helemaal tureluurs van,’ verzucht Bart. Hij is 
groepsleider bij een training voor sociaal-maatschappelijk 
werkenden. Zojuist kwam één van de cursisten, Lisa, bij hem met 
een ‘leuk ideetje’ zoals ze het zelf noemt. Dit was ongeveer de 
twintigste keer dat Lisa met een leuk ideetje kwam en Bart begint 
wat kregel te worden. 
‘Het is niet erg dat ze die ideetjes heeft en meedeelt,’ vertelt hij, 
‘maar het zijn telkens ideetjes die door ons uitgevoerd moeten 
worden. Websites ontwikkelen, de cursusruimten anders inrichten, 
uitstapjes regelen… allemaal goede ideeën, maar er is helemaal 
geen tijd voor ons om dat te doen.’ 
‘Nou,’ zegt zijn collega, die een groep heeft met minder ideetjes, 
‘dan geef je haar toch toestemming om het een en ander eens op 
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papier te zetten, mensen te regelen die dat willen doen en laat je 
het toch door haar zelf doen?’ 
Daar had Bart nog niet aan gedacht. Een week daarna komt Lisa in 
de lunchpauze naar hem toe. 
‘Kan ik je even spreken?’ vraagt ze, ‘Ik heb namelijk een leuk 
ideetje.’ 
‘Natuurlijk,’ zegt Bart. Hij heeft dit gesprek de hele week geoefend. 
‘Ga zitten en vertel het maar.’ 
‘Nou,’ zegt Lisa, ‘ik zat te denken hoe leuk het zou zijn als jullie een 
soort commissie samenstellen, die allerlei extra activiteiten 
organiseert voor de cursisten. Bijvoorbeeld een uitstapje, een 
gastdocent uitnodigen, dat soort dingen. Wat vind je ervan?’ 
‘Fantastisch!’ Roept Bart tegen een verbaasde Lisa. Zoveel bijval had 
ze vast niet verwacht.  
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‘Ik vind het een goed idee,’ vervolgt hij, ‘en het zou jammer zijn om 
er geen gebruik van te maken, nietwaar?’ Lisa knikt blij. 
‘Goed,’ zegt Bart, ‘maak een lijstje van dingen die zo’n commissie 
zou kunnen doen, kijk vast eens welke mensen uit je groep daaraan 
willen meewerken en als dat lukt, maak dan een soort nieuwsbrief 
of aankondiging op papier, zodat iedereen het kan lezen. Ik wil dat 
wel voor je kopiëren voor iedereen.’ 
Lisa kijkt hem wat schaapachtig aan en zegt: ‘maar…’ 
‘O ja,’ gaat Bart verder, ‘ik vind dat jij de rol van coördinator 
verdient, en de vergaderingen, werkzaamheden en verdeling van 
tijd moet regelen. Dat is niet meer dan fair: het is tenslotte jouw 
idee. Ik zie het concept graag tegemoet. Kan dat volgende week al?’ 
‘Ik zal eens kijken,’ mompelt Lisa, ‘bedankt.’ 
Het was het laatste ideetje en het werd niet uitgevoerd omdat Lisa 
toch te weinig tijd bleek te hebben… 
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Wist je dat: 
Je een maag- of darmkramp kunt oplossen door je lichaam helemaal 
achterover te strekken? In plaats van de veel voorkomende neiging 
om ineen te krimpen en voorover te buigen wanneer zich een maag- 
of darmkramp voordoet, strek je je zo ver mogelijk achterover. Dat is 
een halve seconde heel pijnlijk, waarna de kramp snel verdwijnt. Je 
‘rekt’ je lichaam op en creëert daardoor ruimte. Het lijkt 
tegennatuurlijk om dat te doen, daarom gebeurt het ook bijna nooit, 
maar het is veel effectiever. 
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EHBO (Eerste Hulp Bij Onmacht) 

 
In dit hoofdstuk zal een aantal handvatten worden beschreven, die 
voor specifieke situaties bruikbaar zijn. Met enige creativiteit kun je 
ze aanpassen aan jouw situatie. Het zijn slechts voorbeelden en het 
kan altijd ook nog op andere manieren. De manier die jou het beste 
lijkt, is ook altijd de beste manier. 
Veel van de beschreven mogelijkheden zijn gebaseerd op mentaal 
aikido; sommige niet. Het belangrijkste is dat het werkt, en dat je 
onmacht kunt omzetten in eigenmacht. En met eigenmacht wordt 
niet het overheersen of overwinnen van anderen bedoeld, maar het 
rustig in je centrum kunnen blijven terwijl je reageert op wat er 
gebeurt.  
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Algemene principes 
Hoe meer je strijdt, des te zwaarder wordt alles waartegen je strijdt 
omdat je het voedt met je energie en aandacht. De kunst is dus om 
de strijd op te geven, los te laten. Dat is soms gemakkelijker gezegd 
dan gedaan, omdat we zo gewend zijn te vechten tegen van alles 
waarvan we denken dat het niet zou moeten gebeuren. Ophouden 
met vechten is overigens iets anders dan acceptatie. Bij acceptatie 
zeg je volmondig ‘ja’ en ga je actief mee in de stroom van het 
gebeuren; welk gebeuren dan ook.  
Bij het stoppen met vechten is het een kwestie van je niet meer 
continu verzetten tegen wat er gebeurt. Daar zit een keerzijde aan 
omdat het niet de bedoeling is om je geheel weerloos te laten 
overspoelen door de gebeurtenissen. Zoals je geleerd hebt het 
juiste midden te vinden en te houden in de oefening centreren, zo 
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kun je ook het midden zoeken tussen strijden en totale overgave. 
Het alert, actief bezig zijn met wat er gebeurt, zonder je te verliezen 
in een gevecht op leven en dood is equivalent aan het centreren.  
 
Daartoe is het nodig dat je eerst een stapje achteruit doet. Soms 
letterlijk, maar meestal in gevoel en gedachten. Je neemt als het 
ware een beetje afstand van de situatie, maar ook van jezelf. 
Daardoor kun je meer en beter waarnemen omdat je je oogkleppen 
hebt afgedaan. Op het moment van strijd (die immers altijd 
voortvloeit uit angst) heb je die oogkleppen op en lijkt het alsof je 
door een smalle koker kijkt, waarbinnen slechts weinig 
mogelijkheden bestaan tot het oplossen van het probleem. Door die 
tunnelvisie beperk je jezelf in je creativiteit en kost het onnoemelijk 
veel tijd, energie en ergernis om je doel te bereiken, als je het al op 
die manier kunt bereiken. Bovendien zal de situatie zich blijven 
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voordoen, telkens opnieuw, zolang je ertegen blijft strijden. Dat is 
een kosmische (en soms ook komische) wet.  
 
Wanneer je nu die stap achteruit hebt gedaan, kun je op een andere 
manier naar de situatie en jezelf kijken, maar ook naar ‘de ander’. 
Zolang je bezig bent met het beperkt denken en vechten tegen de 
ander en de situatie, zie je de ander alleen maar als gevaarlijk, 
hinderlijk of op zijn minst als een barrière op je weg. Zodra je echter 
de stap achteruit hebt gedaan, kun je je ook eens richten op de 
eventuele beweegredenen van de ander. Is hij of zij werkelijk uit op 
jouw vernietiging? Probeert deze ander echt met opzet om jou 
volledig onderuit te halen? Of reageert hij vanuit onmacht? Vanuit 
hulpeloosheid? Kent hij slechts deze manier om te handelen en 
weet hij niet dat er ook andere manieren zijn? Niet dat het 
probleem oplost door te weten wat de ander beweegt, maar het 
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geeft je meer ruimte (je kunt dat letterlijk ervaren in je lichaam 
doordat je meer ruimte voelt om te ademen) om de situatie op een 
andere, luchtiger manier te beschouwen.  
 
Nadat je dan die stap achteruit hebt gedaan en de situatie, jezelf en 
eventuele anderen op een andere manier kunt zien, is het nemen 
van een beslissing over wat je gaat doen veel eenvoudiger. Vanuit je 
ruimere visie heb je trouwens ook veel meer mogelijkheden om uit 
te kiezen. Angstig en/of boos strijdend is er vaak maar één 
mogelijkheid, hooguit twee. Vanuit de kleine afstandsvergroting die 
je daarnet hebt gemaakt, verschijnen ineens veel meer 
mogelijkheden, waardoor je ook meer rust ervaart en sterker in je 
eventuele besluit staat.  
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Als je tot een bepaalde handeling besluit, hang je er dan niet aan op. 
Met andere woorden: wees flexibel. Wanneer een beslissing niet de 
juiste blijkt te zijn, en dat merk je al gauw aan jezelf, de situatie en 
de reacties van eventuele anderen, dan is het prettig wanneer je 
jezelf de vrijheid gunt om terug te komen op je besluit en iets 
anders te beslissen. Dat is ook aikido: niet vastzitten in wat je ooit 
besloot, maar gewoon doen wat op dat moment het beste is, ook al 
is dat iets totaal anders. 
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Ruzie 
Bij ruzie gaat het bijna nooit om datgene waar ruzie om wordt 
gemaakt. Dat klinkt wat dubbel en dat is het ook. Ruzie kan 
voorkomen tussen twee honden, die vechten om eten. Dat is 
zuivere ruzie en wie wint die krijgt het voedsel. 
Maar de ruzies tussen mensen gaan weliswaar vaak ogenschijnlijk 
over hetgeen wordt uitgesproken, terwijl onder datgene wat hardop 
wordt gezegd een massa verborgen boodschappen zitten. Een 
voorbeeld: 
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Koos en Arda hebben ruzie over één van hun kinderen, Jos. Jos 
wil graag bij een voetbalclub en Arda vindt dat prachtig. Koos 
echter, is het er helemaal niet mee eens omdat hij vindt dat 
Jos moet opgroeien op een manier waarbij het klassieke man-
vrouw-patroon wordt vermeden. Tot laat in de nacht (Jos ligt 
allang in bed en heeft misschien al iets nieuws bedacht wat hij 
zou willen doen) ruziën Koos en Arda hierover en het ene 
verwijt na het andere wordt op tafel gegooid.  
‘Door per se niet in het klassieke patroon te willen zitten, doe 
je het precies andersom en zit je alsnog in een patroon,’ zegt 
Arda. 
‘Ja,’ zegt Koos, ‘en jij biedt geen enkele structuur in je 
opvoeding van Jos. Zo groeit hij op in de veronderstelling dat 
jongens moeten voetballen en later werken, terwijl meisjes 
met poppen spelen en het huishouden gaan doen.’ 
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‘Hij kan toch zelf zijn keuzen maken; nu of later?’ zegt Arda, 
‘we hoeven hem toch niet alles voor te kauwen en telkens te 
regelen wat hij beter wel en niet kan doen?’ 
‘Dat wordt dan een rommelige boel,’ moppert Koos. 

‘…’ 
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Zoals gezegd gaat de ruzie helemaal niet over het onderwerp dat 
wordt besproken. Koos ergert zich al jaren aan het ‘losse’ gedrag 
van Arda: ze is veel te gemakkelijk in alles, brengt geen enkele 
structuur aan in haar/hun leven en houdt zich liever met 
gezelligheid, creativiteit en dat soort dingen bezig. 
Arda gaat al die jaren min of meer gebukt onder de enorme 
regeldrang van Koos. Alles moet een structuur hebben, iedereen 
dient zich daar liefst aan te houden en als dat eens niet gebeurt (en 
met Arda in huis komt dat vaak voor) is Koos diep teleurgesteld in 
de mensheid in het algemeen en in Arda in het bijzonder. Hij voelt 
zijn ‘veilige’ wereld, die bestaat uit controle op alle gebeurtenissen 
en gedragingen, afbrokkelen als zich iets voordoet wat hij niet had 
voorzien. Koos voelt zich erg vaak teleurgesteld en bedrogen, door 
het leven, door anderen, door de omstandigheden. 
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Arda voelt zich enorm beperkt in haar vrijheid en wordt gek van die 
structuren en regeldrang. Ze wil liefhebben, zich ontplooien, plezier 
maken en creatief zijn. Wanneer er eens iets moet worden ingevuld 
– een belastingformulier of iets dergelijks – raakt ze compleet in 
paniek. Al die cijfers en woorden die in een bepaalde volgorde moet 
staan, zorgen ervoor dat ze nerveus en gespannen wordt. Dat is niet 
bevorderlijk voor haar humeur. 
Dit alles speelt zich onder de oppervlakte af bij Koos en Arda, en 
door hun eenvoudige ruzie over het wel of niet bij een voetbalclub 
gaan van hun zoon rakelen ze onbewust al die ergernissen, angsten 
en associaties met vroegere ervaringen op.  
Ze hebben dan ook eigenlijk geen ruzie over Jos die bij een 
voetbalclub wil, maar over zichzelf, hun overtuigingen en hun 
onmacht. 
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Nogmaals: dat gebeurt bijna altijd onbewust en daarom kan het ook 
moeilijk zijn te herkennen waar de ruzie nu in wezen door is 
ontstaan en welke factoren de ruzie in stand houden. Feit is, dat er 
nogal wat ‘getriggerd’ wordt bij beiden. Het zou een flink aantal 
sessies bij een zeer goede therapeut vergen om dat even snel (in 
een paar weken bijvoorbeeld) te ontdekken, en handvatten te 
verkrijgen om het op te lossen. Tegen die tijd is deze ruzie alweer 
vergeten en zijn er weer andere dingen opgerakeld. Tijd is hier de 
redding zowel als de dreiging. Door er tijd overheen te laten gaan, 
zullen scherpe kanten worden verzacht, maar wordt tevens de 
mogelijkheid om die scherpe kanten te onderzoeken en te 
veranderen kleiner. Diezelfde tijd zorgt er namelijk niet voor dat het 
gewoon verdwijnt, maar dat er op een gegeven moment andere 
prioriteiten zijn, waardoor de scherpe kanten tijdelijk worden 
‘geparkeerd’. Ze hoeven slechts te wachten op een volgende 
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gelegenheid om weer naar boven te kunnen komen. En ze hebben 
meestal een engelengeduld, die scherpe kanten. 
 
Wat kunnen Koos en Arda dan op dit moment doen? Hoe kunnen ze 
ervoor zorgen dat ze, ondanks hun meningsverschil, toch op een 
rustige en hopelijk prettige manier omgaan met hun ‘triggers’? 
Moeten ze deze dan eerst herkennen en begrijpen hoe ze zijn 
ontstaan en waardoor ze worden geactiveerd? Dat zou dan 
inderdaad een langdurige therapie of training vergen. 
Er is een eenvoudiger manier om tijdens een ruzie, of wanneer je 
deze voelt aankomen, met deze gevoelens om te gaan. Door een 
duidelijke keuze te maken in wat je wilt bereiken, activeer je ineens 
andere hulpbronnen in je dan alleen de machteloosheid en/of 
andere overlevingsstrategieën.  
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De keuze die gemaakt wordt, heeft niets te maken met het 
onderwerp van ruzie. De vraag of Jos al dan niet bij een voetbalclub 
zal komen, moet een paar seconden plaats maken voor 
metacommunicatie: communicatie waarbij je overziet op welke 
manier je communiceert en daar keuzen in maakt. 
Een van beide partners zou bijvoorbeeld kunnen besluiten om de 
ander hoe dan ook te respecteren in zijn of haar mening, en slechts 
te kijken hoe er een oplossing kan worden gevonden die beide 
partners evenveel voldoening schenkt. Wanneer deze besluiten 
inderdaad oprecht worden genomen, vervallen al direct de 
verwijten naar de ander, wordt er automatisch beter naar hem/haar 
geluisterd en is er sprake van een weg naar harmonie. Aikido dus.  
Ruzies kunnen op die manier leerzame en zelfs redelijk prettige 
ervaringen worden, omdat ze niet meer worden gebruikt om een 
serie associaties op te wekken waardoor er van alles wordt 
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opgerakeld, maar om tot een oplossing te komen. Dat is voor veel 
mensen even wennen, vooral wanneer ze al jaren gewend zijn om 
op de eerdere manier te ruziën. Het houdt tevens in dat gevoelens 
van trots, eerzucht en competitie aan de kant gezet moeten 
worden. In elk geval maakt het nadenken hierover onmiddellijk 
duidelijk of je bezig bent met het zoeken van een oplossing voor het 
probleem, of dat je aan het strijden bent om andere redenen. 
In het geval van Koos en Arda zou het als volgt kunnen gaan, 
wanneer bijvoorbeeld Arda de aikidomethode toepast: 
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Arda: ‘Waarom zou Jos niet op voetballen mogen?’ 
Koos: ‘Omdat daarmee zo duidelijk het rollenpatroon wordt 
bevestigd.’ 
Arda: ‘Ik begrijp het. Is het misschien een idee om eens met 
Jos te praten hoe hij tegenover het idee van rollenpatronen 
staat? Dan kunnen we direct zien of hij daarin meedoet of dat 
hij gewoon wil voetballen omdat hij het leuk vindt. Is dat een 
goed idee, denk je? 
Koos: ‘Eh… misschien wel, maar wat weet zo’n jongen er nu 
van?’ 
Arda: ‘Ik denk dat we hem dat kunnen vragen. Anders zitten 
we zelf natuurlijk in een ander rollenpatroon waarbij kinderen 
geacht worden niets te weten.’ 
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Op deze manier zorgt Arda ervoor dat Koos niet in de verdediging 
hoeft omdat ze niet praat over wat zij als zijn tekortkomingen 
ervaart. Doordat Koos zich niet aangevallen voelt, kan hij zich 
concentreren op wat Arda voorstelt; overleg met hun zoon. Dat 
Arda daarbij subtiel refereert aan het gevaar om het ene 
rollenpatroon voor het andere te verwisselen is alleen maar slim 
van haar en door het gebruik van het woord ‘we’ in de laatste zin, 
zorgt ze er wederom voor dat Koos zich niet aangevallen hoeft te 
voelen. Natuurlijk kan het voorkomen (en dat gebeurt ook 
regelmatig) dat niets meer helpt en iemand alleen nog maar wil 
strijden. Hoe dan ook: je weet wanneer iemand aan het strijden is 
wanneer hij of zij niet bereid is om over oplossingen na te denken. 
Dan betreft het ruziemaken om het ruziemaken zelf, of om gelijk te 
krijgen.  
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Manipulatie 
Het kan bijzonder handig zijn om te weten wanneer je wordt 
gemanipuleerd. Dit, om te voorkomen dat je achteraf het gevoel 
krijgt dingen te doen waar je eigenlijk niet achter staat. Het 
herkennen van manipulatie is – net als het ombuigen ervan – vrij 
eenvoudig. De vragen: ‘Wat wil je van me?’ en ‘Waarom 
zeg/vraag/doe je dit?’ zijn praktisch altijd afdoende om manipulatie 
te ontmaskeren, evenals het goed luisteren naar uitspraken die 
mensen alleen bij manipulatie gebruiken. ‘Ik doe dit voor jou / jouw 
bestwil’ is zo’n uitspraak die op manipulatie duidt. ‘Het is beter als 
je…’ ook.  
Wanneer je dan hebt ontdekt dat er gemanipuleerd wordt, is het 
zaak om daar iets aan te doen. Dat kan met aikido, maar soms gaat 
het sneller wanneer je gewoon eens stevig je grenzen aangeeft met 
een hartgrondig ‘nee’. De manipulator is dat waarschijnlijk niet 
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gewend, of kan zich nauwelijks voorstellen dat jij je niet door hem 
of haar wilt laten manipuleren, en zal aanvankelijk waarschijnlijk 
verbaasd zijn en zeker niet bij de eerste keer capituleren. Dus zul je 
je ‘nee’ nog eens moeten herhalen, of vragen welk deel van het 
woord ‘nee’ niet helemaal begrepen wordt. Ook kun je vragen hoe 
het eigenlijk zit met het respect van je gesprekspartner voor jou, 
wanneer hij/zij over je grenzen heen stapt. Dit maakt de ander 
pijnlijk bewust van jouw toegenomen waarnemingsvermogen en je 
nieuwe grenzen. Dat helpt bijna altijd, zeker na een tijdje. Maar je 
kunt natuurlijk ook – en dan het liefst met enige humor – mentaal 
aikido toepassen. Met een glimlach zeggen: ‘Wat heerlijk dat je dat 
allemaal voor me uitdenkt! Dan hoef ik dat zelf niet helemaal meer 
te doen…’ kan het ijs soms wat gemakkelijker breken dan een 
keihard ‘nee’. Kijk voor jezelf wat het beste werkt, en hoe 
hardnekkig er gemanipuleerd wordt. Lees ook in het volgende 
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hoofdstuk over hoe om te gaan met de meest gebruikte, meest 
succesvolle en ultieme vorm van manipulatie: het slachtofferschap. 
 
Dreiging / agressie 
Stap letterlijk opzij bij dreiging of agressie, en wijs naar de plaats 
waar je net stond  voordat je opzij stapte. Dat houdt de aandacht 
van de agressor gevangen op de plek waar jij niet meer bent, en dat 
is altijd beter dan de plek waar je nu wél bent. Dit werkt echt 
lichamelijk. Op het moment dat iemand dreigende of agressieve 
taal, houdingen of bewegingen gebruikt, stap je onmiddellijk uit 
zijn/haar ‘schootsveld’, waardoor hij/zij tegen het niets tekeer gaat. 
Door ook met een handgebaar of letterlijk met je wijsvinger te 
wijzen naar de plek waar je eerst stond, is de agressor compleet 
afgeleid en blijft zijn/haar agressie naar die plek stromen. Dit kan 
soms wel tien seconden duren, en op het moment dat de agressor 
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doorheeft dat hij/zij tegen een lege plek staat te briesen, is de 
agressie meestal als bij toverslag verdwenen. Probeer maar eens. 
 
Ongewenste gewoonten 
Het meegeven en versterken van ongewenst gedrag heeft soms een 
wat komische kant over zich, omdat het er bizar kan uitzien 
wanneer bijvoorbeeld onvolwassen gedrag wordt versterkt. Toch is 
het meestal een heel snelle en eenvoudige manier om het gedrag te 
veranderen. Juist door het karikaturaal zichtbaar maken van gedrag 
dat eerder nog net aanvaardbaar leek, wordt de ongewenstheid van 
het gedrag benadrukt en vaak is dat voldoende om ermee te 
stoppen. Dit werkt overigens sneller bij jezelf dan wanneer je het bij 
anderen toepast. 
Wat er gebeurt bij het willen veranderen van ongewenst gedrag is 
een van de meest verbeten vormen van strijd met jezelf die er zijn. 
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Op het moment namelijk dat je ongewenst gedrag wilt veranderen 
door het anders te doen, ga je tegen een sterk en belangrijk deel 
van je eigen persoonlijkheid in. Dat persoonlijkheidsdeel (noem het 
onderbewuste, als dat je beter lijkt) laat zich niet zomaar aan de 
kant zetten, en dat is ook de reden waarom er een zogeheten ‘jojo-
effect’ ontstaat bij veel mensen die gewicht willen verliezen en een 
dieet gaan volgen. Terwijl het onderbewuste deel in henzelf blijft 
volhouden dat ze een bepaald figuur en gewicht moeten hebben, 
hetgeen dan meestal gebaseerd is op oude, belemmerende 
overtuigingen, probeert men met het bewuste deel daar tegen in te 
gaan en af te vallen. Dat lukt nooit op die manier omdat het 
onderbewuste veel sterker is. Bovendien is het onderbewuste bijna 
niet te peilen, dus heeft het ook veel meer mogelijkheden om te 
doen wat het wil. Dat kunnen we natuurlijk heel lastig vinden, maar 
het is tevens een zegen dat het onderbewuste zo autonoom te werk 
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gaat. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je je ademhaling (een taak 
van het onderbewuste) bewust zou moeten regelen… Je zou nog 
maar weinig slaap krijgen toch? Het onderbewuste heeft wel 
degelijk heel goede en nuttige functies, al was het alleen maar om 
in leven te blijven. Maar de andere kant van de zaak is, dat het ook 
zeer belemmerend kan werken. In het voorbeeld over 
gewichtsverlies bijvoorbeeld, is het onderbewuste voortdurend 
alert op signalen dat iets of iemand het overgewicht zou kunnen 
tegenwerken. Zodra dat het geval is, bijvoorbeeld omdat men 
bewust gaat beslissen een dieet te volgen, gebruikt het 
onderbewuste hulpmiddelen zoals een afschuwelijk hongergevoel 
en de verbijsterende ervaring dat er ‘ineens’ en ‘op onverklaarbare 
wijze’ allemaal etende mensen om je heen zijn, in de kamer of op de 
televisie: overal waar je kijkt zie je mensen de heerlijkste dingen 
eten. Vooral dingen die jij heerlijk vindt… 
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Die mensen waren er altijd al, maar nu vallen ze natuurlijk veel 
meer op, door dat trucje van je onderbewuste. Door nu tegen dat 
onderbewust in te gaan, wordt het probleem benadrukt en 
versterkt. De kunst is dus om de drie stappen van aikido te zetten, 
juist waar ze het moeilijkst en meest beangstigend zijn. Want 
wanneer je wilt afvallen, kom je waarschijnlijk meestal niet op het 
idee om meer te gaan eten… Toch is dat een manier om in contact 
te komen met je onderbewuste en de dans van aikido op gang te 
brengen. En dan bedoel ik niet continu meer gaan eten en intussen 
maar klagen dat je niet afvalt, nee: ik bedoel het hele concept van 
afvallen loslaten en gewoon lekker eten wat je wilt. Het mooie is dat 
mensen daardoor afvallen, en het minder mooie is dat het maar 
weinigen lukt omdat de angst voor en afkeer van dikker zijn of 
worden zo diepgeworteld is, dat praktisch niemand er van kan 
genieten om gewoon zijn of haar gang te gaan. Moeilijk dus, en een 
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mogelijke tussenstap (als je dit niet aandurft) is om eerst eens 
aikido te beoefenen met de oordelen over jezelf.  
 
De laatste keer dat ik stopte met roken, stopte ik niet bewust. Ik 
stond ergens, en wilde ergens anders naar toe lopen om een sigaret 
op te steken. Op dat moment was ik een stevige roker, rookte ik al 
flink wat jaren en had ik na zo’n veertig pogingen om te stoppen de 
moed opgegeven. Ik ben nooit bang geweest voor de wilde verhalen 
over de gruwelijke manieren waarop ik aan mijn einde zou komen 
als ik nog één sigaret opstak, en ook verkeerde ik in de luxe 
omstandigheden dat de prijs van sigaretten mij niet bijzonder 
afschrok. Alle eerdere pogingen waren mislukt op verschillende 
manieren. Een paar keer merkte ik nadat ik was gestopt, dat ik me 
volpropte met vet en zoet voedsel: het inwisselen van de ene 
verslaving voor de andere dus. Andere keren werd ik zo chagrijnig 
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dat mensen om me heen vroegen of ik alsjeblieft weer wilde gaan 
roken omdat ik niet te genieten was. En weer andere keren kroop ik 
nog dieper in de slachtofferrol en vond ik dat ik het heel moeilijk 
had (had ik ook) en dat ik mijn kleine, langwerpige, gezellig 
smeulende en naar nicotine ruikende vriendje was kwijtgeraakt 
(was ik ook). Dat houdt bijna geen mens vol, en ik ook niet, dus 
rookte ik al weer snel.  
Maar de laatste keer, nu alweer een tijdje geleden, was ik van plan 
om lekker een sigaretje op te gaan steken in de ruimte verderop 
waar dat kon. Ik liep al in de richting van de ‘rookruimte’ toen ik tot 
de – voor mij verbijsterende – ontdekking kwam dat ik helemaal 
geen trek in een sigaret had; voor het eerst sinds ik jaren geleden 
was begonnen met roken… De trek in roken is daarna ook niet meer 
teruggekomen. 
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Dat was bijzonder, omdat ik het nog nooit had meegemaakt. Ik 
kende natuurlijk wel de vieze smaak in mijn mond, de verkleuring 
van tanden en vingers, de stinkende haren en kleren, maar dat 
stoorde me nooit. En nu ineens wel. Het heeft me een tijdje gekost 
om erachter te komen hoe het kon dat ik nu ineens geen trek meer 
in roken had. Voorafgaand aan het moment waarop ik ophield met 
roken, had ik een hoop dingen in korte tijd beleefd, op het gebied 
van werk, relatie en met mezelf. Veel oude troep was in die periode 
naar boven gekomen en veel heb ik ook verwerkt. Maar al die tijd 
was ik nooit bewust bezig met mijn rookverslaving of de wens om te 
stoppen. Het ophouden met roken was in mijn geval een logisch 
gevolg van de eerdere (gedrags)veranderingen. Met andere 
woorden: roken paste niet meer in mijn patroon, omdat ik was 
veranderd. Het mooiste zou natuurlijk zijn als ik nu alle mensen die 
van het roken willen afkomen zou kunnen vertellen dat ze stap één 
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tot en met tien van mijn stappenplan moeten volgen, maar zo werkt 
het helaas niet. Aikido is altijd op de persoon en omstandigheden 
van dat moment afgestemd. Anders heet het geen aikido, maar 
dogma. En van dogma’s zijn er voldoende in de wereld. Terwijl 
niemand uit de beroepsgroepen zelf zich afvraagt waarom ze zo 
blind zijn, blijven allerlei groepen en mensen volhouden dat hun 
methode of ontdekking toch echt de enige ware en beste is. De 
schijf van vijf is daar een mooi voorbeeld van. Als – weliswaar met 
de beste bedoelingen ingevoerde – ‘regel’ voor een gezond dieet 
moest iedereen vlees en melkproducten gebruiken, ook diegenen 
die dat niet zo prettig vonden, met alle gevolgen van dien.  
Het is helemaal niet zo erg dat medici of voedingsdeskundigen iets 
nog niet weten, het is alleen zo gevaarlijk dat de wetenschap 
telkens een nieuwe ontdekking als ‘sluitend’ beschouwt: nu is het 
ontdekt en zal er nooit meer iets anders worden ontdekt wat mijn 
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ontdekking teniet doet of herziet, lijkt de wetenschapper te zeggen. 
Een grotere domheid (en dat voor een wetenschapper!) is 
nauwelijks denkbaar.  
Door deze fout te vermijden en aikido te beoefenen, zien we ten 
eerste die domheden zoals ze zijn: gewoon domheden. Dat is een 
goede eerste stap naar het inrichten van je eigen leven. Dat kun je 
alleen doen als je durft afwijken van de geijkte regels van allerlei 
overheden en autoriteiten, of in elk geval je vraagtekens erbij zet. 
De tweede stap is goed kijken en luisteren: naar jezelf, naar je 
lichaam en om je heen. Op het moment dat je echt helemaal 
doorhebt dat het niet de woorden of aanvankelijke bedoelingen zijn 
van anderen die maken wat er gebeurt, maar dat je ze kunt 
herkennen aan de resultaten die ze bereiken (negatief of positief) 
ben je een lekker eindje op weg en zul je niet zo snel meer 
omgepraat worden door de schijnzekerheden van de maatschappij 
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waarin we met zijn allen er in zijn geslaagd nog steeds in leven te 
blijven. Althans de meesten van ons… 
 
De derde stap is dan je eigen beslissingen te nemen, en als je dat 
blijft doen, zul je geleidelijk merken hoe je steeds minder afhankelijk 
wordt van alles buiten je, en geheel zelfstandig functioneert. Je past 
je uiteraard aan bij alle omstandigheden die dat vereisen, maar je 
zult altijd zelf kiezen en niet blindelings andermans overtuigingen 
volgen. Na een tijdje hoef je dan niet meer te beslissen of je wilt 
stoppen met ongewenste gewoonten, maar zul je merken dat het 
‘vanzelf’ overgaat. Het klinkt eenvoudig, en in wezen is het ook heel 
eenvoudig. Toch zijn er maar weinig mensen die echt van de 
gebaande paden durven afwijken, simpelweg omdat het zo 
comfortabel en vertrouwd kan zijn om die paden te blijven volgen: 
ze liggen er immers al, het is gemakkelijk om ze te volgen en 
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iedereen doet het. Dat we eraan kapot gaan, houdt ons kennelijk 
niet tegen. 
 
Machtsstrijd 
Tijdens de cursussen die ik geef, maak ik het regelmatig mee dat 
volwassen mensen me een vraag stellen, niet het antwoord krijgen 
dat ze graag wilden, en dan de rest van de dag met een heel boos 
pruilmondje gaan zitten mokken. Of ze overtreden doelbewust een 
van de huisregels, gewoon om te kijken hoe erop wordt gereageerd. 
Dit zijn heel begrijpelijke acties en het geeft het kind in onszelf de 
gelegenheid om zaken uit te werken die vroeger thuis niet zijn 
afgerond. Mensen die van hun ouders altijd in het gareel werden 
gehouden, kunnen soms de neiging hebben om later, in de 
werkkring of tijdens opleidingen, alsnog te proberen uit de band te 
springen en de uitdaging te projecteren op werkgevers, docenten, 
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instanties en dergelijke, als waren dit de ouders. De beste manier 
om hiermee om te gaan (kinderen doen het vrij gemakkelijk) is het 
te benoemen. Daarmee geef je aan dat je het gedrag hebt 
opgemerkt, en aandacht krijgen is vaak een belangrijke 
onderliggende motivatie bij machtsstrijd. Bovendien is het vanaf dat 
moment geen verborgen gedrag meer, maar iets waarvan beide 
partijen weten dat het gebeurt, en ook van elkaar weten dat 
iedereen het zich bewust is. Dat haalt de angel uit het geheel en 
heft veel van de onderliggende spanningen op.  
Als je dit gedrag benoemt, is het belangrijk om niet alleen je 
waarneming te benoemen, zoals in de opmerking: ‘Ik zie dat je je 
schoenen draagt waar dat niet mag, Marie’,  maar ook refereert aan 
een eventuele onderliggende motivatie:  
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‘Ik zie dat je je schoenen draagt waar dat niet mag, Marie. Wil je 
daar iets speciaals mee duidelijk maken, of ben je de afspraak 
gewoon vergeten?’ 
Deze tweede zin is weliswaar suggestief (er zijn maar twee 
mogelijkheden waaruit de ander kan kiezen) en er wordt uitgegaan 
van een veronderstelling. Toch is het ook in deze opmerking niet 
zozeer de tekst zelf die het doel bereikt, als wel de onderliggende 
boodschap. Degene die de regel overtreedt begrijpt hoogst 
waarschijnlijk onmiddellijk dat jij haar of zijn ‘boodschap’ doorhebt, 
en kan dan ophouden met het machtsspelletje (als het dat is 
natuurlijk: men kan ook gewoon eens een afspraak vergeten zijn, 
hoewel er volgens de meest verstokte en onderzoekende 
communicatoren toch altijd een onderliggende motivatie bestaat…) 
Dus wanneer iemand continu aan het benoemen wat jij fout doet, 
en vraagt waarom je dat fout doet, en of je zelf wel inziet hoe fout 
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het is wat je allemaal doet, dan weet je ten eerste dat diegene niet 
op zoek is naar een oplossing van een probleem, maar naar een 
mogelijkheid om jou je schuldig te doen voelen. Helaas helpt het bij 
dit soort onderliggende machtsproblemen niet om ‘sorry’ te zeggen, 
omdat het alle strijd wegneemt, en dat is nu net wat degene met 
een machtsprobleem niet wil. Op het moment dat je dan ‘sorry’ 
zegt, of: ‘Je hebt gelijk; wat dom van me. Het spijt me,’  dan krijg je 
een reactie in de trant van: ‘Ja, dat is lekker makkelijk, sorry zeggen, 
maar snap je wel hoe vervelend het is als je die fout maakt?’ 
Ook wil iemand met een machtsprobleem niet horen over een 
oplossing van het probleem. Wanneer je dan zegt: ‘Oké, dit is 
inderdaad fout gegaan. Wat kunnen we doen om het op te lossen?’ 
Dan zal de ander wellicht iets zeggen als: 
‘Nou, ik wil het eerst even met je hebben over hoe het zo fout heeft 
kunnen gaan…’ 
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Op zo’n moment kun je de communicatie benoemen in plaats van 
het onderwerp waarover wordt gecommuniceerd en bijvoorbeeld 
zeggen: 
‘Ik merk dat het je niet gaat om het oplossen van het probleem, en 
ook niet om een verontschuldiging. Waar gaat het je precies om?’ 
Op die manier dwing je je gesprekspartner als het ware om haar/zijn 
werkelijke beweegredenen bloot te geven, of inderdaad mee te 
gaan in een constructieve manier van communiceren. 
 
Loslaten 
Wanneer nu echt niets meer werkt, en je hebt ook werkelijk alles 
geprobeerd, dan is het misschien wel tijd om het los te laten. Er is 
iets vreemds aan de hand met de term ‘loslaten’. Het wordt nogal 
gemakkelijk gebruikt in zinnen als: ‘Je moet het gewoon loslaten,’ of 
– prozaïscher: ‘Ik laat het in liefde los…’ Mooi gezegd, maar meestal 
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niet zo gemakkelijk gedaan. Dat komt wellicht omdat loslaten vaak 
wordt gezien als een passief gebeuren, in de zin dat je je gewoon 
niet meer bezighoudt met datgene wat je wilt loslaten. In 
werkelijkheid is loslaten een zeer actief proces, waarbij je ten eerste 
zult moeten beslissen dat je geen aandacht meer zult besteden aan 
datgene wat je wilt loslaten en dat je daar geen energie meer in 
steekt. Ten tweede zul je goed moeten overwegen wat de beste 
manier is om los te laten: kondig je het aan of niet? Moeten andere 
mensen er van op de hoogte worden gebracht? Is het belangrijk dat 
anderen het weten? Is het iets wat je nu kunt doen, of kun je beter 
een tijdstip plannen? Zijn er andere zaken die dringend geregeld 
moeten worden, als gevolg van het loslagen? Met andere woorden: 
wat wil je loslaten, waarom, hoe en wanneer? En wat zijn de 
gevolgen? En hoe ga je daarmee om? 
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Je ziet dat loslaten geen kwestie is van: ‘Laat het nu maar gewoon 
los,’ maar meer van goed nadenken en waarnemen. Toch is het een 
goede manier om vastgelopen zaken uit je leven te zetten en 
zodoende ruimte te maken voor nieuwe dingen. Vooral wanneer je 
merkt dat je bij herhaling in dezelfde patronen vervalt, bijvoorbeeld 
in communicatie met anderen, kan het zeer verfrissend zijn om er 
een streep onder te zetten (onder die communicatie of onder het 
contact met de ander). Voordat je loslaat, is het zinvol om er eens 
goed voor te gaan zitten en te overpeinzen wat je nog uit de 
betreffende situatie kunt halen: is er ook maar enig voordeel voor 
jou of de ander(en)? Wegen die voordelen op tegen de nadelen? Als 
het antwoord ‘nee’ of ‘nauwelijks’ is, kan het wellicht prettig zijn om 
het besluit te nemen los te laten. Dat vergt zoals gezegd enige 
overdenking en planning, maar daarna zal het je een vrij en prettig 
gevoel geven, omdat je de energie overhoudt die je anders in een 
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probleemzaak stak, en omdat het niet meer de hele tijd op je 
gemoedsrust drukt. De moeite waard dus. 
Mocht je dan besluiten om iets los te laten – laten we zeggen een 
vriendschap waar je al tijden geen lol meer aan beleeft – dan kun je 
ervoor kiezen om het te laten verwateren of het duidelijk uit te 
spreken met je vriend(in) en te vertellen waarom je wilt loslaten. Dit 
laatste is vaak de meest lastige manier – ook al is het wel de meest 
eerlijke en fatsoenlijke manier – omdat het heel moeilijk kan zijn 
niet in beschuldigende termen te vallen. Zinnen als: ‘Sorry, maar 
jouw geklaag wordt me teveel en daar wil ik niet meer naar 
luisteren,’ zijn snel gezegd, en het vergt training om te leren zeggen: 
‘Sorry, maar ik merk dat ik andere richtingen insla en niet goed kan 
omgaan met de richting die jij gaat; dat ligt geheel aan mijn 
onvermogen dat te begrijpen.’ 
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Jij kiest zoals altijd welke manier de meest effectieve is. Je kunt ook 
nog doen wat veel mensen doen: een smoes vertellen. 
‘Weet je, misschien is het goed om even pas op de plaats te maken 
en rust te nemen, want ik merk dat door de drukte die ik 
momenteel heb, ik niet mijn volledige aandacht bij onze 
vriendschap kan houden en dat verdien je niet; daarvoor is onze 
vriendschap me te waardevol.’ 
Daarna kun je dan rustig gaan zitten wachten en hopen dat de 
ander niet het initiatief zal nemen om weer contact met je op te 
nemen. 
Tja… 
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Wist je dat: 
Veel reacties uiteindelijk reflexen blijken te zijn? Als je voor een 
jonge hond staat (eentje die nog niet opgevoed is; een puppy) en je 
hand een eindje boven zijn snuit houdt, hij meestal gaat zitten? Een 
heel logische reactie, omdat de hond omhoog moet kijken en dat 
gaat makkelijker als hij zit. Dat hoef je ‘m dan niet meer aan te 
leren, en je kunt deze actie aanvullen met het verbale commando 
‘zit’, om na een paar keer alleen nog maar ‘zit’ te hoeven zeggen, 
waarna de pup zal gehoorzamen. Houd je je hand onder zijn snuit, 
bij de vloer, dan zal hij meestal gaan liggen –of in elk geval zijn kop 
naar beneden brengen- uit nieuwsgierigheid en uit de behoefte aan 
aanraking..  
Mensen zijn net puppies, wat dat betreft. Steek maar eens je hand 
naar iemand uit, en kijk haar of hem verwachtingsvol aan. Negen 
van de tien keer zal men reageren door ook de hand uit te steken. 
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Een lichte buiging met armzwaai terwijl je opzij van iemand stapt als 
jullie samen ergens lopen, is zo’n ingebakken ‘gaat u voor’-gebaar, 
dat praktisch iedereen erop reageert door iets sneller te lopen om 
langs je te komen. De buiging op zich nodigt overigens al uit tot 
terugbuigen en veel mensen zullen inderdaad minimaal hun hoofd 
neigen als je een buiging maakt. Veel reacties kun je moeiteloos met 
lichaamstaal verkrijgen, waar je verbaal een heel (en vaak 
onhandig) verhaal voor moet houden. Dat kan aardig van pas 
komen. 
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Relaties en mentaal aikido 

 
Misschien wel één van de mooiste mogelijkheden van mentaal 
aikido, is het toepassen in relaties. Door de strijd in relaties om te 
buigen in een zoektocht naar harmonie, ontstaat er een heel andere 
energie en die is prettiger dan de energie waarin macht en 
onmacht, manipulatie en angst een grote rol spelen.  
 
Bij aikido, toegepast in relaties, gaat het er niet om dat je weet hoe 
je ‘je partner kunt aanpakken’ omdat er dan simpelweg strijd 
gaande zou zijn. Het gaat er juist om de kennis en kunde van aikido 
voornamelijk bij jezelf toe te passen. Natuurlijk kun je de angel uit 
een heftig gesprek halen door de principes meegeven-ombuigen-
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versterken te gebruiken, maar het is veel belangrijker en effectiever 
om je eigen reacties onder de loep te nemen en te gebruiken om 
daar je aikido op los te laten. Het is nog leuk om te doen ook.  
Veel ruzies, onenigheid en misverstanden in relaties ontstaan niet 
zozeer doordat mensen met elkaar van mening verschillen, maar 
vaak doordat één van beiden, of allebei te kampen hebben met 
angst (voor verlating, afwijzing, binding bijvoorbeeld), jaloezie, trots, 
eerzucht, egoïsme, manipulatieve neigingen, enzovoort. Op het 
moment dat een meningsverschil allang opgelost had kunnen zijn, is 
het vaak één van deze factoren die de energie nog lang op een laag 
pitje kan houden. Om enige duidelijkheid te krijgen in een paar van 
deze factoren – en uiteraard in wat je daaraan kunt doen – wordt 
hieronder een aantal beschreven. Wellicht herken je er een of meer 
van. 
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Angst voor afwijzing 
Door de angst voor afwijzing gebeurt het vaak dat mensen geen 
rechtstreeks verzoek aan elkaar durven doen, vaag blijven in hun 
vragen, antwoorden en opmerkingen, en onder geen beding de 
confrontatie aangaan.  
Dit kan er toe leiden dat partners als katten om elkaar heen draaien, 
wachtend op een opening om te vluchten of toe te slaan. De angst 
voor afwijzing heeft alles te maken met je gevoel van eigenwaarde. 
Wanneer je weinig eigenwaarde hebt, zul je meer strijden; zo simpel 
werkt dat. Hoe meer eigenwaarde je ontwikkelt, des te minder 
behoefte je zult voelen tot strijden, omdat het niet meer belangrijk 
is om gelijk te krijgen of de ander van jouw standpunt te overtuigen.  
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Verlatingsangst en jaloezie 
Net als alle andere angsten gebaseerd op een gebrek aan 
eigenwaarde. De angst te worden verlaten door een partner, heeft 
al heel wat mensen tot rare bokkensprongen gebracht. Vlakbij het 
dorp waar ik woon is onlangs een man gearresteerd die zijn vrouw 
met een bijl heeft vermoord. De reden was dat ze had 
aangekondigd met een andere man weg te gaan, en hun zoon mee 
te nemen. Dit was meer dan de man kon verdragen en eerst sloeg 
hij zijn vrouw dood, en daarna vernielde hij de computer, waarmee 
zijn vrouw het meeste contact met die andere man onderhield.  
De motivatie achter zo’n daad lijkt te zijn: ‘Als ik haar niet kan 
‘hebben’, dan een ander ook niet.’ 
Als je partner een ander leuk vindt, kun je weliswaar verstandelijk 
bedenken dat het niets met jou van doen heeft, en dat het een 
keuze is van je partner, enzovoort, maar het gevoel van angst om 
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verlaten te worden, zal er niet minder om zijn wanneer je dit soort 
dingen intellectueel kunt benaderen. Verderop zullen we zien wat je 
wel kunt doen. 
 
Trots en eerzucht 
Een groot struikelblok. Op het moment dat je weet dat je een fout 
maakt, iets verkeerds hebt gezegd of dat de ander gewoon gelijk 
heeft, is het cruciaal wat je gaat doen. Wanneer je last hebt van 
teveel trots, zul je je waarschijnlijk in allerlei bochten wringen om 
toch ‘niet helemaal onderuit te gaan’. Deze gedachte duidt erop dat 
je een relatie als strijd ziet. Een andere reactie is om een nukkig 
stilzwijgen in acht te nemen, zodat de ander maar moet raden wat 
er in je omgaat. Doodgewone manipulatie dus. Je trots kan je 
verstikken, als je niet uitkijkt. Het interessante is vaak dat het heel 
gemakkelijk te zien is bij anderen, maar bij jezelf wordt het nog wel 
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eens vakkundig weggestopt onder allerlei redeneringen, waardoor 
je door de bomen het bos niet meer ziet en het moeilijk wordt om 
te herkennen wat er nu precies misgaat in de communicatie. 
 
Manipulatie 
De ultieme vorm van gebrek aan eigenwaarde is manipulatie zoals 
die vaak in relaties wordt beoefend.  
‘Ik wil niet dat je…’ 
‘Als je van me houdt, dan…’ 
‘Is dit jouw manier om te zeggen dat we partners zijn?’ 
‘Wat vind je hier nu zelf van?’ 
Enzovoort. Slechts een kleine greep uit de mogelijkheden om te 
manipuleren. Wat er gebeurt bij manipulatie is dat je in 
werkelijkheid zegt: ‘Ik wil dat je iets doet of zegt, waardoor ik me 
waarschijnlijk beter zal voelen. Daarmee geef ik aan dat ik niet 

http://www.nissinkcommunicatie.nl/


Buigen uit vrije wil – liefdevol communiceren met mentaal aikido 

Ed Nissink – www.nissinkcommunicatie.nl 

 
285 

genoeg voor mezelf kan zorgen, en tevens dat ik me onmachtig voel. 
Door jou te manipuleren hoop ik dat ik me minder onmachtig ga 
voelen, of tenminste dat jij je ook onmachtig gaat voelen.’ 
Een heel grote troost: wie daadwerkelijk aikido beoefent, verliest 
elke behoefte aan manipulatie of macht, en zal steeds minder 
gevoelig zijn voor de macht en/of manipulatie van anderen. 
 
Deze voorbeelden zijn slechts ter verduidelijking. Natuurlijk zijn er 
nog veel meer dingen die kunnen misgaan in een relatie. Toch zijn al 
die dingen vaak terug te voeren op deze voorbeelden, omdat 
macht, onmacht, angst en manipulatie de zaken zijn die altijd terug 
te vinden zijn in elk probleem op relatiegebied. 
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Niet de angst, maar het oordeel daarover 
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is angst helemaal niet 
zo’n groot probleem. Het is juist onze reactie op de angst die we 
voelen, die maakt of we groeien, stagneren, of achteruitgaan. Ook 
hierin is een goede centrering van essentieel belang. Wanneer je 
het midden kwijt bent en je wordt ergens bang van, kan het twee 
kanten op. Je veroordeelt de angst en probeert uit alle macht deze 
angst te omzeilen of te onderdrukken, of je laat de angst volledig uit 
de hand lopen en wordt overspoeld. Hierdoor wordt de angst nog 
groter en kom je in een spiraal terecht, waaruit het moeilijk is te 
ontsnappen.  
Wanneer je nu het midden zoekt, zul je merken dat de angst op zich 
meestal niet levensbedreigend is (al kan een situatie dat natuurlijk 
wel zijn) en dat het minder eng is dan het lijkt om de angst onder 
ogen te zien. Met andere woorden: als je accepteert dat je bang 
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bent (dus niet per se datgene waarvoor je bang bent), zal de angst 
snel verminderen.  
Angst is typisch een verschijnsel waar erg krampachtig mee wordt 
omgegaan. Door die verkramping ontneem je jezelf elke 
mogelijkheid tot effectief handelen. De kunst is dan ook niet om te 
proberen nooit bang te zijn, maar jezelf toestaan angst te voelen en 
met die angst gewoon door te gaan met je leven. Een voorbeeld. 
 

Toen ik achttien was, kreeg ik verkering met een heel leuke 
meid. Ik hield van haar en zij van mij. Niets aan de hand en het 
was binnen een week voorbij. 

 
Een situatie zoals die miljoenen malen is voorgekomen en nog zal 
voorkomen. Op zich is er ook helemaal niets schokkends aan 
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natuurlijk, behalve voor de betrokkene zelf; ik in dit geval. Wat is er 
gebeurd? 
Ik vond haar zo leuk, dat ik al bang was om haar te verliezen voordat 
we werkelijk contact met elkaar hadden. Toen het contact tot stand 
kwam, werd ik nog banger om haar kwijt te raken. Die angst was zó 
nadrukkelijk aanwezig dat ik niet meer wist hoe ik me het beste kon 
gedragen. En in plaats van mezelf te zijn, wrong ik me in allerlei 
bochten om maar zo voordelig mogelijk voor den dag te komen bij 
haar. Ook ‘claimde’ ik haar voortdurend, uit angst dat ze iets zou 
ondernemen waar ik niet bij was betrokken. Continu hield ik in de 
gaten hoe ze keek, praatte, lachte, bewoog; naar mij, maar vooral 
naar anderen… Dat werkt erg beklemmend voor beide partijen. 
Daarnaast hield ik mezelf voortdurend voor dat ik niet zo bang 
moest zijn en me niet zo moest aanstellen. Ik was toch een grote 
vent? Nou dan! Hoe vaker ik dat mezelf voorhield, des te groter 
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werd de angst: ik voedde deze voortdurend. Mijn vriendin voelde 
dat wel aan en werd rusteloos en narrig van dat geclaim en 
gecontroleer van mij. Niet zo vreemd dus, dat de verkering na een 
paar dagen uit was. 
Het is me nog een aantal malen gebeurd, voordat ik leerde met mijn 
angsten om te gaan. Jaren later heb ik eens tegen iemand gezegd 
dat ik het heel eng vond om mezelf te zijn, uit angst haar kwijt te 
raken. Ze begon te lachen en zei dat ze dat precies zo voelde. Dat 
werd een heel andere verkering. Veel langduriger ook.  
 
Wat er gebeurt wanneer je je angst onder ogen ziet, en deze niet 
veroordeelt is dat je leert luisteren naar de werkelijke signalen 
onder de angst. Want daar zitten altijd overtuigingen onder.  
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Een overtuiging kan bijvoorbeeld zijn:  
‘Ik ben niet goed genoeg.’ 
‘Ik wordt altijd verlaten.’  
‘Ik bezit geen moed.’ 
‘Ik kan niet…’ 
‘Ik ben niet in staat tot…’ 
‘Wat je liefhebt, daar word je door genekt.’ 
‘Alles gaat voorbij. Meestal heel snel.’ 
‘Er komt altijd een domper op.’ 
‘Het leven is lijden.’ 
 
 
Enzovoort. Al die beperkende overtuigingen zorgen ervoor dat je 
onmiddellijk angst ervaart wanneer zich een situatie voordoet 
waarin zo’n overtuiging werkelijkheid kan worden.  
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En nu dan een manier om hier op constructieve wijze mee om te 
gaan. Het vergt een beetje oefening, maar de resultaten zijn mooier 
dan je ooit had durven hopen (over verwachtingen creëren 
gesproken! Wat doet zo’n zin met jouw overtuigingen?) 
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Dit ben ik 
De eerstvolgende keer dat je angst voelt, waarvoor dan ook, kun je 
de volgende oefening eens gebruiken. Begin met een lichte, niet zo 
vreselijke angst, om de oefening goed onder de knie te krijgen. Als 
snel kun je deze toepassen op je vreselijkste angsten. 
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1. zodra je de angst voelt opkomen (of de angst dat die angst 
eraan gaat komen) ga je rustig zitten – eventueel kun je even 
naar het toilet gaan als je in gezelschap bent -, haalt twee 
keer diep adem en besteedt al je aandacht aan het gevoel van 
angst. Onderzoek waar in je lichaam je de uitwerking van die 
angst voelt. Raakt je maag in de knoop? Knijpt je keel samen? 
Begint je maag op te spelen of beginnen je darmen te 
rommelen? Word je misselijk? Krijg je hoofdpijn? Ga je 
trillen? Zweten? Boeren? Klap je dicht? 

2. Laat al deze dingen er even zijn en beschouw ze, zonder te 
proberen ze te onderdrukken 

3. Benoem dan de verschijnselen. Bijvoorbeeld: ‘Mijn maag 
raakt van streek, ik heb het gevoel dat ik het in mijn broek 
doe en ik geloof dat ik moet overgeven’ 
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of: ‘Ik tril over mijn hele lijf, en ik krijg hoofdpijn en 
hartkloppingen.’ 

4. Daarna zeg je tegen jezelf: ‘Ik ben bang.’ of: ‘Ik ben bang 
voor/om …’  waarbij je invult waarom of waarvoor je bang 
bent 

5. Neem een paar seconden om dat tot je te laten doordringen, 
en herhaal het desnoods een aantal keren 

6. Dan zeg je: ‘Dit is mijn angst. Die hoort nu bij mij. Dit ben ik.’ 
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Deze oefening lijkt veel griezeliger dan hij is. Daardoor zullen weinig 
mensen uit zichzelf op het idee komen om dit te gaan doen, vanuit 
de natuurlijke neiging van mensen om naar het plezier (genot) toe 
te bewegen en van de pijn (het lijden) af.  
Ook al zou je dit nu niet meteen als je vrijetijdsbesteding willen 
beschouwen: het is een zeer krachtige oefening, die je de 
mogelijkheid biedt op een geheel andere manier met je angsten om 
te gaan dan je tot nu toe deed.  
Een langetermijneffect van deze oefening is het verminderen van 
angstgevoelens in het algemeen, en uiteindelijk het uitblijven van 
angsten. Dat kost echter een beetje meer tijd. Voorlopig kun je 
volop genieten van de helende werking die het heeft bij je 
bestaande en opkomende angsten.  
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Een variant op de oefening kun je doen door een angst die je van 
jezelf kent, op te roepen, terwijl er geen reden is om die angst op dit 
moment te ervaren. Je beeldt je dan een situatie in waarin je deze 
angst zou voelen, ondergaat de gewaarwordingen en past dan de 
oefening op dezelfde manier toe als hiervoor werd beschreven. 
 
Dat ben jij 
Een van de snelste manieren om te verzanden in relatieproblemen 
is het jezelf kwijtraken. Daarmee bedoel ik dat je als het ware ‘in de 
ander kruipt’ door zijn of haar stemmingen, beweegredenen, 
bedoelingen proberen te begrijpen. Ook kan het zijn dat je voor de 
ander gaat voelen en denken, waardoor je nog verder van je eigen 
gevoel verwijderd raakt. Geen wonder dat je dan zo kwetsbaar bent 
als maar kan! Wanneer je immers niet in je eigen energie, gevoel en 
verstand vertoeft, kan iedereen je alle kanten op slingeren. Een 
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prettige manier om dit te voorkomen, en dus meer in je kracht (en 
vooral ook je centrum) te blijven is in stilte (of hardop: dat werkt 
ook prima) tegen je partner te zeggen: ‘Dat ben jij.’ 
Op zich maar een flauw zinnetje natuurlijk, maar je zult prettig 
versteld staan van de invloed die het heeft op jou, maar ook op de 
ander. Door te zeggen: ‘Dit ben jij,’ herinner je jezelf snel en 
eenvoudig aan je eigen energie, geeft daarmee ook aan de ander te 
kennen dat je hem of haar hebt gehoord en eventueel begrepen en 
dat je ervoor kiest om in je eigen energie te blijven. Dat geeft heel 
leuke resultaten, en ook direct vanaf het begin al. Probeer het eens. 
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Dit zijn wij 
Op natuurlijke wijze voortvloeiend uit de vorige twee oefeningen, 
kun je al snel beginnen met deze oefening. Hierbij maak je een 
duidelijk onderscheid tussen jouw gevoel, overtuiging, mening, 
gedachte, en die van de ander. 
 

1. Op het moment dat je een conflict, meningsverschil of 
onbehaaglijk gevoel krijgt in relatie met de ander, adem je 
een of twee keer diep in en uit, voelt het gevoel en zegt in 
jezelf: ‘Dit ben ik’ 

2. Dan kijk je naar de ander en zegt in jezelf: ‘Dat ben jij’ 
3. Zie duidelijk het verschil in jullie beiden, en zeg in jezelf: ‘Dit 

zijn wij’ 
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Ook al lijkt het wat sullig om zulke voor de hand liggende dingen te 
zeggen in gedachten: het zijn toch net de aspecten die het 
onderbewuste even ‘was vergeten’ of aan de kant had gezet. In 
conflicten is bijna altijd het onderscheid tussen jezelf en de ander 
zoek, hetgeen tevens de reden is van het conflict. Met behoud van 
dit onderscheidingsvermogen kun je meningsverschillen en totaal 
uiteenlopende ideeën hebben, zonder dat het tot een conflict komt. 
 
Door te zeggen: ‘Dit zijn wij’ benadruk je daarbij ook nog eens de 
wens om met die ander samen te zijn, op dit moment. 
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Aikido of opvoeden? 
Zoals je ziet, is het in relaties belangrijk dat je vooral aikido op jezelf 
toepast, in plaats van op de ander – ook al kan dat goed helpen als 
een conflict er eenmaal is – en dat vergt nog wel eens moeite, 
omdat we vaak niet zijn gewend om alles, maar dan ook echt alles in 
onszelf te zoeken en te veranderen. Als je om je heen kijkt, in het 
dagelijks leven, bedrijfsleven, politiek, scholen, relaties, dan zie je 
dat een groot deel van het samenzijn van mensen onderling 
gebaseerd is op het elkaar willen veranderen. Naast de bestaande 
wetten en regels waar we ons aan dienen te houden, hebben veel 
mensen ook nog hun eigen pakket aan regels, normen en waarden, 
en het geeft spanning wanneer anderen zich daar niet aan houden. 
Of zoals een man een keer zei, die voor de rechter verscheen omdat 
hij een vrouw had doodgeslagen op straat: ‘Ik weet het niet, 
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edelachtbare, maar ze keek me op een verkeerde manier aan, en 
toen sloegen bij mij de stoppen door’. 
 
Hoe bizar je zoiets wellicht ook kunt vinden, we hebben allemaal 
onze eigen ideeën over wat kan en wat niet kan, wat mag en wat 
niet mag, enzovoort. Op het moment dat we merken dat andere 
mensen daar anders over denken, kan dat spanning geven. Tot 
zover is er nog niets aan de hand. Het gaat er juist om hoe we met 
deze eventuele spanning omgaan. Laten we het voor wat het is? 
Gaan we uit alle macht proberen die spanning te verminderen? Of 
doen we het ergste wat we kunnen doen, en gaan we proberen de 
ander over te halen (op welke manier dan ook) tot onze 
standpunten? Het laatste is helaas vaak het geval, alle mooie 
woorden, boeken en cursussen ten spijt.  
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Vooral in relaties komt dit verschijnsel sterk naar voren, omdat er 
dan meestal sprake is van het delen van meer levensfacetten dan 
met de mensen waar je minder intensief mee omgaat.  
Mentaal aikido in relaties behelst dan ook niet het oplossen van 
deze spanningen, maar een manier om er op een constructieve 
wijze mee om te gaan. Door het toepassen van aikido wordt de 
spanning niet met geweld afgebroken (waaruit alleen maar nieuwe 
spanningen zouden voortvloeien) maar ontvangen, geleid en 
eventueel omgebogen. Spanningen zijn dan plotseling geen 
spanningen meer, maar leermomenten: kansen. 
 
Door nu goed te voelen wat je voelt, daar niet tegen te strijden en 
er uiting aan te leren geven, ontstaat een communicatie die zijn 
weerga niet kent. Op een moment dat je je verloren voelt, eenzaam, 
verlaten, boos, verdrietig, gekwetst of iets dergelijks, kun je dan 
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tegen iemand zeggen: ‘Ik heb even behoefte aan je. Vind je dat 
oké?’ In plaats van allerlei strategieën toe te passen waardoor die 
ander zich hopelijk ook rot gaat voelen, of zich verplicht voelt jou te 
troosten of het je anderszins gemakkelijk te maken. Je 
communicatie wordt – korter gezegd – zuiverder. Eerlijker. 
 
En ja natuurlijk: je bent bijzonder kwetsbaar wanneer je je zo eerlijk 
gedraagt. Nou en? Dan ben je kwetsbaar, maar je leeft op zo’n 
moment in volledige zuiverheid, ontkent geen enkel aspect van 
jezelf en je laat jezelf helemaal zien zoals je bent. Een groter cadeau 
kun je iemand niet geven; ook jezelf niet. 
Het is dan ook veelal de angst voor kwetsbaarheid die doet 
besluiten om er maar een draai aan te geven en de communicatie te 
doorspekken met eufemismen, ontwijkingen, verhullingen en 
manipulaties. Dat je daar uiteindelijk duizendmaal kwetsbaarder 
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door bent, is kennelijk geen reden om ermee op te houden. Eerst 
dient het inzicht te komen dat kwetsbaarheid vanuit zuiverheid en 
eerlijkheid helemaal niet kwetsbaar maakt, maar juist sterker dan 
ooit tevoren.  
Met andere woorden: als je je werkelijk kwetsbaar opstelt (dus echt 
vanuit je hart en ziel, niet aan de hand van de beslissing: ‘laat ik me 
maar eens kwetsbaar opstellen’) blijkt dat je nagenoeg onkwetsbaar 
bent, omdat je bij de ‘bodem’ bent gekomen. Daar, waar je niets 
meer kan gebeuren omdat je alles van jezelf blootgeeft, en 
daardoor niet meer te beschadigen bent door wie dan ook.  
Oké, het vergt oefening, maar het is zo enorm goed, mooi en 
liefdevol om te doen! Ik kan me niets vervullender voorstellen.  
Wanneer je in je relatie(s) volledig vanuit je gevoel, vanuit je hart, 
kunt zeggen: ‘Dit ben ik,’ dan zeg je tevens dat de ander jou 
helemaal mag zien en voelen. Groter geluk is niet te bereiken. 
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Oefen dit en geniet van relaties die verder gaan dan je wellicht had 
durven hopen.  
 
Samenvatting: 
Door niet meer te strijden tegen je gevoelens, maar ze te 
verwelkomen als facetten die op dat moment bij jou horen, ook al 
zijn dat niet de gevoelens waar je bewust voor zou kiezen, ben je 
krachtig door kwetsbaar te zijn. Dit straal je uit naar je partner. Je 
vormt in plaats van een bedreiging, een persoon die zijn of haar 
liefde toont door echt te zijn. 
 

http://www.nissinkcommunicatie.nl/


Buigen uit vrije wil – liefdevol communiceren met mentaal aikido 

Ed Nissink – www.nissinkcommunicatie.nl 

 
306 

Wist je dat: 
Door iets te vragen aan iemand, en daarna de ander de gelegenheid 
te geven over zichzelf te praten, vooropgesteld dat je werkelijk 
belangstelling in diegene stelt, je moeiteloos zijn of haar hart 
bereikt?  
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Ritme en cadans: levenslessen en aikido 

Adem in, adem uit, en vergeet dan niet om weer in te ademen; en uit 
natuurlijk… 
 
Een van de meest bijzondere en bruikbare, maar ook onderschatte 
aspecten in het leven is de wet van de polariteit. In ons ijverige 
streven naar eenheid en vereniging vergeten we soms dat we in een 
polair bestaan leven en dat we slechts kunnen bestaan wanneer we 
die polariteit accepteren en volgen. Sommige wereldverbeteraars 
mogen dan nog zo hard roepen dat we de eenheid moeten 
bereiken, en op zich is dat natuurlijk ook een prachtig streven, 
zolang het tenminste bij een streven blijft. Immers: wanneer we de 
eenheid bereiken, zijn we ‘uit de polariteit’ dus ook ‘uit het leven’. 
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Niets op tegen als dat je streven is, maar als je hier op de aarde wilt 
leven, tussen al die andere polaire levensvormen in, is het handig 
om je te voegen naar de omstandigheden waarin je ook alleen maar 
kunt leven. 
Praktisch alles heeft twee polen in het leven; ook het leven zelf is 
een pool omdat het de tegenpool van de dood is. We hebben onze 
ogen dicht en open (slapen, waken en knipperen), ademen in en uit, 
bloemen gaan dicht en open, het wordt eb en vloed, we wisselen 
inspanning af met ontspanning, lachen en huilen, eten, drinken, 
verteren en scheiden de overtollige stoffen weer uit, de 
voedingsstoffen worden gebruikt en opgenomen in een polaire 
cyclus in het lichaam, waarbij de peristaltiek (dat is de knedende, 
samenknijpende beweging van het spijsverteringskanaal) de 
polariteit vertegenwoordigt. We gaan naar het werk of naar school, 
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en daarna weer naar huis. We houden ons aan verplichtingen, en 
daarna ontspannen we ons.  
Polariteit is inherent aan het leven en het ritme is noodzakelijk om 
te kunnen voortbestaan. Ook hebben we iets te leren van de 
polariteit, namelijk dat het zeer onnatuurlijk is om voortdurend in 
één richting te bewegen, bijvoorbeeld opwaarts naar rijkdom of 
aanzien, zonder af en toe een rustpauze in te lassen of even de 
andere kant op te bewegen. Daarom is het niet mogelijk aan de 
polariteit te ontsnappen zonder te sterven (en dan is het nog maar 
de vraag of je inderdaad niet meer in polariteit bent) of om slechts 
één pool te beleven. Dat zou zoiets zijn als alleen maar willen 
uitademen, omdat we de pool van inademen afkeuren. Je kunt maar 
tot een bepaald punt uitademen, daarna zul je hoe dan ook weer 
inademen of sterven. Zo werkt het met alle polen in het leven. Het 
is niet zozeer noodzakelijk om altijd precies de balans te hebben 
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tussen twee polen, als wel om het bestaan van beide polen in 
gelijke mate te herkennen en – vooral – te erkennen. Wanneer nu 
één van beide polen wordt ontkend, ontweken of botweg 
genegeerd, zal deze zich toch doen gelden, maar dan met 
‘zwaardere middelen’ zoals een ziekte, of omstandigheden 
waarvoor we bewust en uit vrije wil niet zouden kiezen. Zaak om de 
polariteit in ons leven te leren doorgronden en er gebruik van te 
maken dus, om het een beetje gemakkelijker in het leven te 
hebben. Aikido is een mooie methode om op een functionele en 
prettige manier met de polariteit om te gaan. 
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polariteit 
Om nu optimaal gebruik te kunnen maken van onze vermogens, is 
het zaak om de polariteit te benutten. De moderne tijd kent veel 
aandoeningen die aangeven dat men niet meer zo met de polariteit, 
de levensritmen bezig is. Burnout is een duidelijk voorbeeld van een 
aandoening, ontstaan door het verwaarlozen van het natuurlijke 
ritme van beweging en stilstand. Dit kun je natuurlijk heel breed 
zien. In de eerste plaats zijn beweging en stilstand gemakkelijk te 
herkennen wanneer we ons letterlijk inspannen door bijvoorbeeld 
sport. Na een tijdje sporten geeft ons lichaam onverbiddelijk aan 
dat we moeten rusten, anders gaat het ‘mis’. Meestal luisteren we 
wel naar die boodschappen, omdat ze vrij duidelijk zijn: 
vermoeidheid, buiten adem raken, pijn in spieren of gewrichten 
krijgen… kortom: de signalen zijn duidelijk en we weten dat we 
grote schade kunnen aanrichten wanneer we niet naar deze 
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signalen luisteren. Dus luisteren we bij het sporten meestal wel naar 
de signalen van ons lichaam. Maar wanneer de signalen wat minder 
snel en niet tegelijk met elkaar optreden, wordt het al wat lastiger. 
De man die zich al een paar dagen opwindt over de gang van zaken 
op zijn werk, zal misschien niet direct een verband zien wanneer hij 
’s nachts zwetend overeind schiet en enorme pijn onder in zijn rug 
voelt. Toch kan het een signaal van zijn lichaam zijn (altijd 
aangestuurd door zijn geest uiteraard) dat er voor moet zorgen dat 
hij zich minder opwindt – bijvoorbeeld door het los te laten of door 
een oplossing te vinden voor het probleem.  
Goede raad is duur. Soms nog veel duurder dan men aanvankelijk 
dacht. Want de man die met pijn in zijn onderrug wakker wordt en 
niet weet wat hem ‘mankeert’ zou bijvoorbeeld raad kunnen vragen 
in zijn omgeving. Laat hij nu net de volgende avond op een 
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verjaardagsfeestje zijn, waar zo’n dertig potentiële gesprekspartners 
rondlopen… 
‘Ja, ik had dat een paar jaar geleden ook,’  zegt een vage kennis, ‘het 
bleek een nierbekkenontsteking te zijn.’ 
‘Bij mij was het overbelasting van de onderrug,’  zegt iemand 
anders, ‘dat kan natuurlijk ook nog.’ 
‘Eet je veel kruiden en specerijen de laatste tijd?’ vraagt iemand 
anders. 
‘Je zult anders moeten bewegen en zitten, want je vernielt je rug op 
die manier,’  zegt een van de andere aanwezigen met veel autoriteit 
in haar stem. 
Onze vriend, die zich opwond over de gang van zaken op zijn werk, 
heeft nu nog meer dingen waarover hij zich kan (en waarschijnlijk 
ook zal: het zit in zijn karakter) opwinden. Jammer dat hij niet naar 
zijn eigen ideeën, gedachten en lichaam heeft geluisterd, want dan 
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had hij heel simpel ontdekt dat zijn rug het even te zwaar had en 
dat hij door een beetje rust van de klachten verlost kon worden. 
Natuurlijk is het niet altijd zo simpel, maar veel ellende kan worden 
voorkomen door eerst eens goed naar je eigen lichaam en geest te 
luisteren voordat je de mening van anderen vraagt. Veel mensen 
vinden het een onprettige gedachte dat jij een heel ander iemand 
bent dan zij en dat ‘het’ bij jou wel eens iets heel anders kan zijn… 
wat ‘het’ dan ook moge zijn. Als jij last hebt van pijn in je onderrug, 
zullen de meeste mensen dit altijd refereren aan een eventuele pijn 
in de onderrug die zij kennen van zichzelf of van anderen. Slechts 
weinigen zullen vragen waar je op dit moment in je leven mee bezig 
bent, wat er de laatste tijd anders is dan voorheen en hoe je in je 
relatie, werk en persoonlijke leven staat. Want meestal zit de sleutel 
tot oplossing van het probleem niet zozeer in de verschijnselen of 
symptomen, maar in de veranderingen die zich voordoen. Die 
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veranderingen kunnen bijzonder heftig en duidelijk zijn, zoals 
bijvoorbeeld een enorme depressie of een maagzweer, die ineens 
optreden. Maar vaak begint een verandering vrij subtiel en is het in 
het begin ook niet zo gemakkelijk om de verandering te herkennen 
als signaal van geest en lichaam dat er wellicht ‘iets aan de hand is’. 
En al vermoed je dat er iets aan de hand is, dan is het vaak nog 
bijzonder lastig om te ontdekken wat er dan precies aan de hand is. 
Met andere woorden: wat betekenen al die signalen van je lichaam 
en geest nu precies? 
Om daar een sluitend antwoord op te geven – als dat al mogelijk 
zou zijn – zou je eerst je hele leven al eens geleefd moeten hebben, 
en ook alle signalen moeten kennen: onbegonnen werk dus. Maar je 
kunt wel een bepaalde manier van denken ontwikkelen waarbij je 
eerder en eenvoudiger de signalen in je leven herkent, die jou er 
hopelijk toe aanzetten dat je weer terugkomt in je natuurlijke ritmes 
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en polariteit. Op zich is het ook helemaal niet zo moeilijk als je 
begint met goed te luisteren naar de dingen die je lichaam, maar 
ook die je omstandigheden je ‘vertellen’. Je hoeft ook niet precies 
van iedere situatie of spier te weten ‘waar het voor staat’; dat zou 
ondoenlijk zijn, al wordt het nog steeds geprobeerd. En daar komt 
bij dat het niet bepaald slim zou zijn om een algemeen patroon te 
handhaven bij het herkennen van symptomen en hun 
onderliggende boodschappen. Je begeeft je dan op hetzelfde pad 
als sommigen, die vinden dat hart- en vaatziekten ALTIJD worden 
veroorzaakt door dezelfde gewoonten, terwijl dat per persoon kan 
verschillen (en ook bijna altijd weer verschilt; hoe subtiel dan ook).  
 
signalen van het leven 
Je krijgt hoe dan ook altijd genoeg signalen van het leven, van je 
onderbewuste, je omstandigheden en van je lichaam, maar ook van 
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andere mensen. De kunst is natuurlijk om die signalen te herkennen 
en er gebruik van te maken. Het is vrij eenvoudig: wanneer je de 
signalen herkent en er ‘iets’ mee doet, heb je de rest van de les niet 
meer nodig omdat je de les reeds hebt begrepen. Een voorbeeld. 
 
Jacob merkt dat hij de laatste tijd vaak moe is, snel verkouden en 
dat hij vrij vlot geïrriteerd raakt over dingen die hem normaal 
gesproken niet zo raakten.  Hij besluit om wat meer te sporten, af en 
toe naar de sauna te gaan en een beetje meer te ontspannen door 
wat vaker met zijn vrienden op stap te gaan. Aanvankelijk helpt hem 
dat enigszins en voelt hij zich weliswaar nog steeds vermoeid, maar 
toch ook wat vrolijker. Op een avond, als Jacob thuiskomt van het 
stappen met zijn vrienden, merkt hij dat hij enorm transpireert en 
het toch koud heeft. De volgende ochtend kan hij zijn bed niet meer 
uitkomen omdat hij zich doodziek voelt. Jacob heeft een ouderwetse, 
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ongevaarlijke, maar lastige griep te pakken. Het wijze lichaam heeft 
Jacob van de ondergang gered door hem tot rust te dwingen. Eerder 
negeerde Jacob de signalen van zijn lichaam: vermoeidheid en 
verkoudheden, en van zijn geest: geïrriteerdheid. Daarna sprak hij 
zijn reserves aan, terwijl zijn lichaam al bezig was om deze te 
verbruiken, en ging extra inspanningen leveren. Dan trekt het 
lichaam –gelukkig- aan de noodrem en zorgt dat Jacob alsnog zijn 
rust neemt. Omdat Jacob de eerdere signalen (onbewust) negeerde 
neemt het lichaam zijn toevlucht tot ‘zwaarder geschut’ zoals een 
griep waarbij Jacob niet meer op zijn benen kan staan. Dat werkt 
praktisch altijd, en na de griep is het de kunst voor Jacob om iets 
meer om zijn rust te denken.  

 

Wanneer Jacob de volgende keer als hij merkt dat zijn lichaam en 
geest signalen geven, zelf aan de bel trekt en rust neemt, heeft hij 
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geen griep meer nodig om de les te leren. Dat is een wat subtieler 
vorm van aikido, en goed te leren als je nauwkeurig naar de 
boodschappen van geest, lichaam en omgeving luistert. Toch is het 
tevens een van de meest ‘overtreden’ regels van het leven: het 
lichaam geeft een paar signalen, zoals vermoeidheid, verkoudheid, 
hoofdpijn en dergelijke, en wij zeggen: ‘Tja, ik moet toch echt wat 
meer rust nemen,’  om vervolgens gewoon verder te gaan met onze 
drukke bezigheden. 
 
Zo kun je de signalen van het lichaam als analogie gebruiken voor de 
dingen die in je leven gebeuren. Een spijsverteringsstoornis kan dan 
duiden op onverteerde zaken in je leven; hoofdpijn dat je teveel aan 
je hoofd hebt; pijn in je rug en schouders dat je teveel op je 
schouders neemt (misschien zelfs wel het leed van de wereld…); pijn 
in je voeten dat je te snel gaat; stramme knieën dat je iets met je 
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flexibiliteit of het gebrek daaraan zou kunnen doen; een stijve nek 
dat je misschien wat te hardnekkig bent in bepaalde dingen, of dat 
je niet bereid bent om ook in andere richtingen te kijken; pijn in je 
handen / gewrichten dat je de ‘grip’ op je leven niet voelt; hoesten 
wanneer je wilt blaffen naar je omgeving; overgeven als het je 
letterlijk de strot uitkomt; niezen als het je neusgaten uitkomt; 
enzovoort. Ook al lijkt dit op een kant en klare lijst van symptomen-
en-hun-betekenissen: dat is het niet. Het is slechts een 
aanmoediging om je uit te nodigen de analogie eens op deze wijze 
te bekijken.  
 
Bewust en onbewust 
Wat we bewust niet uitwerken, wordt altijd via ons onbewuste 
aangereikt. Onze ziel heeft een plan voor dit leven, zal ook altijd 
zorgen dat dat plan wordt uitgevoerd en maakt het helemaal niets 
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uit wat jij daar als persoon van vindt. Zo kun jij het heel vervelend 
vinden om telkens weer vervelende werkgevers te ontmoeten, 
iedere relatie naar de knoppen te zien gaan en je niet gezond te 
voelen: je ziel maakt het niets uit want die zorgt dat je hoe dan ook 
je lessen leert: met of zonder ellende, met of zonder ziekte, met of 
zonder negatieve emoties.  
Dat klinkt wellicht enigszins hopeloos, maar dat hoeft het niet te 
zijn. Dat onze ziel het niet zoveel kan schelen hoe het met ons gaat, 
hoeft niet in te houden dat we machteloos zijn overgeleverd aan 
diezelfde ziel. Door het leren kennen van het plan dat de ziel voor 
ons heeft, kunnen we leren daarop in te spelen en als het ware onze 
ziel vóór te zijn in het leren van onze levenslessen. Op die manier 
kunnen we ons regelmatig de pijnlijke manier besparen waarop 
onze ziel ons soms lessen wil laten leren, en zorgen dat we een 
alternatieve, meer comfortabele manier vinden waarop we deze 
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lessen leren. Dat lukt niet altijd, maar het kan een hoop verlichten in 
het leven en we voelen ons dan in elk geval minder overgeleverd 
aan ‘het noodlot’. 
 
Maar hoe weet je nu wat het plan van je ziel is? Je kunt natuurlijk 
naar een waarzegger, kaartlegster, handlezer, astroloog, 
heldervoelende enzovoort gaan, en je zult daar ongetwijfeld 
boeiende dingen krijgen te horen, maar de kunst is natuurlijk om je 
eigen plan te leren kennen en dat kun je uiteindelijk ook alleen 
helemaal zelf, hoewel je natuurlijk hulp van buitenaf kunt 
gebruiken, al waren het maar de handvatten zoals ze hier worden 
beschreven. 
Het plan van de ziel ontvouwt zich in al haar eenvoud en 
complexiteit aan je, door de dingen die er om je heen gebeuren, de 
zaken, situaties (omstandigheden) en mensen die je aantrekt in je 
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leven. Alles wat er in je leven gebeurt staat ten dienste van de 
ontwikkeling van je ziel en alle mensen die in je leven zijn, helpen 
daar op een of andere manier ook aan mee.  De kunst is dan ook 
niet zozeer om met alle geweld je leven zo proberen in te richten 
dat je het (misschien eindelijk) redelijk naar je zin hebt, maar om de 
blauwdruk te herkennen volgens welke je ziel zijn plan volgt. Heb je 
die blauwdruk eenmaal herkend, dan kun je daarop inspelen door 
bewust en actief juist die lessen op te zoeken en aan te trekken die 
je nodig hebt (die je ziel nodig heeft) om te rijpen, om zich te 
ontwikkelen. Een actief en bewust gebeuren dat een heerlijk gevoel 
van kracht en eigenmacht geeft, en er bovendien voor zorgt dat we 
ons niet voortdurende overgeleverd voelen aan hogere machten. 
Het leren kennen van en omgaan met je ‘blauwdruk’ is meestal niet 
eventjes in een dag of twee geregeld, maar vergt enige tijd en 
oefening. Toch zul je vanaf het eerste moment dat je hier bewust en 

http://www.nissinkcommunicatie.nl/


Buigen uit vrije wil – liefdevol communiceren met mentaal aikido 

Ed Nissink – www.nissinkcommunicatie.nl 

 
324 

actief mee bezig gaat merken dat je leven drastisch kan veranderen. 
Het werken met de ziel op een bewuste en actieve manier kent 
namelijk twee kanten: de eerste kant houdt in dat je je meer en 
sneller zult ontwikkelen, en de tweede kant dat je ziel al vrij snel 
merkt dat jij actief en bewust wilt meewerken en dat je ‘contact’ 
met je ziel hebt. Van daaruit zal je ziel je voorzien van de informatie 
en eigenschappen die je nodig hebt om je ‘lessen te leren’.  Dat 
wordt wellicht bedoeld in de bijbel met: ‘Werk zelf en God zal je 
helpen’. 
 
Door te letten op wat er in een bepaalde periode in je leven 
gebeurt, wie je tegenkomt, waar je gesprekken over gaan, welke 
kwaaltjes, ongemakken of andere lichamelijke gewaarwordingen 
zich aandienen, leer je al vrij snel de grote lijnen te onderscheiden. 
Die grote lijnen zijn veel belangrijker dan de details, ook al zijn die 
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details op hun beurt weer nodig om die grote lijnen te vormen, en 
ze zijn op zich vrij simpel te herkennen. Je zult daarvoor bij wijze van 
spreken een stapje achteruit moeten doen om een en ander te 
leren zien. Een voorbeeld. 
 

De laatste tijd kom je telkens mensen tegen die de meest 
‘onmogelijke’ dingen van je vragen. Iemand vraagt je om zijn 
werk een tijdje over te nemen terwijl je het zelf hartstikke druk 
met je eigen werk en met je gezin hebt; je komt niet eens aan 
je hobby’s toe de laatste paar maanden. Tegelijkertijd merk je 
dat je een vervelende eczeem op je onderbenen aan het 
ontwikkelen bent en dat je bijna iedere avond doodmoe in je 
bed stort om vervolgens uren wakker te liggen en ’s ochtends 
zo mogelijk nog vermoeider op te staan.  
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Net in deze periode vat je partner het plan op om wat 
‘creatiever en vrijer’ met jullie relatie om te gaan, zoals ze het 
zelf noemt, en merk je aan één van je kinderen dat die een 
flinke vorm van anorexia nervosa ontwikkelt.  
Verantwoordelijk mens als je bent, zorg je zoveel mogelijk 
voor oplossingen van deze problemen, hoewel je je vrouw er 
niet van kunt overtuigen dat je het toch echt prettiger vindt 
als ze alleen met jou vrijt, en je het op de een of andere 
manier ook niet kunt voorkomen dat allerlei mensen (vooral 
die van wie je jaren niets hebt gehoord) je bellen met de 
meest vreemde verzoeken om hulp. Je zoekt echter hulp voor 
je dochter met anorexia, krijgt een goede zalf van de dokter 
om je eczeem te behandelen en merkt dat de jeuk inderdaad 
vermindert. Voor de rest hoop je maar dat het allemaal 
vanzelf beter zal worden. Met lede ogen zie je hoe je partner 
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zich steeds verder van je verwijdert, hoe je dochter zieker en 
magerder wordt en hoe je eczeem op een kwade ochtend is 
teruggekomen, nu in het kwadraat en met zeer pijnlijke 
blaasjes op je onderbuik. Het kan niet slechter zou je denken, 
en op dat moment belt je beste vriend op met de mededeling 
dat er kanker bij hem is geconstateerd en je steun en hulp 
dringend nodig heeft. Je spoedt je uiteraard naar hem toe, 
verneemt dat het een goedaardige en prima te genezen vorm 
van kanker betreft en helpt waar je kunt. Als je thuiskomt na 
een paar dagen intensieve gesprekken met je vriend over zijn 
probleem, maar ook over een paar klachten die hij al een tijdje 
over je had, maar die hij nu pas – vanwege zijn ziekte – wilde 
uiten, vind je een briefje van je vrouw waarin ze schrijft dat ze 
het niet langer meer goed voor haar ontwikkeling vindt om bij 
jouw en je kinderen te zijn. Je dochter weigert alle verdere 
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hulp bij haar anorexia en is begonnen met in haar armen te 
snijden bij wijze van extra zelfbeschadiging (automutilatie). 
Met je laatste restje positiviteit begeef je je naar de kamer 
van je zeventienjarige zoon in de hoop nog een klein beetje 
normaal besef in je hectische leven te vinden, en betrapt hem 
met een spuit van het één of ander in zijn arm… 
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Veel mensen zullen vechten in zo’n situatie om alles weer in orde te 
brengen en misschien met sommige zaken schoon schip te maken 
en opnieuw te beginnen, andere mensen zullen het bijltje erbij 
neergooien en de pijp aan Maarten geven. Sommigen zullen 
vluchten, anderen vechten… kortom: iedereen heeft zo zijn eigen 
manier om op dit soort rampspoed (die meestal in alle hevigheid en 
van alle verschillende kanten komt opzetten) te reageren. Slechts 
weinigen zullen het aikidoprincipe toepassen en onderzoeken 
waarin de wet van resonantie binnen deze gebeurtenissen 
herkenbaar is. De wet van resonantie is de wet van aantrekking en 
houdt kort gezegd in dat je precies datgene in je leven aantrekt wat 
je nodig hebt voor je ontwikkeling. Je ziel is natuurlijk drommels 
goed op de hoogte van je stadium van ontwikkeling en weet dus 
exact wat je nog nodig hebt om je verder te ontwikkelen. En zoals 
eerder gezegd: je ziel maakt het geen moer uit hoe jij je voelt en wat 
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je ervan vindt, zolang je je lessen maar leert. Goed, zul je misschien 
zeggen; dat begrijp ik. Nu wil ik wel eens weten wat de les is van 
deze man, die echt alle trammelant over zich heen krijgt die je maar 
kunt verzinnen. 
Om daarachter te komen moet onze vriend een stap naar achteren 
doen en de overeenkomst, of bindende factor(en) van zijn 
problemen ontdekken. Heeft hij de bindende factor of 
overeenkomst eenmaal gevonden, dan is het zaak om te snappen 
waarvoor deze factor nodig is, ofte wel wat de les achter zijn 
problemen is. Laten we eens op een rijtje zetten wat er allemaal in 
zijn leven gebeurt: 
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Eczeem 
voortdurend nieuwe hulpvragen van anderen 
vermoeidheid en slapeloosheid 
partner die met anderen wil vrijen 
dochter met anorexia 
vriend met kanker, die beslag op zijn tijd legt 
dochter die ‘snijdt’ 
zoon die verdovende middelen spuit 
partner vertrokken 
eczeem die verergert 
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Dit rijtje is onder te verdelen in een paar categorieën: 
Lichamelijke signalen: Eczeem, vermoeidheid en slapeloosheid 
Ziekten / kwalen van anderen: anorexia dochter en kanker vriend 
Omstandigheden: … 
Gedrag van anderen: voortdurend om hulp vragen; verslaving zoon; 
snijden van dochter 
 
Door het op deze manier op een rijtje te zetten krijg je al een grof 
overzicht van de dingen die er gebeuren en help je jezelf om alvast 
een beetje afstand te nemen en de zaken vanuit een iets gewijzigd 
perspectief te bekijken. De categorie ‘omstandigheden’ is hier alvast 
genoemd al zijn daar geen zaken onder te plaatsen in dit voorbeeld. 
Omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn een auto die defect 
raakt, sleutels die zoekraken, lekkage, verzakkingen van een 
tegelpad, een orkaan die een en ander vernielt, enzovoort. Dit zijn 
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vaak goede en bruikbare aanwijzingen, maar zoals je zo meteen 
kunt zien, kun je ook met een paar andere categorieën uitzoeken 
wat je lessen zijn.  
Terug bij onze vriend met al zijn problemen, kijken we nog eens 
naar de overeenkomst of bindende factor van de categorieën, en 
merken we dat de overeenkomst niet zozeer zit in de verschijnselen 
zelf, als wel in de manier waarop onze held er al dan niet op 
reageert. Onze vriend heeft een sterk (misschien wel iets té sterk) 
verantwoordelijkheidsgevoel en is bovendien nogal geconditioneerd 
met de overtuiging dat je altijd voor een ander moet klaarstaan, en 
dat een ander voorgaat als het om jou en een ander gaat. Dat 
brengt hem in een lastig pakket en dan is het ook vrij eenvoudig om 
na te gaan dat het hier om de les ‘Grenzen stellen’ gaat. Door het 
beroep dat veel mensen op hem doen, de vermoeidheid die hij 
daarbij ervaart en de manier waarop hij op de proef wordt gesteld 
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door het gedrag van zijn kinderen, wordt onze vriend continu 
uitgedaagd om zijn grenzen te leren kennen en aan te geven. Doet 
hij dit niet (en hij doet het nog niet in het voorbeeld) dan zal zijn 
lichaam hem ‘een handje helpen’ door de begrenzing tussen hem en 
de buitenwereld – zijn huid – te voorzien van flink wat irritatie en 
jeuk. Dit zal net zolang doorgaan tot onze held zijn lessen heeft 
geleerd (begrepen, maar ook actief daarin keuzes gemaakt en acties 
ondernomen) of totdat er nog zwaardere ‘middelen’ ingezet kunnen 
worden zoals een ergere kwaal of nog meer problemen.  
De oplossing is niet zozeer gelegen in het herkennen van het 
werkelijke, onderliggende probleem, maar in het maken van een 
keuze omtrent dat probleem. Door ervoor te kiezen meer zijn 
grenzen aan te geven, zal onze vriend in de knoop komen met zijn 
beperkende overtuigingen en gedwongen worden om prioriteiten te 
stellen. Met andere woorden: wanneer hij een grens stelt en tegen 
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een aantal mensen zegt dat hij geen zin en tijd en energie heeft om 
ze te helpen, komt zijn overtuiging dat je altijd voor anderen moet 
klaarstaan, in de knel. De mensen die daarbij betrokken zijn zullen 
overigens keurig hun rol in dit spel vervullen door beledigd of kwaad 
te zijn en dienovereenkomstige manipulaties aan de dag te leggen. 
Dit, om het schuldgevoel van onze vriend nog eens te vergroten 
waardoor het nog moeilijker wordt om voor zichzelf te kiezen. Er zal 
nog een aantal keren voorbij gaan waarschijnlijk, waarin onze held 
zichzelf probeert gerust te stellen en te bedenken dat het toch ook 
helemaal niet zo erg is om eens moe te zijn (dat is iedereen wel 
eens, en soms kan het ook heerlijk zijn om eens flink moe te zijn), 
dat het een fabeltje is dat mensen allemaal altijd acht uren per 
nacht moeten slapen, dat de mensen die hulp nodig hebben dat 
toch maar mooi durven vragen voor zichzelf, en dat zij er immers 
ook niets aan kunnen doen dat zijn partner is vertrokken, zijn zoon 
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aan de drugs is verslaafd en zijn dochter anorexia heeft en zichzelf 
beschadigt door Keltische patronen in haar arm te snijden. Ook zal 
deze man zich misschien nog een paar keer voorhouden dat hij de 
kracht en het talent van God heeft gekregen om andere mensen te 
kunnen helpen, en dat hij diezelfde God op zijn blote knieën zou 
mogen danken dat hij een sterk en gezond lijf heeft om deze dingen 
voor anderen te kunnen doen. Tel uw zegeningen; tel ze één voor 
één. Wees dankbaar voor je gaven en klaag nooit, want er zijn altijd 
mensen die het slechter hebben.  
 
Kortom:  
Grenzen stellen en voor zichzelf kiezen zijn de bindende factoren 
achter de problemen van deze man, en hij kan zijn problemen 
oplossen door deze prioriteiten te stellen. Dit zal niet gemakkelijk 
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zijn vanwege eerder genoemde blokkerende overtuigingen. Toch is 
dit de weg naar verlossing van zijn problemen.  
Ook al lijkt het op het eerste gezicht soms vergezocht dat al die 
gebeurtenissen er toe dienen om hem zijn lessen te laten leren; het 
is toch echt zo. Een van de vluchtmogelijkheden hierbij (dat wil 
zeggen: als je liever niet je lessen wilt leren) is om zoveel mogelijk te 
kijken naar wat anderen hiervan zouden kunnen leren. Dat is 
misschien wel de meest gebruikte en effectieve ontwijkmogelijkheid 
met het leren van je lessen: kijken naar anderen. 
Bij deze manier van het gebruik van de wet van resonantie zul je 
echt moeten kijken naar wat er voor JOU gebeurt, wat voor JOU 
belangrijk is en wat JOUW lessen zijn. Zodra je je gaat bezighouden 
met wat de ander meemaakt of moet leren, ben je aan het beleren 
en leidt je jezelf van je eigen lessen af: een veelgebruikte methode 
en aanleiding tot veel verwarring, vals profeetschap en 
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onverantwoordelijk denken en handelen van therapeuten. Blijf 
alleen zoeken naar je eigen aandeel in het geheel, ontdek wat 
JOUW lessen zijn en gun de anderen (ook je kinderen, ouders, 
geliefden en anderen waarvan je dat juist heel moeilijk kunt vinden 
om ze hun eigen dingen te laten doen) hun eigen lessen en 
ervaringen. Alleen op die manier zul je kunnen leren hoe de wet van 
de resonantie werkt er ook gebruik van maken. 
 

http://www.nissinkcommunicatie.nl/


Buigen uit vrije wil – liefdevol communiceren met mentaal aikido 

Ed Nissink – www.nissinkcommunicatie.nl 

 
339 

Samenvatting: 
Zoek in de ‘gebeurtenissen’ die je raken, de overeenkomsten, de 
bindende factoren en ontdek of je hiermee kunt ontdekken wat je 
zou willen en kunnen veranderen in je leven. Een goed boek over 
analogie of resonantie, zoals “Esoterische psychologie” van 
Thorwald Dethlefsen kan hierbij uitstekend helpen.  
Leer ook mild voor jezelf te zijn, zelfs wanneer je jezelf voor de gek 
houdt door op anderen te gaan letten en alleen naar hun lessen te 
kijken. Het is helemaal niet zo erg om een paar fouten te maken, 
zolang je jezelf niet verstikt met oordelen daarover. 
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Vaak gestelde vragen 

 
Tijdens lezingen, workshops en trainingen waarin het onderwerp 
mentaal aikido wordt behandeld, zijn veel vragen gesteld en 
opmerkingen gemaakt. Hieronder volgt een overzicht van deze 
vragen en opmerkingen, met de antwoorden erbij. Het is goed om 
te weten dat het hier niet gaat om meningen over mentaal aikido. 
Wie ben ik om iets te zeggen over iemands mening? Ik kan er 
hooguit zelf een mening over hebben en die is in dit boek al 
uitgebreid behandeld.  
Uiteraard is een overzicht als het onderstaande nooit volledig, maar 
je kunt de antwoorden op vragen die je zelf nog mocht hebben, 
destilleren uit het boek.  
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Je vertelt het alsof mentaal aikido heel simpel is. Zo simpel kan het 
toch niet zijn? 
Inderdaad kan dat niet als je deze vraag stelt. Het is alleen simpel als 
je bereid bent te geloven dat het simpel kan zijn. Als je de (wellicht 
al oude en versleten?) overtuiging aanhangt dat niets in het leven 
makkelijk is, dat voor niets alleen de zon opgaat en dat iets alleen 
goed is als het veel geld kost of als je er veel moeite voor moet 
doen: dan gaat het inderdaad nooit simpel. Tenzij je mentaal aikido 
op zo’n overtuiging loslaat natuurlijk… dan kan het ineens wel. 
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Als mentaal aikido zo eenvoudig en effectief is, waarom past dan 
niet iedereen dit toe? 
Onder meer vanwege de hiervoor genoemde overtuiging: ‘zo 
makkelijk kan het toch niet zijn…’ hetgeen een vrij zekere manier is 
om het te saboteren. Anderzijds is het nodig om een aantal dingen 
af te leren, eerder nog dan aan te leren, en dat vindt niet iedereen 
prettig. En de belangrijkste motivatie om geen mentaal aikido toe te 
passen is natuurlijk de behoefte aan manipulatie en strijd van veel 
mensen. Het is net als met vrede: praktisch iedereen zal zeggen dat 
vrede een groot goed is, maar er zijn er zo weinig die dat ook 
werkelijk in praktijk brengen. Het meest domme voorbeeld daarvan 
is de paradox: ‘Vechten voor vrede’.  
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Zijn er bijwerkingen of bijverschijnselen? 
Jazeker. Om te beginnen kun je soms overvallen worden door een 
mateloze vreugde; zomaar. Daarnaast begin je na een tijdje oefenen 
als vanzelf meer van jezelf en anderen te houden en dat kan heel 
eng zijn in het begin, vooral als je jarenlang jezelf en anderen hebt 
veroordeeld. Een van de lastigste bijverschijnselen echter, is de 
verantwoordelijkheid die je voor jezelf gaat nemen. Je kunt dan 
niemand meer ergens de schuld van geven. Sommige mensen 
vinden dat helemaal niet fijn. 
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Ik pas het toe, maar mijn partner niet; hoe los ik dat op? 
Door manipulatie (als dat al lukt). Niet met mentaal aikido; dat heeft 
hier niets mee uit te staan. Als je je partner iets wilt laten doen waar 
hij of zij niet zelf voor kiest, ben je bezig met een machtsspel. Als je 
inderdaad aikido gaat toepassen, stel je deze vraag niet meer. Met 
andere woorden: deze vraag geeft aan dat je nog bepaalde aspecten 
uit het mentaal aikido kunt ontwikkelen. Een kans om iets te leren 
dus.  
Ik krijg tijdens lezingen over eigen verantwoordelijkheid regelmatig 
een vraag in de trant van: ‘Ik neem volledig mijn eigen 
verantwoordelijkheid, maar ik krijg mijn vriend/vriendin niet zover 
dat hij/zij dat ook doet.’ Het probleem zit in de vraag vervat. 
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Pas je het zelf wel altijd toe, Ed? 
Nee. Soms heb ik de behoefte om te manipuleren of te strijden. Dat 
sta ik mezelf dan ook volledig toe en dan is het fijn om te doen. Wil 
ik echter blijvende resultaten behalen, dan stap ik in het aikido. De 
laatste tijd merk ik wel dat ik steeds minder behoefte aan strijd en 
manipuleren heb; wellicht is dat verlangen over een poosje weg… 
Mijn leven geeft me voortdurend de aanwijzingen die ik nodig heb. 
Wanneer ik merk dat een situatie of contact niet soepel en 
harmonieus verloopt, dan komt dat altijd omdat ik in oude 
gewoonten ben teruggevallen. Vanaf dat moment heb ik natuurlijk 
weer de bewuste keus om aikido toe te passen of niet. Mijn leraar 
Kim Nguyen zei vaak: ‘De beste manier om aikido te leren 
waarderen, is door het af en toe niet te doen.’ 
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Als ik iets faliekant fout doe: betekent dat dan altijd dat ik geen 
mentaal aikido toepas? 
Nee, dat hoeft niet. Het gaat er voornamelijk om hoe je met zo’n 
fout omgaat. Als je jezelf keihard veroordeelt of krampachtig 
probeert om de fout ongedaan te maken, is dat geen aikido. 
Wanneer je echter een fout maakt, en dat dan ook met hart en ziel 
doet, tegelijkertijd waarnemend wat er fout gaat en wat je daarvan 
kunt leren, blijkt het vaak niet zo’n ernstige fout meer te zijn, maar 
begint het op een leerervaring te lijken. Meegeven, versterken(!) en 
ombuigen bij het maken van een fout is een daad van 
meesterschap; niet het krampachtig vermijden of verdoezelen van 
fouten. 
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Alles wat je zegt en schrijft Ed, probeer ik al heel lang maar het 
lukt me niet. Wat is de oplossing? 
Stoppen met proberen en het gaan doen. Met andere woorden: als 
je dingen probeert, is dat als likken aan een aardbei en hem dan 
laten verschimmelen. Door je volledig, dus met hart en ziel, over te 
geven aan het prachtige proces van leren, ervaren en de eventuele 
angst voor mislukken (want dat is praktisch altijd de motivatie om 
iets te proberen in plaats van te doen) onder ogen te zien en 
desondanks er voor gaan, ben je het stadium van proberen voorbij 
en zul je hoe dan ook resultaten krijgen. Eet die aardbei dus op, 
geniet ervan en heb het vertrouwen dat er opnieuw aardbeien 
zullen zijn: wellicht nog groter, roder en zoeter dan die je net hebt 
opgegeten! 
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Wat is nu uiteindelijk de zin van mentaal aikido? 
Dat wat jij eraan toekent. 
 
Zijn er cursussen mentaal aikido? 
Op het moment dat ik dit schrijf, zijn er naar mijn weten geen 
cursussen in mentaal aikido in Nederland, maar het zal vast niet 
lang duren. Zolang er mensen zijn die bereid zijn om energie te 
besteden aan het volgen van een cursus in iets dat ze ook uit een 
boek kunnen leren, zullen er zulke cursussen komen. En waarom 
zou je niet zelf zo’n cursus opzetten? Vooropgesteld natuurlijk dat je 
de methode goed onder de knie hebt, of tenminste weet hoe je de 
kennis en kunde kunt overbrengen aan anderen.  
Ik heb jaren geleden een cursus in taoïstische technieken gevolgd, 
waarbij de cursusleidster letterlijk de inhoud van het boek (dat we 
al hadden aangeschaft) volgde. Een soort dure voorleessessie dus, 
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maar heel leuk en gezellig, dat wel. Ik heb er nooit spijt van gehad 
en een leuke vriendschap gesloten tijdens die cursus. Het heeft 
echter wel mijn ideeën over sommige cursussen bijgesteld. Alles 
wat je nodig hebt om mentaal aikido te leren, heb je in je. De 
manier waarop je het kunt gebruiken staat in dit boek.  
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Kan ik iets doen om de resultaten te versnellen of te verbeteren? 
Ja. Fysiek aikido gaan leren bij een goede lerares of leraar. Je weet 
of het een goede docent is door bijvoorbeeld een kritische 
opmerking te maken tegen zo iemand. De wijze waarop zij of hij 
daarmee omgaat, vertelt je onmiddellijk of dit de persoon is van wie 
je aikido kunt leren.  
Ook Tai Chi is een prachtige vorm waarin veel van de principes 
zitten vervat zoals die ook bij aikido worden gebruikt. Daarnaast is 
het bijzonder plezierig en gezond om op zo’n manier met je lichaam 
bezig te zijn.  
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Ja zeg: als ik al mijn verlangens accepteer, wordt het toch een 
zooitje? 
Accepteren is iets anders dan uitvoeren of vervullen. Het gaat om 
een eventueel oordeel dat je over een wens of verlangen kunt 
hebben, en dat je kunt loslaten door het te accepteren. Het is 
uiteraard niet per se de bedoeling om al je driften en verlangens 
klakkeloos uit te voeren, tenzij jij vindt dat het verantwoord is 
natuurlijk. 
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Moet je er intelligent voor zijn? 
Het hangt er een beetje vanaf wat je onder intelligentie verstaat: in 
onze cultuur wordt een hoeveelheid opgedane kennis – 
bijvoorbeeld na een studie – nog wel eens verward met 
intelligentie. Dat heeft uiteraard niets met elkaar te maken. Er zijn 
ongeschoolde genieën en universitair opgeleide sukkels genoeg om 
die overtuiging te logenstraffen. Intelligentie heeft mijns inziens 
meer te maken met hoe je jezelf, anderen en het leven kunt 
bevatten, of zelfs begrijpen. Om mentaal aikido te kunnen 
toepassen, is het van meer belang welke instelling je hebt. Wil je 
inderdaad de verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn dragen? 
Ben je bereid om werkelijk naar jezelf te kijken? Dan kun je mentaal 
aikido toepassen. Zolang het echter bij praten over ontwikkeling of 
verlichting blijft, of zolang mensen hun toevlucht nemen tot 
schijnontwikkeling, gelardeerd met allerlei spiritueel getinte 
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uitspraken, kun je het wel vergeten. Met de juiste houding kan 
iedereen aikido leren; zelfs politici, al lopen die dan wel het risico 
dat ze ineens eerlijk  worden en hun minachting voor het volk 
verliezen. Geen politicus is daar voor in, zoals je dagelijks kunt zien 
in het nieuws. 
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Is mentaal aikido niet het zoveelste kunstje om toch te ‘winnen’? 
Nee. Op het moment dat het verwordt tot strijden of drang tot 
winnen, is het geen mentaal aikido, maar vechten. Een kosmische 
wet bepaalt dat alles naar je terugkomt; altijd. Dat houdt in dat 
strijden strijd oproept, en dat harmonie ook harmonie oplevert. Je 
kunt natuurlijk de principes uit mentaal aikido gaan gebruiken om 
discussies te winnen, mensen de mond te snoeren of indruk te 
maken op anderen, maar het zal zich uiteindelijk tegen je keren. 
Eventuele machtsaspecten steken vrij snel de kop op en zullen ook 
snel als zodanig worden herkend door je gesprekspartners. Zodra er 
ook maar de minste aanwijzing bestaat dat er geen volledig streven 
naar harmonie is, kun je er zeker van zijn dat je geen mentaal aikido 
gebruikt.  
Je kunt eventuele manipulatie- of machtsneigingen in jezelf 
herkennen door op te letten of je iets van een ander wilt, 
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bijvoorbeeld dat hij of zij zich aanpast of zijn/haar gedrag verandert. 
Op dat moment ben je gewoon vervallen in de gebruikelijke 
manipulaties, en kun je natuurlijk wel aikido toepassen bij jezelf om 
daar weer los van te komen.  
De ‘kunstjes’, ‘foefjes’ en ‘trucjes’ komen uiteindelijk altijd aan het 
licht. Wanneer George W. Bush, de president van de verenigde 
staten van Amerika, roept “We zullen ze uit hun holen roken, 
opjagen en ze voor het gerecht brengen,” dan denkt hij wellicht dat 
miljoenen mensen niet in de gaten hebben dat hij die tekst letterlijk 
uit een speelfilm heeft gepikt, maar op den duur (en op het moment 
dat ik dit schrijf is dat volop gaande) komt zoiets toch aan het licht 
en verliest ook deze man het kleine – en zeer broze –beetje 
geloofwaardigheid dat hij voor sommigen nog had. Kunstjes werken 
niet of zeer beperkt; aikido is een levenshouding, geen kunstje. En 
toch kunnen kunstjes soms heel handig zijn… 
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Hoe weet ik of ik het op de juiste manier toepas? 
Aan de hand van de resultaten neem je waar of je inderdaad 
mentaal aikido toepast of hebt toegepast. Als er harmonie in jezelf 
ontstaat, is er aikido (immers vertaald in: ‘De weg naar harmonie’). 
De reactie van anderen is niet altijd doorslaggevend om te bepalen 
of je het toepast, omdat niet iedereen verlangt naar deze harmonie. 
Wanneer iemand verslaafd is aan macht en/of manipulatie, zal hij of 
zij het beslist niet waarderen wanneer jij die macht neutraliseert 
met harmonie. Daarom kun je het beste in jezelf schouwen en je 
afvragen: ‘Is dit de beste manier om harmonie te bewerkstelligen?’ 
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Is het niet gevaarlijk om aikido toe te passen bij bijvoorbeeld 
lichamelijke ziekte of depressiviteit? 
Het leven zit vol risico’s, en op het moment dat een depressief 
persoon zijn depressie gaat toestaan en versterken, bestaat 
inderdaad het gevaar dat zo iemand een zelfmoordpoging doet, die 
hij wellicht voorheen niet zou doen. De harde waarheid is echter, 
dat aikido altijd naar eigen keuze wel of niet wordt toegepast. 
Zolang wij nog willen beslissen over andermans leven of dood, is dat 
een groot taboe natuurlijk. Een goede manier om je te helpen 
beslissen of je een depressie gaat accepteren en versterken, is je af 
te vragen wat tot nu toe geholpen heeft om van de depressie af te 
komen. 
Ook met lichamelijke ziekten kan het een precaire kwestie zijn om 
aikido toe te passen. Het ligt er natuurlijk aan hoe erg je het vindt 
om het risico te lopen dat je sterft. Het lichaam past overigens zelf 
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altijd aikido toe. In plaats van ziektekiemen af te stoten, neemt het 
deze op, verzamelt ze en vormt ze om, waarna er resistentie tegen 
diezelfde ziektekiemen ontstaat. Een mooiere vorm van meegeven, 
versterken en ombuigen is nauwelijks denkbaar.  
Ook maken sommige geneesmethoden gebruik van dit principe, 
bijvoorbeeld door koorts niet te onderdrukken, maar deze te 
herkennen als natuurlijk proces van het lichaam om de ziekte op te 
nemen en daarna te verbranden. Deze methoden raden dan 
bijvoorbeeld aan om een vochtig laken om je heen te slaan bij 
koorts, deze aldus op te wekken en te versterken, en een nacht 
stevig te gaan zweten hetgeen de genezing in de meeste gevallen 
flink versnelt. De nadruk ligt hier op ‘in de meeste gevallen.’ Jij kiest. 
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Kan ik nog meer doen? 
Nauwelijks. Indien daadwerkelijk in praktijk gebracht, brengt 
mentaal aikido je vreugde, levenslust en liefde. Wanneer deze 
ontbreken, kun je jezelf er vriendelijk aan herinneren je aikido te 
gaan doen.  
Wil je toch nog iets extra doen dan raad ik je aan om praktische hulp 
in je omgeving te bieden; niet door te vertellen wat goed voor 
anderen is, maar door een pan soep te brengen bij een zieke 
buurman, of te gaan wandelen in je vrije tijd met mensen die in een 
rolstoel zitten. Ook het opvangen van zwerfkatten en –honden is 
een goddelijke daad, alsmede het belangeloos uitdelen van een 
compliment of schouderklopje, vooral aan pubers die het immers zo 
goed kunnen gebruiken maar dat bijna nooit zeggen vanwege hun 
wervelende hormonendans die alle helderheid verhindert. 
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Met andere woorden: als je geheel belangeloos – dus zonder een 
bedankje, aanzien of plekje in de hemel te verwachten – iets leuks 
voor een ander (mens of dier) doet: geeft je dat zoveel vreugde en 
liefde dat je je in gemoede afvraagt waarom je dat in hemelsnaam 
niet eerder deed. En ook al deed je het niet om er iets voor terug te 
verwachten: je beloning zal groot zijn. 
Dat kun je extra doen.  
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Dank je wel 

 
Dank je wel, beste lezer of lezeres, voor het lezen van mijn verhaal. 
Ik heb er enorm van genoten om het op te schrijven, met jou in mijn 
achterhoofd. Ik stelde me gedurende het hele boek voor hoe het 
zou zijn om dit te lezen, en heb mijn best gedaan om je hart te 
bereiken. Dat heb ik gedaan door mijn hart open te stellen voor jou. 
Een boek is alleen maar een verzameling zwarte letters op wit 
papier natuurlijk, en als zodanig ook onbelangrijk. Wat echter de 
magie bewerkstelligt van het schrijven en lezen, is het onzichtbare – 
maar zeer voelbare – contact dat we hebben met deze letters als 
brug. Dat is wat aikido voor mij persoonlijk betekent: harmonie 
zoeken in alles, en dus ook in het contact met jou, degene die de 
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moeite neemt om mijn boek te lezen. Zoals je hebt kunnen lezen is 
aikido niet een houding van ‘slappe vaatdoek’ maar juist eentje van 
kracht en liefde. De harde woorden die ik hier en daar loslaat, zijn 
bedoeld om te prikkelen en tot anders nadenken te stemmen. Ik 
vertrouw erop dat je ook mijn liefde daarachter voelt.  
 
We zijn goed ontmoet, en ik gun je de harmonie die mentaal aikido 
je geeft. Ik bewonder je moed om van de gebaande en o zo 
vertrouwde paden te durven afstappen en jezelf dit cadeau te 
geven, waarmee je anderen indirect ook dat geschenk aanbiedt. 
 
Ik wens je harmonie in alles; het ga je goed. 
 
Ed Nissink. 
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Ed Nissink 

In 2017 heb ik een openhartoperatie 
gehad. Daarbij is mijn hart een tijdje 
stilgezet en daarna klopte alles weer. Een 
soort reset, en zo zie ik deze nieuwe kans 
ook. Ik ben in die periode onder de indruk 
geraakt van de mensen in de zorg: de 
liefde, kennis en kunde waarmee ik ben 
verzorgd heeft mij diep geraakt.  

In mijn vrije tijd speel ik basgitaar, ben ik vrijwilliger bij Humanitas  
en doen mijn vrouw en ik vrijwilligerswerk voor de 
Dierenbescherming. 
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Dit boek is in 2004 in drie drukken uitgegeven door uitgeverij Ankh-
Hermes, Deventer. De rechten liggen nu bij mij, vandaar dat ik het je 
gratis kan aanbieden.  
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