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Les 2. Achterom kijken in je eigen geschiedenis.
Deze les gaat over waar je vandaan komt. Als je beter begrijpt waar je vandaan komt, heb

je ook meer zicht op je eigen bagage als het ware. 

Dus, deze les kijken we achterom, terug in de eigen geschiedenis. 

Ik wil je even meenemen naar hoe het nou komt dat het zo lastig kan zijn om je grenzen

aan te geven.

Daarvoor moeten we eerst naar de basis, je eigen jeugd.

Alle mensen hebben een natuurlijke behoefte aan contact. Als baby’s geen contact met

anderen hebben, dan sterven ze. Voor een pasgeboren baby is het een zaak van leven of

dood om contact met de ouders te houden. Er is een filmpje op youtube in omloop dat dit

heel duidelijk maakt. Het still-face experiment.

Om dat contact met je ouders te houden verzin je (onbewust) met je onvolgroeide

babybreintje manieren om dat voor elkaar te krijgen: ‘Moet ik goed luisteren? Verwachten

ze dat ik veel lach? Moet ik juist stil zijn? Of moet ik behulpzaam zijn? Kan ik maar beter

zelfstandig spelen en mamma niet te veel storen? Moet ik vooral hard huilen om contact

te leggen?’

In die periode (tussen de 0 en 6 jaar) wordt zoveel bepaald. Daar hebben we ideeën

opgedaan over hoe het hoort, over wie wij zelf zijn. We hebben overtuigingen

aangenomen, zijn bepaald gedrag gaan laten zien (aardig voor anderen zijn bijvoorbeeld)

en ander gedrag hebben we nooit aangeleerd, of misschien even geprobeerd maar heel

snel weer afgeleerd. 

In latere periodes gaan we die allereerste ervaringen toetsen en herijken (pubertijd). Voor

sommigen betekent dat een bevestiging van wat we al dachten, voor sommigen ontstaat

speelruimte voor ander gedrag.
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Nu, als je dit leest, ben je volwassen. Je kunt terugkijken naar hoe je bent opgegroeid.

Misschien kun je voor jezelf proberen in te schatten hoe het voor de 'kleine jij' geweest

zou kunnen zijn. Welke regels en overtuigingen heb je mogelijk geleerd?

Pas als je je bewust bent van wat je ooit geleerd hebt. dan kun je ook de stap zetten om

er iets aan te veranderen.

Eigenlijk is deze eerste stap van terugkijken ook onderdeel van de grondhouding. Met

zelfcompassie kunnen kijken naar wie je nu bent, geeft ruimte voor de mogelijkheid om te

veranderen. 

Je bent namelijk niet verantwoordelijk voor hoe je bent opgegroeid en wat je bent

tegengekomen. Je bent ook niet verantwoordelijk voor hoe je daar destijd op reageerde.

Dat deed je naar je beste kunnen op dat moment.

Je bent wel verantwoordelijk voor hoe het vanaf nú verder gaat. Als je inzicht hebt in

jezelf, dan kun je de verantwoordelijkheid niet langer buiten jezelf leggen. 

Dus….. Laten we beginnen met achterom kijken, gecombineerd met zelfcompassie. Daar

heb ik een oefening voor:
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Oefening 1. Wat zie ik als ik terugkijk?
Ik wil je vragen om een paar regels (max een half a-4tje) op te schrijven over wat je eerste

gedachten zijn als je terugkijkt naar je eigen jeugd. Waar kom je vandaan? Wat zou je van

je ouders geleerd kunnen hebben over je eigen ruimte innemen? Je eigen ding doen? Over

vrijheid, geborgenheid, alleen en samen? Aardig zijn? Boos worden? Nee zeggen? Komen

er specifieke gebeurtenissen boven? Dat kun je doen in de volgende vorm:

Schrijf een kwartier aan één stuk door, in de ik-vorm, in de tegenwoordige tijd en beschrijf

ook hoe je je voelt. Doe dit met de hand, in je boekje of op een stuk papier. Het kan een

verhaal worden met een begin en een eind. Het kunnen ook losse flarden van

verschillende momenten en leeftijden door elkaar zijn. Bijvoorbeeld:

"Ik ben 10, we zijn net verhuisd. Ik ben een schuchter jongetje, als andere mensen in de

nieuwe klas naar me kijken dan raak ik verlegen. Mijn gezicht wordt rood, dat vind ik

vervelend. Ik wil me het liefst verstoppen. Er is een vriendelijke meester en dat helpt."

"Ik ben nog heel jong, ik zoek niet zo makkelijk contact met anderen, ik ben lekker aan het

lezen en scharrel buiten door de tuin. Ik kan goed verdwalen in alles wat er om me heen

gebeurd. Mijn ouders zeggen dat ik in dromenland ben. Ik voel me er fijn"

Lukt het je om met milde ogen te kijken naar vroeger? 

Of merk je dat er emotie komt? Boosheid? Verdriet? 

Wordt je dan boos op de anderen van toen of op de kleine jij? 

Als je nu merkt dat je de neiging hebt om boos op de kleine jij te worden, zet dan een

figuurlijke stap terug. Wat is er nodig om wat aardiger naar het kind van vroeger te kijken,

om de grondhouding aan te nemen? Te vertrouwen dat dat kind echt probeerde om de

beste keus van dat moment te nemen (met die onvolgroeide hersentjes:)). In die

(onmogelijke?) situatie deed de jongere jij wat je toen dacht dat het beste was. 
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(Hier valt veel meer over te schrijven, maar eigenlijk gaat het altijd over een gevoel van

veiligheid waar het kind naar op zoek is. Je kunt niet weg van je ouders, je broers/zussen.

Dan kan het soms het veiligst zijn om wat van jezelf op te geven. We komen nu in de

hechtingstheorie terecht en dat voert voor nu te ver. Maar kijk maar of het lukt om wat

begrip en compassie voor de kleine versie van jezelf te voelen.)
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