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Innerlijke strijd
Leo was negen toen hij naar het internaat werd gestuurd door zijn ouders. Als enig kind in een ondernemersgezin, met ouders die voortdurend op voet van oorlog met elkaar leefden, voelde hij zich buitenspel
staan en niet begrepen. Zijn streng katholieke opvoeding impliceerde
een afgedwongen attitude: ‘Je mond houden, want wij weten wat goed
voor je is!’ Op het internaat was het niet veel beter. De broeders waren
het ene moment ‘heel lief’ en sloegen hem de volgende dag door de
slaapzaal. Het negeren door alle broeders, nadat zijn vader een hoofdbroeder had vermaand, brak hem op en eenzaamheid stak wederom
de kop op in de klas, de slaapzaal en op de afgesloten speelplaats. Hij
voelde zich alleen tussen vele eenzamen. Jaren later kampt Leo met gevoelens van innerlijke strijd. Het toneelspel van sociaal gewenst gedrag
en de afzondering spelen hem parten, en zijn interne dialoog ontaardt
steeds vaker in gedrag dat door zijn omgeving wordt ervaren als dwars,
afstandelijk en vol kwaadheid. Hij heeft moeite om op zijn werk vrolijk
te zijn, terwijl zijn baan hem heilig is. Zijn gedrag veroorzaakt huwelijksproblemen, terwijl hij zielsveel van zijn vrouw houdt. Hij voelt zich
eenzaam in de groep en raadpleegt een counsellor.
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Trees de Kind
stresscounsellor gespecialiseerd in eenzaamheid, www.counsellingommekeer.wordpress.com
Er is nog veel onduidelijkheid over eenzaamheid en voor sommigen is het nog steeds een
taboe. Eenzaamheid komt in alle leeftijdsgroepen en alle lagen van de bevolking voor. Leo is
echt geen uitzondering.
Niet onbelangrijk bij de aanpak van eenzaamheid is het zelfbeeld: Wie ben ik? Wat wil ik?
Wat heb ik nodig om me goed te voelen? Want hoe kun je je verbonden voelen met een
ander als je – in Leo’s situatie eigenlijk zo duidelijk – de verbinding met jezelf kwijt bent?
Leo heeft van kinds af aan niet of nauwelijks de gelegenheid of ruimte gehad om zichzelf te
zijn en zich te uiten. Het is dan ook heel belangrijk dat Leo dat nu in mijn counsellingpraktijk
wel kan; dat hij vrijuit kan vertellen over wat er allemaal is gebeurd in zijn leven en welke
gevoelens dit bij hem oproept.
Daarnaast is het voor Leo heel waardevol om eens te inventariseren wat zijn belangrijkste
waarden in het leven zijn. Wat zijn zijn drijfveren? Dit om meer inzicht te krijgen in zijn
eigen persoon, zodat hij veel beter weet wat hij wil, wat niet en wat er absoluut niet bij
hem past. Dit kan hem helpen om antwoord te krijgen op de vraag: wat heb ik nodig en
vind ik dit wel in de(ze) groep?
De innerlijke strijd die Leo ervaart en zijn interne dialoog die uitmondt in negatieve emoties
kunnen door een duidelijker beeld over zichzelf ook beter verklaard en opgelost worden.
Het lukt hem niet meer om toneel te spelen op zijn werk en thuis en dat geeft ook problemen, omdat ze dit van Leo niet gewend zijn. Bovendien heeft Leo ook nooit geleerd om
voor zichzelf op te komen. Het zal ook de nodige aandacht vragen om dit op een goede
manier te doen, maar dat gaat zeker lukken als Leo een duidelijker beeld van zichzelf heeft
gekregen en zich beter gaat realiseren wat hij wil en waar (bij wie) hij dit vindt.

Frans van der Gouw
coach en consultant, www.vandergouwdevelopment.nl

Op grond van het inzicht in die kwaliteiten kan hij voor zichzelf gaan bepalen wat voor
‘functie’ eenzaamheid voor hem zou kunnen hebben, op een manier dat hij de gevoelens
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Om Leo te begeleiden zou ik inzetten op zijn beleving ten aanzien van zijn identiteit vanuit
verschillende posities. Daarbij is het belangrijk om te informeren naar zijn zelfbeeld in
relatie tot zijn omgeving, maar het is zeker zo belangrijk om hem te laten ervaren wat zijn
kwaliteiten zijn op grond waarvan hij tot nu toe om heeft kunnen gaan met zijn gevoelens
van eenzaamheid. Hij weet zich tot op de dag van vandaag staande te houden en ondanks
zijn gevoelens van eenzaamheid, weet hij wat belangrijk voor hem is: zijn baan ‘is hem
heilig’.
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die hij in eenzame momenten heeft, een andere lading kan geven. Wat betekent eenzaamheid en wat zou het nog meer kunnen betekenen? Zijn er momenten of situaties waarin
hij alleen is maar niet eenzaam? Zijn er situaties waarin het alleen zijn hem gevoelens van
comfort en veiligheid biedt?
Welke rol spelen de communicatielijnen met zichzelf en zijn omgeving in relatie tot zijn
zelfbeeld en zijn positie en/of manifest binnen die omgeving? Is er onderscheid tussen
de momenten van eenzaamheid en ‘normale’ momenten ten aanzien van zijn persoonlijk
statuut ‘wie ben ik - waar sta ik voor - waar ga ik voor’? Hoe communiceert hij eenzaamheid
met zichzelf? Welke overtuigingen, referenties, normen en waarden zijn daarbij betrokken?
Welke aspecten van eenzaamheid kan Leo delen met zijn omgeving? En hoe ziet de wereld
zonder eenzaamheid voor hem eruit? Hoe zou die wereld te benaderen zijn? Wat is er voor
nodig om die wereld zo dicht mogelijk te benaderen? Welk effect heeft dit op zijn identiteit,
zijn persoonlijkheid en zijn gedrag?
Als counsellor zou ik Leo primair het gevoel geven dat hij er mag zijn zoals hij is. Wellicht
dat hij zich eenzaam voelt in zijn hulpvraag, maar het feit dat hij hulp vraagt is een bewijs
dat hij inziet dat hij niet alleen staat in deze wereld.

Het professioneel begeleiden van
de zelfhulp toolbox. Dat is de
samenwerking tussen de
counsellor/coach en cliënt.
Reis jij als !K-Fullness professional
met de cliënt mee?

Kijk voor meer info op: www.ik-fullness.nl
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