
psyche Mild zijn voor jezelf. Luisterennaar je lichaam. Jezelf vergeven.Het
wemelt vande softeuitdrukkingenop socialemedia enbij demindfulness-
training.Maarwatbetekenendeze zalvendewoordeneigenlijk?
Enbelangrijkernog: snijdthethout?DoorMiloe vanBeek

K
eihardheb
je gewerkt
aan jepre-
sentatie.De
powerpoint
eindeloos
verbeterd,
uitgebreid
geoefend,

eennieuweoutfit gekocht, de ap-
paratuuruitvoerig getest. Er kan,
kortom,niksmeermisgaan.Tot op
hetmoment suprêmehetfilmpje
nietwil startenen jehetnadrie
pogingenmoet opgeven.Ook vre-
selijk: je vergeet eenheel grappige
passage te vertellenen struikelt
bijnaoverhetmicrofoonsnoer.
’s Avondsopdebank speel jede

filmvandiedagnogeensaf in je
hoofd. Endan isdaardat stemme-
tjedatwatniet goedgingopblaast
tot immenseproporties en je er
uiteindelijk vanovertuigt dat je
eenwaardelozepresentatiehebt
neergezet. Jehebt gefaald.Omhet
zeurendegevoel in je lijf tenegeren
enhet irritante stemmetjehet zwij-
genop te leggen, trek je een reep
chocolauit dekast, eenbiertjeuit
de ijskast en zetNetflix aanof scrolt
doelloosop je telefoon.Als je een
paaruur laternaarbedgaat voel je
je leeg, eengevoel datde volgende
ochtend vervelendgenoegnogniet
verdwenen is.

Negatief label
Wijmensenzijnmeesters inhet

vermijdenenwegstoppen van
onprettige gevoelens. Allemaal
makenwe fouten, allemaalhebben
we temakenmetmislukkingen,
zijnweweleensbangen verdrie-
tig,maaromdatwedat lieverniet
hebben, duwenwedie gevoelens
wegennoemenhet gezeur. ‘Helaas
verdwijnengevoelensniet door
tedoenalsof ze erniet zijn’, zegt
mindfulness- en zelfcompassie-
trainerKarinBosveld.Wat volgens
haarwelwerktbij dat rotgevoel in
lijf en leden is zelfcompassie: het
gevoel accepteren, serieusnemen
ener geennegatief label opplak-
ken. ‘Iedereenheeft leuke, vrolijke
kantenenmindermooie eigen-
schappen.Die laatsteniet veroor-
delen is zelfcompassie.’

Alcohol endrugs
Aardig en vriendelijk zijn voor je-
zelf, niet streng zijn als er eenswat
misgaat: het zorgt dat jeminder
vaakhet gevoel hebtdat je tekort-
schiet endaarword jeuiteindelijk
gelukkiger van.Bosveldmerkt in
haar trainingendat steedsmeer
mensenmoeitehebbenompositief
naar zichzelf te kijken,wat zewijt
aandeprestatiemaatschappij. ‘We
wordenafgerekendophetbehalen
vandoelen. Lukthetniet, dan scha-
menweons, hebbenhet ideedat
weeen loser zijn en tekortschieten.
Kun jemet compassienaar jezelf
kijken, dan sta je juist stil bij die
gevoelens, besef jedat foutenma-

‘Kijk voorbij je onvrede
enontdek jewensen
enverlangens’

kenmenselijk is endatweallemaal
onze tekortkomingenhebben.’
Maar ja, als je je ontevreden

voelt, dan is chocoladeofNetflix
vaakwel eenergprettig lapmiddel.
Helaas ishet volgensBosveldnet zo
minals alcohol, drugsof doelloos
internetteneenechteoplossing.
‘Het zijn vormenvanafleidingdie
kort eenfijngevoel geven,maar
daarna volgt deonvermijdelijke
leegte’, stelt ze.
Wie zich vaakontevreden voelt of

gevoelens vanwrokkoestert, doet
waarschijnlijk veel voor anderen
enweinig voor zichzelf. ‘Als je je
bijvoorbeeldgepasseerd voelt door
jebaasofniet gezien in je relatie
lijkt vertrekken viadeachterdeur
of jepijlenopeenander richten
makkelijker’, zegtAnnemarie van
Asselen, coachenoprichter van
WomenDevelopmentBoutique,
eenplatformvoor vrouwelijke
professionals. ‘Maaropdiemanier
weggaanzorgt vaak voor eennog
jarenlangetterendewond.Kun je
voorbij je onvredekijken, op zoek
gaannaardeoorzaak, danontdek
je jewensenen verlangens. Als je
diedan vriendelijk enduidelijk
uitspreekt,wordenze vaak vervuld.’

Selfiecultuur
Zelfcompassie is dus jezelf serieus
nemenenhet raaktdaarmeeaan
zelfvertrouwen,maar er is een ver-
schil. Zelfcompassieheeft namelijk
niks temakenmet jezelf geweldig

pagina 50, 21-07-2018 © Het Financieele Dagblad



F
O
T
O
:G

E
T
T
Y
IM

A
G
E
S
/E

R
IN

P
A
T
R
IC

E
O
’B

R
IE
N

vinden.KirstinNeff, eenAmeri
kaansepsycholoogenauteurvan
hetboekZelfcompassie, stop jezelf te
veroordelen,meentdatzelfcompas
sieniet isgebaseerdopkenmerken
ofkaraktertrekkenalsknap, slim
ofgetalenteerd. Jebentgoedzoals
jebentenhoeftniet speciaalof
bovengemiddeld tezijn, jezelfmet
anderentevergelijken.Datstaat
haaksopdehuidigeselfiecultuur,
waarinzelfliefdeschijnbaarhet
hoogstedoel is,metmooie foto’s
en tekstendievertellendatwehet
helemaal voorelkaarhebben.

Narcistischemode
KarinBosveld isniet blijmet
denarcistischemode. ‘Wie een
gezondzelfbeeldheeft, hoeft niet
zoveel zelfbevestiging te zoeken.
Pronkenmet jezelf, probereneen
positief zelfbeeld te creëren: ik zie
het alswanhopigepogingenom
aandacht te krijgen.Eigenlijk zeg je
ermee: kijknaarmij, hou vanmij.
Zelfcompassie gaat omde reisnaar
binnen, op socialemedia ishet
juist iets externs.’
Posts over zelfcompassie roepen

ookhetbeeldopdathetdraait om
jezelf als individu,maarniets is
minderwaar. ‘Wie alles van zich
zelf omarmt, kanbeter levenen
laten leven’, stelt Bosveld. ‘Je kijkt
niet langer vol afgunstnaar je suc
cesvollebaas in zijn gladgestreken
overhemd,maar ziet hemals een
mens van vlees enbloeddieook van
allesprobeert te verdoezelen.’
Wieheeft onderzochtwaar zijn

ofhaar onvrede vandaankomt,
zalminder snel inde verdediging
schietenbij verwijten vananderen.
‘Jeweet dathet een redenheeft,
ergens vandaankomt.Dat zorgt er
voordat je jebozegesprekspartner
een vraagkunt stellen,wat leidt tot
eenecht gesprek’, zegtVanAsselen.
Zelfbewuster, aardiger, gezon

der,minderoordelendover jezelf
enanderen: er lijken louter voorde
len teklevenaande toepassing van
zelfcompassie.Of kanhet er ook
voor zorgendat je jezelf te serieus
neemten zwelgendbij elkpijntje in
bedkruipt? ‘Nee’, stelt VanAsselen.
‘Dat is zelfmedelijden. Zelfcompas
siebetekentdat je goed voor jezelf
zorgt omdat je jezelf belangrijk
vindt.Het is nooit eenexcuusomte
verzanden inniksdoen,het is juist
heel hardwerken.Alsdat je lukt
kan zelfcompassieuiteindelijk vóór
jewerken.’❏

‘Wie alles van zichzelf
omarmt, kanbeter
levenen laten leven’

Meerzelfcompassie
DePiekerpolibiedt eenanti
piekercursus aanopYouTube.
Zoekop ‘piekerpoli’ of
‘piekercursus’.

OokopYouTube:Emotional
first aid, voorhet tegengaan
vanonder andere faalangst.

Zelfcompassie
voorelkedag

1.
Benjenetzoaardig
voor jezelfalsvoor
jevrienden?Stel:
eenvriendvertelt

dathijeenfoutheeft
gemaakt,meentte
hebbengefaaldofte
zijnafgewezen.Wat
zegjedan:zeurniet
zo,of:eigenschuld,
dikkebult?Vastniet.
Waaromzegjedatdan

weltegenjezelf?

2.
Gunjezelfeenvrije

dag/eenbosbloemen/
nieuweschoenen/een
concertkaartjeen
zetdatnietdirectop
Instagram/Facebook/

Pinterest.

3.
Luistereensbewust
naardestemmen
injehoofd.Wat

zeggenzeeigenlijk?
Enkunjeerookvoor

kiezenomze
tenegeren?Ofkunje
zeeenswatanders

latenzeggen?

4.
Drukopjeborst?
Pijninjerug?Een
vastzittendenek?
Staereensbijstil

inplaatsvantelkens
afleidingtezoeken.
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