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Ik hou ervan om dingen in vraag te stellen. Ik ben mij er ondertussen van bewust dat het quasi 

onmogelijk is om sluitende vaststaande antwoorden te formuleren. Dat komt onder andere omdat 

alles relatief is. Maar dat kan mijn passie naar existentieel onderzoek niet temperen. 

Ik daag mezelf en mijn realiteit uit door niets als vanzelfsprekend te nemen. Ik merk steeds meer dat 

ik hierdoor in een bepaalde richting evolueer die niet aansluit bij het gedachtengoed van de meeste 

mensen. Enerzijds ben ik trots op mezelf dat ik dit aandurf. Anderzijds moet ik het ook stellen met een 

minimum aan waardevolle feedback en bevestiging. Dit laatste draagt bij aan het blijvend in vraag 

stellen van mezelf en mijn gedachten. Is het wel waar wat ik zeg? Ga ik niet teveel op in mijn eigen 

fantasie en verhalen?  

Ik kan mezelf ook afvragen hoe ik overkom bij andere mensen. Wat anderen van mij denken. Maar dat 

is een zeer gevaarlijke piste om te bewandelen. Ik heb in het verleden meer dan eens ondervonden 

dat de mening van een ander mij kan doen twijfelen en wankelen. Dat het rekening houden met wat 

er ander van mijn keuzes vindt, enorm beperkend en vertragend kan werken. 

Uiteraard luister ik wel naar wat anderen mij te zeggen hebben. Ik weeg af of hun commentaar mij kan 

doen groeien of iets kan doen inzien. Ongeacht of ik daarbij moeilijke emoties of weerstand ervaar. 

Het ervaren van zulke weerstand maakt mij juist alert op het feit dat er een gevoelig punt wordt 

aangeraakt. Iets waaraan ik kan werken. Maar het is belangrijk om mijn zelfvertrouwen niet te laten 

aantasten door de reactie van een ander. Ik wil mezelf en mijn acties kritisch analyseren, zonder mezelf 

daarbij te schaden. Of neer te halen. 

Het speelt ook een rol wie er mij een opmerking of advies geeft. De goedkeuring of bevestiging van de 

mensen uit de intieme kring kan een grote impact hebben. Het gebrek aan zulke bevestiging is vaak 

een lastig gegeven. Iets waarover veel mensen struikelen. Maar zulk struikelblok kan ook instaan voor 

de ontwikkeling van onafhankelijke kracht. Voor zelfvertrouwen. 

Als ik mezelf, vaak mantragewijs, inprent dat ik mij NIET laat omverwerpen door de mening van 

anderen. Dan ben ik er mij van bewust dat de term ‘anderen’ ook slaat op diegenen die ik zielsgraag 

zie. Het concept van onvoorwaardelijke liefde wordt hiervoor aangewend. Want ik wil graag zien 

zonder voorwaarden. Ik wil van iemand kunnen houden die radicaal anders denkt dan ikzelf. Het is niet 

erg dat mijn naasten voor zichzelf een realiteit creëren die verschilt van de mijne. 

Mijn ultieme doel is natuurlijk niet om bevestiging te krijgen van zoveel mogelijk mensen. Mijn doel 

bestaat ook niet uit het verwerven van zoveel mogelijk kennis. Zelfontwikkeling is voor mij een cruciaal 

aandachtspunt, maar mijn ware ultieme doel bestaat in feite uit niets anders dan zo weinig mogelijk 

gebukt gaan onder mijn eigen last. 

Ik wil alles ervaren, ook de negatieve dingen, met een soort van relativerend vermogen. Ik ben meer 

dan eens tot de conclusie gekomen dat de oorsprong van de dingen die ik als moeilijk ervaar, in mezelf 

te vinden is. Ikzelf ben verantwoordelijk voor vervelende gedachten en de emoties die daarop volgen. 

Net zoals zoveel mensen, raak ik soms verstrikt in gedachten die ik als ongewenst beschouw. De bron 

van ongewenste gewaarwordingen ligt nergens anders dan in mezelf. Ik kan mezelf alleen maar 

verlossen van mezelf. En dat beschouw ik als mijn ultieme doel.  

Om naar dat doel toe te werken, train ik mezelf. Ik train het meesterschap over mijn gedachten. En ik 

merk dat ik mijn realiteit als aangenamer kan ervaren indien ik controle heb over wat ik denk en voel. 

Wat niet wil zeggen dat ik mezelf moeilijke gedachten en emoties ontzeg. Indien er moeilijke 



vraagstukken op mijn pad komen zal ik ze met de grootste zorg behandelen, mij ervan bewust zijnde 

dat het bouwstenen zijn voor mijn ontwikkeling. 

Het lijkt soms alsof ik een evenwicht moet handhaven tussen zelfkritiek en zelfvertrouwen. 

Ik wil mijn overtuigingen van tijd tot tijd eens herzien. Mijn perspectief is slechts één van zoveel 

mogelijkheden. Het voelt niet goed om te stellen dat mijn perspectief het ‘juiste’ is. Waar ik van 

overtuigd ben, is niet ‘de waarheid’. 

Natuurlijk heb ik al meermaals diepgaand onderzoek verricht naar wat de definitie van ‘de waarheid’ 

inhoudt. Hetgeen ik daaruit concludeerde is teveel en te complex om hier nu uit de doeken te doen. Ik 

wil me in deze tekst vooral focussen op zelfkritiek. En het belang van het in vraag stellen van de 

persoonlijke overtuigingen. 

Overtuigingen kunnen we persoonlijke waarheden noemen. Je kunt ergens zodanig stellig van 

overtuigd zijn dat je dit een waarheid durft te noemen. Als iemand je hierin tegenspreekt, zou je 

strijden voor jouw overtuiging. Of het kan ook zijn dat je niet reageert en er het jouwe van denkt. In 

beide gevallen blijf je halsstarrig vasthouden aan jouw idee. 

Het is vaak confronterend en contra-intuïtief om je moeizaam opgebouwde overtuigingen weer in 

vraag te stellen. Je bent er immers zeker van dat een reeks ervaringen je tot deze slotsom heeft 

gebracht. Je hebt misschien geleden om tot bepaalde inzichten te komen. Je zal ze daarom ook niet zo 

snel willen loslaten. 

Door alle weerstand heen, durf ik mijn grootste overtuigingen van tijd tot tijd eens op losse schroeven 

te zetten. In mijn handelen wil ik natuurlijk zelfzeker en consequent zijn, anders is er weinig 

vooruitgang. Maar achter de schermen, in mijn hoofd, durf ik mezelf af te vragen waar ik in godsnaam 

mee bezig ben. Zonder mezelf daarbij neer te halen. Net zoals ik anderen wil liefhebben, probeer ik 

mezelf ook onvoorwaardelijk lief te hebben. Het is oké om soms eens te moeten toegeven dat ik een 

bepaalde overtuiging toch beter laat varen of herzie. Ik wil mezelf met geen schuldgevoelens 

opzadelen. Maar ik wil wel eerlijk zijn tegenover mezelf. Als ik ergens een minder fortuinlijke keuze 

heb gemaakt, dan wil ik dat erkennen. 

Ik zie veel mensen die rotsvast overtuigd zijn van hun gelijk. Mensen die het lastig schijnen te vinden 

indien de mening van een ander verschilt van die van hun. Ze maken zich daar dan druk over. Maar ik 

ben ook al mensen tegen gekomen die zich onmiddellijk open stellen voor radicale nieuwe ideeën. 

Ideeën die sterk afwijken van, of zelfs in strijd zijn met, hun eigen overtuigingen. En toch luisteren ze 

ernaar. 

Ik wil mezelf tot deze laatste categorie mensen rekenen. Het kunnen inbeelden van een radicaal ander 

perspectief is volgens mij een sterkte. Je hoeft er daarom niet in mee te gaan, noch hoef je het af te 

keuren. Maar je kunt, louter als oefening voor de flexibiliteit van de geest, eens vanuit een ander 

perspectief kijken. Kijk bijvoorbeeld eens door de ogen van de man of vrouw die jij op het eerste zicht 

als kortzichtig en naïef bestempelt. Vraag je eens af hoe de wereld vanuit zijn of haar perspectief eruit 

ziet. Misschien denk je dat al te weten. Ik betwijfel dat veel mensen hiertoe in staat zijn.  

Het kunnen accepteren en zelfs waarderen dat onze wereld gevuld is met een veelheid aan 

perspectieven en overtuigingen is ook een kracht. Alle mogelijkheden worden uitgeprobeerd, ook die 

die voor jou minder aantrekkelijk lijken. Onvoorwaardelijke liefde kan zich manifesteren buiten de 

grenzen van jouw intieme kring. Als je bijvoorbeeld mededogen hebt voor onbekenden die handelen 

vanuit een perspectief dat botst met het jouwe. 


