Zelfontwikkeling of
zelf-ontwikkeling?
In je leven doe je allerlei indrukken op, bijvoorbeeld als kind van een zieke
of dominante ouder of als kind van een eenoudergezin. Hierdoor heb je
van jongs af aan een gedrag aangeleerd om ermee te kunnen omgaan,
te overleven.
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Tot voor kort liep alles op rolletjes en zat je lekker in je vel, maar
ineens is alles anders. Je vraagt je af
wat met jou aan de hand is: waarom
gaat het ondanks alle goede bedoelingen
mis? Je weet niet hoe het anders kan: je
raakt geïrriteerd en weet niet hoe je dit aan de
ander(en) moet uitleggen. Soms ben je bang
om te zeggen wat er speelt; bang om (weer)
gekwetst te worden.
Als je er niet uitkomt, is het handig om eens
een ander te laten meekijken. Door reflectie krijg je inzicht in jouw gedrag waardoor
problemen veroorzaakt worden. Soms ligt de

oorzaak in het verleden en gebruik je onbewust
nog steeds dezelfde manieren om de huidige
situatie aan te kunnen. Alleen: die oude manier
werkt niet meer. Daarom is het belangrijk dat
er écht naar jou geluisterd wordt.
Doordat ik jouw probleem op een andere
manier verwoord, krijg je meer duidelijkheid.
Daarna is het belangrijk dat je daar zelf mee
aan de slag gaat. Doordat je inzicht krijgt in de
oorzaken van jouw problemen, kun je die op je
eigen manier oplossen. Door zonder schuldgevoelens naar jezelf te kijken, herontdek jij
jezelf: de persoon die je altijd al was.

Op weg

na een scheiding...

tekst: Rosanne
van der Laarse

Dat scheiden pijn doet,
is een understatement.
Het is veel meer dan dat;
zelfs als jullie als vrienden uit elkaar gaan.
Het wordt dan ook niet
voor niets vergeleken
met een rouwproces.

Als het voor jou als volwassene, die alles
nog enigszins kan relativeren, al zo'n heftige
gebeurtenis is, hoe moet dat dan wel niet voor
je kind zijn? Een scheiding zorgt ervoor dat
een kind alle houvast kwijt is. Alles is anders.
Jij weet wel dat de liefde voor een partner over
kan gaan, maar dat de liefde voor je kind altijd
blijft. Voor een kind is dit verschil soms moeilijk
te bevatten.
Als de scheidingspapieren getekend zijn, kun
jij opnieuw beginnen en proberen om je balans
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terug te vinden. Voor een kind is dat anders.
Je kind kan namelijk behoorlijk, én langdurig,
de weg kwijt zijn na zo’n ingrijpende gebeurtenis. Ook al neem je je kind bij de hand om die
'weg' weer terug te vinden: soms blijven jullie
ronddolen. Die oude, vertrouwde weg is er
immers niet meer. Toch wil je niets liever die
weg vinden die jullie allemaal opnieuw gelukkig maakt. Als je moeite hebt om die weg te

vinden, is het fijn wanneer iemand je helpt.
Geef me je hand; dan loop ik een stukje met
jullie mee. Dan zorgen we samen dat jullie op
de goede weg komen!
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