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Voorwoord 
 
Deze monografie schrijf ik als onderdeel van mijn opleiding tot biodanza-facilitator aan de 
School voor Biodanza in Amsterdam. De opleiding is conform het Rolando Toro System ®. 
De presentatie van mijn monografie op 15 oktober 2011 is de daadwerkelijke afronding van 
deze opleiding. 
 
Al enkele jaren gaat mijn aandacht uit naar onderwerpen die de wereld waarin ik leef, een 
vriendelijker uitstraling geven. In het begin was ik bijvoorbeeld bezig hoe macht eerlijker 
verdeeld kan worden, dan weer las ik een boek over de rol van ons geld, of ik volgde een 
cursus geweldloos communiceren. En met biodanza merk ik dat ik een proces doormaak, 
minder vanuit mijn hoofd te leven en meer vanuit mijn lichaam. 
 
In het najaar van 2010 bedacht ik mij: hoe ziet mijn werk er uit, als die gebaseerd is op een 
belangrijke pijler van biodanza: het biocentrische principe? Dat ik dus als verzorgende in de 
thuiszorg werk volgens het biocentrische principe. Wat betekent dat in de praktijk? Ik merkte 
meteen dat ik een sterke klik heb met dit onderwerp. Met deze monografie wil ik inzichtelijk 
maken, hoe de zorg op een biocentrische manier kan worden uitgevoerd. 
 
Lezers die meteen het antwoord op bovengenoemde vraag willen weten, verwijs ik naar 
hoofdstuk 6 of 9. En lezers zonder ervaring met biodanza raad ik van harte aan een leuke 
biodanza-groep bij hen in de buurt te zoeken. Ga daar vijf opeenvolgende keren meedoen, dan 
voel je wat biodanza met je doet. 
 
Op deze plek wil ik als eerste degenen bedanken, met wie ik na elke opleidingsdag zo’n fijne 
en leerzame uitwisseling van ervaringen heb gehad. Ik betwijfel of ik zonder hun 
aanwezigheid was doorgegaan met de opleiding. Dank je, Anke Bertens, Ruud Kamminga, 
Gerda Tromp en Lia Kouwenhoven! Verder wil ik enkele mensen van de opleidingsgroep 
bedanken bij wie ik me snel vertrouwd voelde. Michèle Zijlstra, Han van Eijk, Jacqueline 
Dijks, Gea Prins, Josanne Broersen, Ingrid van Wijk en Doreen Das, heerlijk dat jullie er bij 
waren. Ook wil ik Mariëtte Reitsma bedanken die mij in haar wekelijkse groep op een 
liefdevolle en zorgvuldige manier contact heeft laten maken met biodanza. En tot slot dank 
naar Stephen White, zoals hij vanuit passie en rust zijn rol als directeur aan de School voor 
Biodanza in Amsterdam invulde. 
 
Amsterdam 
oktober 2011 
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1. Inleiding 
 
In de zorg staat de ontmoeting tussen zorgverlener en zorgvrager centraal. In mijn monografie 
geef ik antwoord op de volgende vraag: 
 
Hoe kan ik als zorgverlener ten volle werken volgens het biocentrische principe? 
 
Eerst laat ik Rolando Toro aan het woord. Hij stond aan de wieg van biodanza en dus ook van 
het biocentrische principe. In hoofdstuk 2 staat een interview dat hij in 1996 heeft gegeven. 
Dit geeft een beeld van de bevlogenheid van Rolando Toro. Dan werk ik in hoofdstuk 3 en 4 
de theorie van biodanza uit. In hoofdstuk 3 komt het grootste deel van de theorie aan bod, in 
hoofdstuk 4 ga ik dieper in op het begrip ‘biocentrisch principe’. In het tweede deel van 
hoofdstuk 4 komen mijn eigen ervaringen aan bod; ervaringen die ik vind passen bij het 
biocentrisch principe. In hoofdstuk 5 laat ik weer iemand anders aan het woord: Hans 
Wopereis. Dit hoofdstuk is een selectieve samenvatting van zijn boek over bezieling in 
organisaties. Bezieling vind ik erg dicht staan bij het biocentrische principe. Zijn focus op de 
praktijk van een organisatie vind ik daarom van pas komen bij deze monografie: vormgeven 
aan een biocentrische zorgorganisatie.  
 
Vooral in hoofdstuk 6 komt mijn antwoord op bovengenoemde vraag ter sprake. Ik beschrijf 
in hoofdstuk 6 hoe we volgens mij richting een biocentrische zorgorganisatie kunnen gaan. In 
hoofdstuk 7 ga ik een stap verder en beschrijf ik, kort, hoe de organisatie van zorg er uit kan 
zien als we met z’n allen in een biocentrische samenleving vertoeven. Vervolgens beschrijf ik 
in hoofdstuk 8 op welke manier voeding, geld en product-ontwerp de komst van een 
biocentrische samenleving kunnen ondersteunen. In hoofdstuk 9, het slotwoord, vat ik de 
antwoorden op bovengenoemde vraag samen. 
 

'Here's a prayer for you.' 

"Protect me from knowing what I don't need to know. 

Protect me from even knowing that there are things to 

know that I don't know. Protect me from knowing that I 

decided not to know about things that I decided not to 

know about. Amen." 
 
Tussen de regels door vermeld ik regelmatig citaten. De Engelstalige citaten komen uit mijn 
lievelingsboek The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy van Douglas Adams. In dit boek 
stammen Arthur en Trillian af van de apen. Ford is opgegroeid nabij Betelgeuze en doet nu 
veldonderzoek voor de Hitch Hiker’s Guide. Zijn jeugdvriend Zaphod lijkt president van het 
universum te worden. Marvin is een superintelligente en superdepressieve robot en 
Slartibartfast heeft onder andere de fjorden bij Noorwegen ontworpen. 
 
De vlinders zijn in mijn monografie gekomen, omdat zij deze zomer op bijzondere momenten 
in mijn leven waren. Vlinders staan voor transformatie en voor mij gaat mijn monografie ook 
over transformatie. 
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2. Een interview met Rolando Toro 
 

Rolando Toro (1924 - 2010) is de grondlegger van biodanza. In dit hoofdstuk staat het 
interview dat Sarah Dallas in 1996 met hem had.  
 
Dit interview geeft mij een beeld, wat voor iemand aan de wieg van biodanza heeft gestaan. 
Ik vind het erg inspirerend hoe hij prominent het leven centraal stelt, hoe hij de mensen met 
elkaar verbindt, hoe hij de impact van bewegen gebruikt, hoe hij de kracht van muziek 
gebruikt, etc. Daarom laat ik in het begin deze monografie graag eerst Rolando Toro aan het 
woord. 
 

 
 
In het interview komt deels de theorie van biodanza ter sprake. In hoofdstuk 3 en § 4.1 
beschrijf ik deze theorie meer gestructureerd. 
 
Met dank aan het tijdschrift Kindred Spirit voor het interview en het tijdschrift Imagine voor 
het grootste deel van de Nederlandse vertaling [1]. Zelf heb ik de laatste vijf vragen en 
antwoorden vertaald. 
 
Hoe zou u biodanza willen omschrijven? Is het een fysieke therapie? Een systeem om te 
groeien? Een creatieve oefening? Een spirituele training? 
Biodanza is meer dan dit allemaal! Biodanza verwijst naar de totaliteit van de mens. Het deelt 
de mens niet op in kleine stukjes. Het heeft veel therapeutische effecten, maar deze zijn niet 
het oorspronkelijke doel. Biodanza is in principe een heropleiding in liefde. De oefeningen 
brengen ons tot werkelijke intimiteit met andere mensen. De meesten van ons verbinden zich 
niet met veel diepgang met anderen. We kijken vaak alleen naar de buitenkant van de andere 
persoon: de neus, de vorm van de mond... Maar een ander diep in de ogen kijken, dat is 
extase! Het versterkt de hele gewaarwording van wie we zijn. De biodanza-oefeningen maken 
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ook ons ‘vivencia’, ons in leven zijn, wakker en dit maakt het mogelijk om de intensiteit van 
ieder moment te voelen. Mijn streven is om biodanza overal beschikbaar te krijgen. Mijn doel 
is om de hele planeet te laten dansen. 
 
Waarom denkt u dat het zoveel succes heeft? 
Omdat het nodig is. Mensen zijn eenzaam omdat zij zoveel moeite hebben om uitdrukking te 
geven aan liefde en sensualiteit. Ze voelen een enorm gebrek aan betekenis in hun leven. Ze 
raken gemakkelijk in een depressie en voelen zich gespannen. Misschien zijn ze op zoek naar 
gezondheid, maar gezondheid is niet voldoende; ze hebben geluk nodig. Biodanza biedt de 
mensen een toevluchtsoord om hun ware identiteit te voelen. 
 

'[...] You see, the quality of any advice anybody has to 

offer has to be judged against the quality of life they 

actually lead. Now, as you look through this document 

you'll see that I've underlined all the major decisions I 

ever made to make them stand out. They're all indexed 

and cross referenced. See? All I can suggest is that if 

you take decisions that are exactly opposite to the sort 

of decisions that I've taken, then maybe you won't 

finish up at the end of your life . . .' she [old lady] 

paused, and filled her lungs for a good shout, '. . . in a 

smelly old cave like this!' 

 
Hoe bent u ertoe gekomen biodanza te creëren? Waar kwam het idee oorspronkelijk 
vandaan? 
Het kwam door het diepe donker waarvan ik getuige was gedurende de Tweede 
Wereldoorlog. Zes miljoen joodse mensen zijn toen vermoord. Ik voelde dat wij leven in een 
beschaving van dood. Gedurende die periode was ik psycholoog en medisch antropoloog aan 
het Centrum van Medische Antropologie in Chili. Ik zocht naar een educatieve manier om de 
mensheid vooruit te brengen. Ik was mij er van bewust dat educatie een deel van het probleem 
vormde en dat scholen en universiteiten bondgenoot waren van onze individuele maatschappij 
waar het ego centraal staat. De film The Wall met het lied Another brick in the wall van Pink 
Floyd verbeeldt dit heel goed. 
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Een tijd lang heb ik geloofd dat deze krankzinnigheid in onze beschaving iets biologisch was. 
Ik probeerde te ontdekken of er een “trigger” was in het menselijk mechanisme dat de 
oorzaak kon zijn. In die tijd begon ik ook met psychiatrische patiënten in ziekenhuizen in 
Chili te werken. Ik gebruikte daarbij middelen zoals schilderen, toneel en stemwerk. Op een 
dag organiseerde ik een feest voor de patiënten van het ziekenhuis en ik zag meteen een grote 
verandering bij hen. Ze verkleedden zich en gedroegen zich volkomen anders. Als ze dansten, 
zag ik hun gedrag nog meer veranderen. Er verschoof zich iets op een onbewust niveau. Ik 
begon daarom regelmatig dans- en muziekevenementen te organiseren waarvoor ik ook de 
artsen en het verplegend personeel uitnodigde, en ik zag enorm grote veranderingen optreden. 
Uiteindelijk kregen de medisch studenten belangstelling en zo kwam biodanza als een 
behandelmethode te voorschijn. Ik maakte een programma en ik werd bekend. Ik werd 
uitgenodigd een congres over psychodrama bij te wonen in Buenos Aires, waar ik de methode 
van biodanza demonstreerde. Het was een groot succes en ik kreeg een aanbod les te geven in 
biodanza in Argentinië. Kort daarvoor was ik mijn baan aan de universiteit in Chili 
kwijtgeraakt door de coup van Pinochet. Steeds meer mensen kregen belangstelling om 
biodanza te leren en te onderwijzen en het Biodanza Congres trok veel Europese therapeuten 
aan. 
 
Hoe lang duurt het om biodanza te leren? 
Het duurt drie jaar voordat je biodanza zodanig beheerst dat je er les in kunt geven. Onze 
cursus is zwaar. Het is niet alleen een zaak van gewoon een aantal oefeningen leren. 
Studenten moeten 27 weekeinden bijwonen, wetenschappelijke onderzoeken lezen, een 
examen afleggen, een scriptie schrijven en daarna een aantal maanden als docent in opleiding 
werken onder supervisie van een didactisch docent. 
 
U heeft het in uw methode over het feit dat de mensen niet meer in contact staan met de vijf 
basislijnen van het leven, die ook wel de vijf lijnen van vivencia worden genoemd. Wat 
verstaat u hieronder? En op welke manier brengt biodanza ons daar weer mee in contact? 
De eerste lijn is vitaliteit. Wij zijn het resultaat van onze fragmentarische samenleving, die 
van ons eist hypocriet te zijn en op een onnatuurlijke wijze te leven. We denken het ene, 
voelen iets anders en doen weer iets heel anders. We verliezen het zicht op onze ware 
identiteit. Deze fragmentatie of gespletenheid is verantwoordelijk voor ziektes als kanker. 
Kanker is een afbraak van cellulaire eenheid en wordt veroorzaakt door een groep cellen die 
niet meer naar de totaliteit luistert. Op dezelfde manier is schizofrenie een gespletenheid in 
het brein. Biodanza verschaft een aantal oefeningen die gericht zijn op herstel van de 
integratie, zodat onze vitaliteit terugkeert. Dit is pure gezondheid. 
De tweede lijn is seksualiteit. Over het algemeen plaatsen wij een embargo op onze erotische 
gevoelens. En wij verstoppen ons achter een code van passend gedrag. Dit veroorzaakt een 
ernstig conflict. Door biodanza-oefeningen kunnen onze seksuele gevoelens weer ontwaken. 
De derde lijn is de creativiteit. Niet slechts in de esthetische vorm, maar een diepgaande 
creativiteit die ons leven verandert. Wij moeten onze creativiteit in dienst stellen van ons 
leven. Pas dan gaat alles stromen en word je zelf de hoofdrolspeler in je leven. Dan kun je 
leven waar en met wie je wilt. En als je van beroep wilt wisselen, dan doe je dat gewoon! 
De vierde lijn noem ik affectiviteit. Het vermogen om lief te hebben. De meesten van ons 
vinden liefde gevaarlijk! We beschermen onszelf ertegen omdat het zo’n hoog risico met zich 
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meedraagt en een groot lijden kan veroorzaken. Als je naar mensen kijkt die aan het begin van 
een relatie staan, dan zijn zij over het algemeen gelukkig. Maar zodra de liefde op een dieper 
niveau haar intrede doet, ontsnappen ze! De geest verdedigt zich steeds tegen de onbekende 
affectiviteit. Affectiviteit is geen persoonlijke liefde. Het is de mogelijkheid om te houden van 
alles wat leeft: planten, dieren, zelfs het universum. Racisten hebben een hoge mate van 
ziekte in hun affectiviteit. Zij hebben hun potentieel om lief te hebben niet ontwikkeld. Het 
zijn ernstig zieke mensen. Zij denken slechts aan één persoon: zichzelf. 
 

"Right," said Ford, "I'm going to have a look." 

He glanced round at the others. 

'Is no one going to say, No you can't possibly, let me go 

instead?" 

They all shook their heads. 

 
De vijfde lijn is transcendentie. De mogelijkheid om verder te voelen en te zien dan het 
ogenblik, om onze persoonlijke relatie met de totaliteit te voelen. De oefeningen die voor deze 
lijn zijn ontwikkeld, vloeien uit in extase en een uitbreiding van ons bewustzijn. 
 
Hoe heeft uw lesgeven zich door de jaren heen ontwikkeld? 
Mijn lesgeven ontwikkelt zich voortdurend. Wat we vandaag doen is heel anders dan de 
biodanza van dertig jaar geleden. We hebben bijvoorbeeld erg veel onderzoek gedaan naar 
verschillende soorten muziek en in welke mate die bepaalde energieën bij mensen doen 
ontwaken. Vandaag selecteren wij muziek volgens zeer strenge criteria. Tegelijkertijd worden 
oude oefeningen steeds door nieuwe vervangen. Ik heb leiding gegeven aan een groot 
onderzoeksteam aan de medische faculteit van de Universiteit van Chili en twee 
onderzoeksgroepen in Italië. We hebben een oefening ontdekt die dopamine in je lichaam 
doet vrijkomen. Die oefening hebben we in ons programma opgenomen. Tevens is er een 
oefening geïntroduceerd die hoge bloeddruk reduceert. Biodanza gaat niet alleen over dansen. 
Het is dansen met een bepaalde inzet. Mensen die naar een biodanza-klas komen, hoeven dit 
niet te weten, maar er wordt continu achter de schermen research gedaan. 
 
Wat is het verschil tussen uw werk en het werk van, laat ons zeggen, Gabriëlle Roth, die het 
systeem van de vijf ritmes heeft ontwikkeld? 
Het grootste verschil is dat biodanza gaat over het contact van mensen onderling. Biodanza in 
eenzaamheid heeft geen betekenis. Het doel van biodanza is om je te helpen communiceren 
met anderen, om diep in de intimiteit te treden. Een ander verschil is dat, hoewel biodanza 
pijnlijke gevoelens onderkent, de focus in de oefeningen daar nooit op gericht is. 
 
U heeft gezegd dat biodanza kan helpen om je ‘innerlijke zelf’ te bereiken. Hoe gaat dat in 
zijn werk? Wat is het verschil tussen uw methode en andere manieren, zoals diverse vormen 
van meditatie? 
Bij biodanza zoeken we naar de vijf lijnen van vivencia op een zodanige manier dat we een 
totaliteit van “zijn” produceren. Er bestaan veel systemen die alleen op transcendentie 
werken. Dit is onvoldoende. Het is ook noodzakelijk om gezond te zijn, om liefde te voelen, 
om te creëren en om contact te maken met alles wat leeft. Er zijn ook systemen die zich 
wijden aan de ontwikkeling van spieren, zodat mensen er fit van worden. Die mensen worden 



 
 
 
 
 
 
  Een interview met Rolando Toro 
 
 

 
www.dezorgalsdans.nl  Pagina 15 

inderdaad heel fit, maar hun seksuele leven is vaak een en al ellende en hun creativiteit is 
zwak. Biodanza gaat over het gevoel van intensiteit van het ogenblik. Zodra wij in het hier en 
nu leven, dan wordt het leven fantastisch en dan is elk moment vol van betovering. Ik word 
nu bijvoorbeeld door jou geïnterviewd, maar tegelijkertijd geniet ik van het gebaar van je 
ogen. Het interview is eigenlijk helemaal niet belangrijk. De meeste mensen zoeken in het 
verleden of kijken naar de toekomst, maar als we in de intensiteit van het moment leven, 
ontstaat er vanzelf een groot gevoel van welbevinden dat ons zelfs bij belangrijke problemen 
zal bijstaan. 
 
Wat voor wetenschappelijke werk heeft u gedaan voor biodanza? 
Ik zie biodanza als een nieuw concept in medicijnen. We hebben enorm veel onderzoek 
gedaan in de psychosomatische oorzaken van ziekte. In Zuid Amerika worden de 
toepassingen al zo’n vijftien jaar in ziekenhuizen gebruikt. 
Er zijn verschillende takken van onderzoek en onderwijs. Bijvoorbeeld, we hebben speciale 
biodanza-oefeningen voor ouderen, voor rugproblemen, voor mensen met de ziekte van 
Parkinson, voor hoge bloeddruk of hartproblemen en voor psychiatrische aandoeningen. In de 
meeste gevallen, zijn de ziekten het gevolg van een emotioneel conflict of grote frustratie. 
Patiënten met hartklachten bijvoorbeeld, voelen een bepaald soort lijden, een erg grote 
frustratie veroorzaakt een hartaanval. Iemand met een hoge bloeddruk lijdt meestal aan een 
emotioneel conflict. Het probleem zit hem niet in bacteriën of virussen. Kort geleden hebben 
we een topografisch apparaat aangeschaft, waarmee we het effect kunnen meten van bepaalde 
bewegingen op het menselijke zenuwstelsel. Nu ben ik bezig het effect van strelingen op het 
neurologische systeem te meten. 
 
Wat vindt u van de meer gestructureerde dansen, zoals ballet en stijldansen? En wat vindt u 
van de nieuwe Techno en Rave danscultuur? 
Formeel dansen kan buitengewoon star zijn. Meestal dient het een esthetisch doel - het is niet 
bedoeld voor een innerlijke transformatie, of om het plezier van dat moment uit te drukken. 
Stijldansen is leuk, maar het heeft weinig transformerende kracht. Hedendaagse dans, die 
meestal beïnvloed is door Afrikaanse ritmes, kan behoorlijk spectaculair zijn. Toch is het doel 
van de dans een show of een voorstelling neer te zetten. Mijn probleem met disco en rave 
dansen is dat het bij deze dansen moeilijk communiceren is. Met het gebruikte licht kun je 
vaak de ander niet echt in de ogen kijken en in iemands ogen kijken is beter dan welke drugs 
dan ook. Bovendien, de luide muziek maakt praten onmogelijk. En het muziekgenre is erg 
mechanisch - het is geen organische muziek dat de zintuigen prikkelt. Het prikkelt alleen 
maar tot ritmisch bewegen. De poëtische kant van de beweging komt niet aan bod. 
 
Bent u geïnspireerd door Afrikaanse stamdansen? 
Ik ben verschillende keren in Afrika geweest. Ze hebben erg belangrijke rituele dansen, maar 
de vrouwen worden erg onderdrukt. In een bepaalde regio zijn er stammen die de 
schaamlippen wegsnijden. Ik probeer het feminisme te verspreiden in die regio. Voordat ik 
enig werk met biodanza in Afrika kan doen, moeten de vrouwen eerst vrij zijn. 
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Welke plannen heeft u om biodanza meer toegankelijk te maken? In Groot Brittannië, 
bijvoorbeeld, kun je momenteel alleen in Londen aan biodanza doen. 
Over een jaar studeren de eerste zeven Engelse leraren af, opgeleid door Patricia Martello en 
het aantal docenten zal blijven groeien. We willen biodanza beschikbaar maken in heel 
Engeland. Op een dag zal zelfs de Koningin dansen! 
 
Bent u optimistisch gestemd over de toekomst van het menselijke ras? 
Er komt een nieuwe intelligentie te voorschijn, wat je kunt zien aan het stijgende aantal 
ecologen, mensenrechten activisten, vrouwenrechten activisten, vrede-strategen, alternatieve 
geneeskundigen. Miljoenen mensen hebben dit nieuwe bewustzijn. De oude intelligentie is 
gebaseerd op de productie van wapens en zelfverdediging vanuit angst neemt gestaag af. We 
moeten gewoon wachten en hopen! Ik ben sceptisch, maar ik zal vechten tot het einde. 
Het is zo belangrijk om ons blikveld te verruimen. Mensen hebben de neiging dingen niet 
juist waar te nemen. Als we met anderen zijn, kijken we meestal niet in hun hart. We zien niet 
het geluk, het verdriet, het lijden - we kijken slechts zelden echt. Als we het doen, realiseren 
we ons iets waardevols, dat we allen onderdeel zijn van een groot geheel. Die bewustwording 
verandert de manier waarop we ons leven leven. 
 

The major problem [encountered in time travel] is quite 

simply one of grammar [...]. The Hitch Hiker's Guide to 

the Galaxy skips lightly over this tangle of acadamic 

abstraction, pausing only to note that the term 'Future 

Perfect' has been abandoned since it was discovered 

not to be. 
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3. De theorie van biodanza 
 
Biodanza, dans van het leven, is een versmelting van kunst, wetenschap en liefde. Muziek is 
de universele taal die we allen verstaan. Dans is de ideale vorm die lichaam en ziel verbindt. 
Menselijk contact en menselijke liefkozing doen een gevoel van liefde voor onze naasten 
ontwaken. Het geheel heeft een diepgaand biologisch effect op ons hormoon- en zenuwstelsel 
en wijst daardoor een ieder de weg naar gezondheid. 
 
In dit hoofdstuk komt de theorie biodanza ter sprake. Eerst bespreek ik het theoretische model 
van biodanza (§ 3.1) en vervolgens de structurele concepten van biodanza, te weten: 
- het vitaal onbewuste (§ 3.2); 
- de vivencia (§ 3.3); 
- de vijf lijnen van vivencia (§ 3.4); 
- psychofysiek (verschillende niveaus van het lichaam) (§ 3.5); 
- de groep (§ 3.6); 
- de opvlammende kracht van muziek (§ 3.7); 
- de liefkozing (§ 3.8); 
- de dans (§ 3.9).  
Het structurele concept ‘biocentrisch principe’ komt uitgebreid ter sprake in hoofdstuk 4. 
 
Als bron van informatie heb ik vooral de door de opleiding verstrekte readers gebruikt. Ook 
heb ik het boek van Rolando Toro [2] over biodanza gebruikt. 
 
3.1 Het theoretische model van biodanza 
 
De menselijke ervaring is een continue afwisseling van de staat van intens bewustzijn van 
zichzelf en regressie. Tijdens regressie (of trance) ervaart iemand zichzelf als deel van het 
geheel van het universum, terwijl in de staat van intens bewustzijn van zichzelf men zich een 
‘centrum van waaruit men de wereld waarneemt’ voelt. 
Vanuit deze afwisselende ervaringen ontwikkelt de mens zich. Hij ontwikkelt zijn genetisch 
potentieel in de vorm van de vijf lijnen van vivencia (zie §§ 3.3 en 3.4). De interactie binnen 
de vijf lijnen van vivencia vormt het raamwerk waarbinnen het genetisch potentieel van de 
mens tot uitdrukking kan komen. De mens ontwikkelt zich naar een geïntegreerd geheel. 
 
De ontwikkeling van de mens vindt plaats in de mate waarin genetisch potentieel kans ziet om 
in het leven tot uitdrukking te komen. Deze mogelijkheden kunnen gestimuleerd of 
geblokkeerd worden door gebeurtenissen in de omgeving: ecofactoren. Positieve ecofactoren 
stimuleren het tot uitdrukking komen van het genetisch potentieel. Biodanza creëert een 
omgeving met veel positieve ecofactoren. 
 

All that robots needed was the capacity to be either 

bored or happy, and a few conditions that needed to be 

satisfied in order to bring those states about. They 

would then work the rest out for themselves. 
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Wij mensen zijn voor elkaar de grootste ecofactoren. Een ieder van ons kan richting de ander 
een positieve of een negatieve ecofactor zijn. Hoe meer de ene persoon het leven centraal 
stelt, hoe makkelijker het voor de ander is het leven ook centraal te stellen. 
 
3.2 Het vitaal onbewuste 
 
Het vitaal onbewuste is de gerichtheid van levende wezens op zelfbehoud. Het leven 
genereert een zelf organiserende kracht, die gericht is op zelfbehoud. Deze gerichtheid uit 
zich op allerlei manieren. Je kunt denken aan een zo groot mogelijk herstel na een ongeluk, de 
vervulling van je behoeften en de aanpassing aan een veranderende omgeving. 
 
In het model van Rolando Toro zijn er drie niveau's van het onbewuste: 
- het persoonlijke onbewuste (geïntroduceerd door Sigmund Freud); 
- het collectieve onbewuste (geïntroduceerd door Carl Jung); 
- het vitaal onbewuste (geïntroduceerd door Rolando Toro). 
 
Het persoonlijke onbewuste omvat onze eigen geschiedenis, inclusief onze dromen en 
herinneringen. Het collectieve en vitaal onbewuste zijn van toepassing op alle levende 
wezens. 
 
3.3 De vivencia 
 
Een vivencia is een ervaring, die met grote intensiteit beleefd wordt door een individu in het 
hier en nu en die de emotionele, cenesthetische en organische functies omvat. 
 
Biodanza is een bron van vivencia’s. 
 
Rolando Toro onderscheidt vijf lijnen van vivencia: 
- de vivencia van vitaliteit; 
- de vivencia van seksualiteit; 
- de vivencia van creativiteit; 
- de vivencia van affectiviteit; 
- de vivencia van transcendentie. 
 
Verder kent elke vivencia een protovivencia. De protovivencia's zijn de cenesthetische 
ervaringen die een kind beleeft in de eerste zes maanden van zijn leven. Het zijn: 
- de protovivencia van vitaliteit: de beweging; 
- de protovivencia van seksualiteit: het contact; 
- de protovivencia van creativiteit: de expressie; 
- de protovivencia van affectiviteit: de voeding; 
- de protovivencia van transcendentie: de harmonie. 
 
Het niveau van integratie van de vijf lijnen van vivencia is een belangrijk referentiepunt voor 
de motivatie om te leven. 
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Kennis door middel van de vivencia slaat terug op de kennis van de oorsprong, dat wil zeggen 
een primordiale kennis. Een vivencia bij biodanza is leren door ervaring. Bij de 
wetenschapsleer is er vaak alleen sprake van perceptie en een logisch-rationele benadering.  
 
3.4 De vijf lijnen van vivencia 
 
In de vorige paragraaf kwamen de vijf lijnen van vivencia al ter sprake. Nu volgt een nadere 
uitwerking van elke lijn. 
 
3.4.1 De lijn van vitaliteit 
 
Vitaliteit wordt in algemene bewoordingen gekarakteriseerd als een goed niveau van 
gezondheid en organische harmonie. Vanuit existentieel oogpunt betekent vitaliteit het 
bezitten van een sterke wil om te leven en beschikbare energie om te handelen. 
 
Het leven is er. Lukt het je daarmee in verbinding te blijven? De wil te voelen het leven te 
leven. 
 
Steeds stem je je handelen af op de beschikbare energie. Welke mate van inspanning of 
ontspanning is passend op dit moment? 
 
Gevoelens van inwendig geluk, enthousiasme en existentiële vervulling zijn kenmerkend voor 
een vitaal persoon. 
 
3.4.2 De lijn van seksualiteit 
 
In haar ruimste betekenis is seksualiteit de verzameling van specifieke eigenschappen die 
vrouwen van mannen onderscheiden in fysiek en emotioneel opzicht. De integratie van 
seksualiteit en affectiviteit levert het gevoel van liefde op. 
 
Seksualiteit en leven zijn onvoorwaardelijk met elkaar verbonden. Seksueel verlangen 
betekent een sterke motivatie om te leven. Erotische energie is de kosmische energie die leven 
voortbrengt. 
 

Flare riding is one of the most exotic and exhilarating 

sports in existence, and those who can dare and 

afford to do it are amongst the most lionized men in 

the Galaxy. It is also of course stupefyingly dangerous 

those who don't die riding invariably die of sexual 

exhaustion at one of the Daedalus Club's Après Flare 

parties. 
 

 
De tijd waarin wij leven, wordt niet gekenmerkt door de ontwikkeling van onze erogene 
mogelijkheden. Feitelijk is het juist tegenovergesteld. De vermindering van verlangen en 
seksuele motivatie in onze tijd kan worden beschouwd als een antropologische catastrofe. De 
tragedie van onze repressieve cultuur is, dat het seksueel instinct moeilijk is te onderwijzen en 
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makkelijk te onderdrukken. De werking van biodanza is gelegen in het stimuleren van 
functies van seksualiteit door middel van oefeningen van ontmoeting, contact en streling. 
 
Seksualiteit is een manier van zijn, het omvat ons hele wezen. De vivencia van seksualiteit is 
een uiting van ons vitaal onbewuste. De geheime kracht van onze existentiële motivatie is 
seksualiteit. De vivencia van seksualiteit is eigenlijk lichamelijk en kan later worden afgeleid 
naar fantasieën of bezigheden.  
In mensen komen twee diepgewortelde houdingen tot uiting, die misschien wel tot hetzelfde 
psychogenetische veld behoren: de erotische (Eros) en de afstandelijke houding (Thanatos). 
Eros houdt verbinding in en Thanatos het verbreken van alle verbinding. In ons bestaan kan 
Eros of Thanatos de overhand hebben. 
 
Plezier is zo gedevalueerd binnen de conventionele waardeschaal, dat het voor veel mensen 
gelijkstaat aan oppervlakkigheid, lichtzinnigheid of materialisme. Werkelijk plezier komt 
echter vanuit het hart en is synoniem aan een natuurlijke levenslust. Het leren genieten van 
alle genoegens van het leven, klein of groot, is het allerbelangrijkste.  
Het meest intense plezier wordt bereikt wanneer het meest intense verlangen wordt bevredigd. 
In biodanza bestaan oefeningen die uitsluitend zijn bedoeld om uit te monden in verlangen. 
Hoe sterker de verlangens, des te intenser het zoeken naar communicatie en contact wordt. De 
deelnemer leert om diep verlangen te ervaren en te proberen dit buiten de oefensessie te 
bevredigen, in de wereld van moeilijkheden.  
 
3.4.3 De lijn van creativiteit 
 
Creativiteit is een integraal onderdeel van de kosmische transformatie, de weg van chaos naar 
orde. 
 
Het is tijd om te aanvaarden dat onze grootheid niet gelegen is in onze geest, maar in ons 
biologisch bestaan. En een zelfs nog radicalere bewering: onze grootheid is ons leven. 
 
Een belangrijk kunstwerk ontstaat uit het kunnen omgaan met gevoeligheid, technische kennis 
en een persoonlijke behoefte om uitingsvormen te kiezen. 
 
Creativiteit is, naast een functie van seksualiteit of van zelfoverstijging, een uitbreiding van 
het proces van het dagelijkse leven. Creatie komt voort uit vivencia's die worden 
teweeggebracht door muziek, dans, contact, erotiek en het ervaren van het wonderbaarlijke. 
 
3.4.4 De lijn van affectiviteit 
 
Affectiviteit is een toestand van diepgevoelde affiniteit met andere wezens, waarbij men in 
staat is gevoelens op te roepen van liefde, vriendschap, onbaatzuchtigheid, moederlijkheid, 
vaderlijkheid en kameraadschap. Tegenovergestelde gevoelens zoals boosheid, jaloezie, 
onveiligheid en nijd kunnen echter ook worden beschouwd als bestanddelen van het complexe 
verschijnsel affectiviteit.  
 



 
 
 
 
 
 
  De theorie van biodanza 
 
 

 
www.dezorgalsdans.nl  Pagina 21 

Affectiviteit kan de dimensie hebben van “gedifferentieerde liefde”, gericht op één persoon, 
en van “ongedifferentieerde liefde”, gericht op de mensheid. 
 
In tegenstelling tot de vivencia’s die een voorbijgaande toestand zijn van “hier en nu”, is 
affectiviteit complex, met tijdsduur (herinneringen) en inbreng van het bewustzijn en 
symbolen. 
 
Affectiviteit is diep geworteld in de identiteit van ieder individu. Factoren die affectiviteit 
integreren, zijn: identificatievermogen, openstaan voor verscheidenheid, altruïsme en 
bindingsvermogen. 
 
Affectiviteit is een zeer ver gevorderd stadium van de evolutie dat niet noodzakelijkerwijs 
samengaat met gevoeligheid of intelligentie. Intelligente of gevoelige mensen zonder het 
vermogen om lief te hebben, zijn in staat tot een onvoorstelbare mate van geweld. De 
genialiteit van de soort is niet gelegen in zijn intelligentie, maar in zijn affectiviteit ten 
opzichte van tolerantie, mededogen, vriendschap en liefde.  
 

'That young girl,' [Marvin] added unexpectedly, 'is one 

of the least benightedly unintelligent organic life forms 

it has been my profound lack of pleasure not to be able 

to avoid meeting.' 

Zaphod took a moment or two to find his way through 

this labyrinthine string of negatives [...]. 

 
Literatuur, schilderkunst, dichtkunst en muziek kunnen buitengewoon complexe en subtiele 
vivencia's oproepen, met een grote intensiteit. Shakespeare was een van de meest briljante 
zieners van de menselijke passies. Beethoven verrichtte een titanenwerk in het universum van 
gevoelens: het aansporen van de levenskrachten. Voorbeelden zijn tederheid, lijden, passie, 
wanhoop, geluk, zelfbewustzijn, doodsbesef, kracht, vastberadenheid, liefde, onmacht, 
noodzaak van de oneindigheid..., het verlangen om de innerlijke bron te vinden van muzikale 
taal, van vormen en structuren van serene grootheid en eenheid.  
 
3.4.5 De lijn van transcendentie 
 
In biodanza houdt transcendentie de natuurlijke functie van mensen in om een essentiële 
verbinding tot stand te brengen met alles wat bestaat: andere mensen, dieren, planten en 
mineralen - kortom, met het kosmisch geheel. Transcenderen is een grens overgaan. 
Transcendentie heeft betrekking op het overwinnen van het ego en het uitstijgen boven de 
perceptie van onszelf. De gebruikelijke betekenis van trance is ‘een verandering in de 
bewustzijnstoestand’. 
 

'Ha!' snapped Marvin, 'Ha!' he repeated. 'What do you 

know of always? You say "always" to me, who, because 

of the silly little errands your organic lifeforms keep 

sending me through time on, am now thirty seven 

times older than the Universe itself? Pick your words 

with a little more care,' he coughed, 'and tact.' 
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Bij trance is er sprake van een terugkeer naar de bron, naar de oerstaat, voordat leerprocessen 
en onderdrukking in het spel kwamen. De vivencia die iemand ervaart wanneer hij uit een 
trance komt, is er een van een diepe verbinding met zichzelf, met anderen en met de kosmos. 
 
God komt tot uitdrukking in het individu door de manier waarop het in verbinding treedt met 
het wezen van alle dingen. God is de meest intense vivencia van een "gevoel" dat naar boven 
komt wanneer iemand een "levend onderdeel" van de schepping is. Ieder van ons kan toegang 
krijgen tot een goddelijke ervaring, als we kunnen voelen dat we deel zijn van een geheel. Het 
diep ervaren van God doet de grenzen tussen buiten en binnen verdwijnen.  
 
3.5 Psychofysiek (verschillende niveaus van het lichaam) 
 
Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen niet elk als een 
afzonderlijk geheel worden beschouwd. Daarom bereiken de vivencia’s van blijdschap, 
plezier en erotiek je hele zijn en hebben in onze cultuur een integrerend effect. 
 

Any form of transport which involved tearing you apart 

atom by atom, flinging those atoms through the sub 

ether, and jamming them back together again just 

when they were getting their first taste of freedom for 

years had to be bad news. 

 
Het ontbreekt gedissocieerde personen aan de minimale voorwaarden zichzelf te evalueren, 
omdat hun referenties buiten henzelf liggen en ze niet het vermogen tot zelfperceptie hebben. 
 
Er zijn vier hoofdvormen van existentiële dissociatie: 
- psychosomatische dissociatie; 
- dissociatie tussen leven en werk; 
- dissociatie tussen het individu en de soort; 
- dissociatie tussen het individu en de natuur.  
 
Biodanza is, per definitie, een systeem voor het integreren van menselijke mogelijkheden. 
Integreren betekent het coördineren van de activiteiten van verschillende subsystemen om de 
harmonieuze werking van een groter systeem te bereiken. 
Het meest subtiele en krachtige middel om door te dringen tot de geïntegreerde identiteit is de 
dans. 
Tijdens de biodanza-oefeningen zijn de deelnemers meer dan ooit zichzelf: gerespecteerd, 
gewaardeerd, geliefd en geaccepteerd. Ze ervaren hun lichaam als een bron van plezier en 
tegelijkertijd als mogelijkheid om zich op creatieve wijze uit te drukken. De twee grote 
tegenpolen (staat van intens bewustzijn van zichzelf en regressie) waarbinnen het proces van 
identiteit steeds opnieuw plaatsvindt, worden zodoende sterk geactiveerd binnen biodanza.  
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3.6 De groep 
 
Een groep is meer dan de som der delen. Naarmate de groepsleden meer en meer een relatie 
met elkaar opbouwen, is het groepseffect sterker. 
 
Een groep brengt dynamiek met zich mee. Bij ieder individu kan de groep uiteenlopende 
reacties oproepen. Emoties als angst, haat en liefde kunnen tegelijkertijd bestaan. Dit betekent 
ook dat elk individu een moedige stap zet. De andere groepsleden fungeren als spiegel. 
Hierdoor kun je je bewust worden van eigenschappen van jezelf, die je wellicht probeerde te 
onderdrukken of waar je je zelfs tot nu toe niet bewust van was. Deze intense processen 
onderstrepen het belang van continuïteit van de wekelijkse groep. 
 
De deelname aan de wekelijkse groep betekent de keuze voor een persoonlijk 
ontwikkelingsproces met de biodanza-docent en met de groep. De wekelijkse groep is een 
omgeving die speciaal gericht is op het ontwikkelen van authentieke menselijke 
ontmoetingen. Wanneer er een authentieke ontmoeting plaatsvindt, zet deze werkelijk 
veranderingen in de identiteit in gang. 
 

'Listen,' said Ford, 'can you keep the rest of the security 

system happy for a few minutes?' 

'One of the joys of true happiness,' trilled the [happy] 

robot, 'is sharing. I brim, I froth, I overflow with ...' 

 
Wanneer een lid van de groep een desintegrerende houding aanneemt, moet deze situatie 
onder vier ogen worden besproken en, zo nu en dan, binnen de groep, om deze persoon een 
nieuwe kans te geven. Als de persoon volhardt in zijn desintegrerende opstelling, zal het 
nodig zijn hem uit de groep te verwijderen en hem aan te raden hulp te zoeken. 
 
3.7 De opvlammende kracht van muziek 
 
Muziek is een projectie van de muziek van het universum, muziek als een replica van de 
eeuwige melodieën, van goddelijke metaforen. De musicus maakt (on)bedoeld gebruik van 
patronen van het biologische organisatieproces. Wanneer de muziek chaotisch is, vormt zij 
ook een uiting van de extatische processen van het universum. 
 
De muziekkeuze staat centraal in het welslagen van elke biodanza-les of -ervaring. De 
emotionele betekenis, het vermogen om vivencia’s op te roepen, is datgene wat de muziek 
van biodanza kenmerkt. 
 
De effectiviteit van een biodanza-oefening is gelegen in de diepe integratie van de muziek, de 
beweging en de vivencia. Deze drie onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ze 
vormen een “gestalt”, een georganiseerd geheel. 
 
De belangrijkste selectiecriteria voor de muziek zijn: 
- de muziek heeft potentieel om te integreren; 
- de muziek heeft potentieel om het geheel in harmonie te brengen; 
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- de muziek heeft potentieel om intermenselijke communicatie te bevorderen; 
- de muziek heeft potentieel om psychomotoriek/archetypes op te roepen; 
- de muziek heeft creatief potentieel; 
- de muziek heeft potentieel om de gevoeligheid voor het leven te ontwikkelen. 
 
3.8 De liefkozing 
 
Lichamelijk contact, en vooral de streling, activeert onze identiteit, zet het in beweging, 
transformeert het en maakt het sterker. Onze identiteit wordt geprojecteerd via de huid, onze 
perceptie van begrenzing.  
 
Contact is een bron van gezondheid en de belangrijkste therapeutische handeling. De huid 
vervult niet alleen de functie van scheiden, maar ook van verenigen. Contact maakt een 
informatiestroom tussen twee of meer systemen mogelijk. De overdracht van signalen voltrekt 
zich door continuïteit, niet alleen door naburigheid. Zo behoort telepathisch contact ook tot de 
mogelijkheden. 
 
Strelen is een uiting van affectie door middel van lichamelijk contact, waarvan de balans 
tussen het verlangen om te geven en het verlangen om te krijgen een essentiële voorwaarde is. 
De streling is het meest effectieve middel voor het teweegbrengen van integratieve 
veranderingen.  
 
3.9 De dans 
 
Het bewegingsmodel van biodanza is gebaseerd op twee assen. Op de horizontale as staat hoe 
bewust de beweging ervaren wordt. Links de pool van bewegingsbewustzijn en rechts de pool 
van de oceanische ervaring, een vorm van trance. Op de verticale as staat de mate van gratie. 
Beneden is de pool van genetisch potentieel ("lompe" bewegingen) en boven is de pool van 
gratie (gracieuze bewegingen). 
Zo ontstaan vier kwadranten. 
- het kwadrant linksonder omvat lichaamshouding en integratie van lichaamstrekken; 
- het kwadrant rechtsonder omvat energetische homeostase en systemische zelfregulering; 
- het kwadrant linksboven omvat integratie van actie, creativiteit en vastberadenheid; 
- het kwadrant rechtsboven omvat biokosmische integratie en herprogrammering van het 
levensverhaal. 
 
Veel lichaamsdisciplines kunnen geplaatst worden in beide linker kwadranten. Biodanza wil 
actief zijn in alle kwadranten.  
 
De ritmische dans is misschien wel de meest archaïsche dansvorm. Het is de melodie die de 
affectieve, communicatieve, warme factor bevat. Van ritme naar melodie is een stap van 
instinct naar emotie. 
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Bewegen met een ander is een complexe activiteit. Er komen factoren bij kijken, die te maken 
hebben met affectiviteit, eutonie, erotiek, wederzijdse coördinatie, etc. Beweging, houding en 
expressie versterken iemands zelfbewustzijn op krachtige wijze.  
 
De vertraagde beweging heeft geen doel. Dit opent een mogelijkheid voor kinesthethische 
perceptie. Bewegingen met een natuurlijke snelheid zijn neurofysiologisch gestructureerd 
rond bewuste doelstellingen of de automatismen van de skeletspierfuncties. De trage 
beweging bevordert senso-motorische integratie, vermindert de invloed van het ego en brengt 
een trancetoestand teweeg.  
 
Eén van de dansen bij biodanza is de loop. De loop is de duidelijkste uiting van iemands 
houding ten opzichte van het leven. Een analyse van de loop levert een snelle diagnose van de 
persoonlijkheid op. De loop weerspiegelt mogelijke dissociaties van het individu. 
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4. Het biocentrische principe 
 
In het kort betekent het biocentrische principe dat het leven centraal staat. In dit hoofdstuk ga 
ik op verschillende manieren over het biocentrische principe schrijven.  
Eerst verwoord ik wat Rolando Toro zegt over het biocentrische principe. Na deze 
theoretische benadering ga ik beschrijven hoe ik, terugkijkend, op mijn levenspad het 
biocentrische principe meen te herkennen. Eerst vanuit mijn eigen ervaring en dan vanuit 
schriftelijke bronnen. 
 
4.1 Rolando Toro over het biocentrische principe 
 
Het biocentrische principe is voor Rolando Toro de spil waaromheen biodanza is 
gestructureerd. Het biocentrische principe stelt het leven centraal. Ons gevoel van liefde is de 
ultieme ervaring om in contact te staan met het leven. Het universum bestaat omdat het leven 
bestaat en niet omgekeerd. Het middelpunt van het universum is niet de mensheid maar het 
leven. Het leven heeft een heilige kwaliteit. Hieruit vloeit voort dat respect voor het leven 
uitgangspunt is voor alle disciplines en menselijke gedragingen.  
 

"Het leven is de danser en jij bent de dans." 

Eckhart Tolle - De nieuwe aarde 

 
In het verlengde hiervan is het fundamentele idee van goedheid dus, dat het bestaat uit het 
beschermen van het leven, het begunstigen ervan en er de hoogste waarde aan geven. En dat 
het kwaad bestaat uit het vernietigen van het leven, het te bezeren en te voorkomen dat het 
kan bloeien. 
 

"De wereld zou er wel eens heel anders uit kunnen 

gaan zien als wij ons individueel en gemeenschappelijk 

zouden bezinnen op de vraag wat we nu eigenlijk 

werkelijk wensen en de resultaten daarvan als 

uitgangspunt zouden kiezen voor ons individuele en 

collectieve handelen." 

Marinus Knoope - De creatiespiraal 

 
Het biocentrische principe heeft als doel om de potentie van het leven te ontwikkelen en haar 
ontwikkelende krachten naar buiten te brengen. De evolutie van het universum is in 
werkelijkheid de evolutie van het leven. Alles wat bestaat, sterren, planeten, dieren, planten 
en mensen, is een component van een groter levend systeem. Leven is het geïmpliceerde 
programma dat de bouw van het universum begeleidt. In menselijke proporties: onze 
bewegingen worden georganiseerd als uiting van het leven en niet als middel om externe 
doelen te behalen. We leven om meer leven te scheppen binnen de intimiteit van het leven. 
 
Ervaren neemt bij Rolando Toro een belangrijke plaats in. Daarom gebruikt biodanza de 
methodologie van de vivencia (= intens ervaren), die meer nadruk legt op de belevenis van 
een ervaring dan op verbale informatie. 
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Wanneer de culturele en socio-economische condities tegen het leven zijn gekeerd, proberen 
we dit systeem te veranderen. Niet met behulp van een ideologie, maar door continu in ons 
leven de voorwaarden te herstellen die het leven voeden. De ideologische stevigheid van een 
mens is niet datgene wat ons interesseert. Het is meer zijn affectieve consistentie, zijn praktijk 
van beweging en liefde. 
 

Ford had his own code of ethics. It wasn't much of one, 

but it was his and he stuck by it, more or less. One rule 

he made was never to buy his own drinks. He wasn't 

sure if that counted as an ethic, but you have to go with 

what you've got. He was also firmly and utterly 

opposed to all and any forms of cruelty to any animals 

whatsoever except geese. And furthermore he would 

never steal from his employers. 

Well, not exactly steal. 

 
In de loop van het historisch proces, waarin religies gekoesterd werden, vond er een 
duidelijke afbakening plaats tussen het heilige en het wereldse. De pathologie van de 
beschavingen heeft het heilige en het wereldse van elkaar gescheiden. Een variant hierop is de 
oeroude Oosterse traditie die zegt dat het leven een illusie is, de manifestatie van de oneindige 
sluiers van Maya. Hiermee diskwalificeert deze traditie het leven, want het leven is in 
werkelijkheid de hoogste uiting van het goddelijke. Wanneer het leven noch heilig, noch van 
wezenlijke waarde is, kan men haar vernietigen, mishandelen, exploiteren en vernederen. Het 
biocentrisch principe verwerpt met absolute vastbeslotenheid deze grote culturele vergissing 
die het leven ontheiligt. 
Als het leven op zichzelf heilig is, dan vormt het rituele onderscheid tussen het heilige en het 
wereldse een absurditeit. In die zin onderscheidt biodanza zich van elke vorm van godsdienst 
en elke vorm van psychotherapie, het erkent het leven als de grootste openbaring. 
 
De perfectie van het leven beschouwen als iets prachtigs, als een schoonheid, als een 
gelukzalige harmonie, en in zichzelf het gevoel ervaren te leven, is zonder twijfel een 
mystieke ervaring en het enige mogelijke uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek. Het 
biocentrisch principe geeft de mens een verheven kwaliteit. Het leven en het goddelijke zijn 
één, ze gaan samen. Het leven is de drijvende kracht die maakt dat de mens in staat is tot 
liefde, seksualiteit en scheppingen. Heiligheid bestaat in elke omstandigheid waarin het leven 
aanwezig is. Het is waar dat niet alle plaatsen even gunstig zijn om het eeuwige te ervaren, 
maar degene die geleid wordt door het biocentrisch principe bezit de sleutel die alle deuren 
opent. 
 
In biodanza verbinden personen zich in een dans van liefde. Hierdoor maken ze verbinding 
met een kosmisch gevoel dat hen integreert in een groter geheel. Want zoals eerder gezegd: de 
ultieme ervaring om in contact te staan met het leven, is ons gevoel van liefde. En de 
magnetische krachten van de dans genereren creatieve, erotische en biologische dimensies, 
die op zichzelf de verheven ceremonie van het leven vormen. Zo leeft men in biodanza 
eeuwig in het hier en nu. 
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Het biocentrisch principe negeert elke vorm van vervreemding of autoritair gedrag. Of het nu 
gaat om regeringen met hun institutionele geweld, of om de politieke en religieuze 
ideologieën die menselijke wezens discrimineren. In het verlengde hiervan werkt biodanza 
niet vanuit pathologie, maar vanuit de belangrijke functies van gezondheid. De focus op 
gezondheid als teken van eerbied voor het leven. 
 
Mensen zijn onze machtigste omgeving. Het ecologische koppel is een wederzijdse relatie, 
waarbij elk in de ander leven creëert. Evenzo zijn de ecologische familie en de ecologische 
gemeenschap uitingen van het biocentrische principe. 
 
Onze samenleving is deels een “zieltogende maatschappij” en deels een “hedonistische 
(genietende) maatschappij”. In de zieltogende vorm is de cultuur gestructureerd op een 
machtsschema. Het recht van het sterkste mannetje geldt. In de hedonistische vorm wordt de 
spanning tussen de individuen voortdurend verminderd door contact, strelen en de ander te 
bevestigen. Bij apen komen deze verschillende vormen ook voor. Rhesus aapjes, Japanse 
bavianen en javanen leven in de zieltogende vorm en chimpansees en gorilla’s leven in de 
hedonistische vorm. 
Een overgang van de zieltogende maatschappij naar de hedonistische maatschappij kan niet 
slechts een ideologische verandering zijn. Het gaat erom de aangeboren biologische, 
instinctieve en emotionele kernen van lichamelijk contact te activeren. De sociale 
transformatie betekent een intens ervaren van contact en affectiviteit, gecombineerd met de 
afbraak van seksuele, politieke, religieuze en psychiatrische taboes. 
 
Onze cultuur werd door vier grote perspectieven gevoed. Ze brachten elk hun waarde, hun eer 
en hun dubbelzinnigheid met zich mee. 
1. De Oosterse cultuur. 
Ze brengt veel wijsheid en cultuur. Evenwel ook de overtuiging dat het leven een illusie is. 
2. De Joods-Christelijke cultuur. 
Deze cultuur brengt ons de castratie van de mensheid, de seksuele onderdrukking. 
3. De Griekse cultuur. 
Deze cultuur brengt ons de scheiding van lichaam en geest. 
4. De Romeinse cultuur. 
Deze cultuur brengt ons het imperialisme. Er is een baas en er zijn ondergeschikten. 
 
Al met al is onze cultuur door een diepgaande dissociatie verdeeld. Onze cultuur is een 
uitgebreid verraad aan het leven zelf. 
 

[Zaphod:] 'look, property is theft, right? Therefore theft 

is property. Therefore this [stolen] ship is mine, OK?' 

'Tell the ship that,' said Arthur. 

 
Een nieuwe beschaving is op een andere leest geschoeid. 
1. Een lijn die het leven huldigt, viert. Het leven hier en nu bezit een intrinsieke waarde. Het 
leven is de maximale uitdrukking van de zin van het Universum. 
2. Lichaam en ziel, materie en energie, zijn twee aspecten van dezelfde werkelijkheid. Het 
menselijke wezen is een geïntegreerde eenheid in de kosmos. 
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3. De seksualiteit is een natuurlijke en gezonde impuls, die voor iedereen mogelijk hoort te 
zijn. Sex laat de stroom van het leven toe. 
4. De liefde vormt de basis van het geweten. Rechtvaardigheid en vrijheid in democratische 
regeringen, zonder uitbuiting. 
 
In biodanza groeit bij de mensen in relatie met een Dans van Liefde een kosmisch gevoel die 
hen in een groter geheel integreert. Zo kan er een transformatie plaatsvinden van culturele 
dissociatie naar biocentrische integratie. Aspecten die nu van elkaar gedissocieerd zijn, 
vormen bij de biocentrische integratie een eenheid. Voorbeelden: 
- sacraal en profaan; 
- mens en natuur; 
- materie en energie; 
- tijd en ruimte; 
- waarnemer en waargenomene; 
- cognitief/affectief en ratio; 
- macht en rechtvaardigheid; 
- individu en maatschappij; 
- moraal en ethiek; 
- determinisme en toeval; 
- emotie en ziekte; 
- geest en universum; 
- lichaam en ziel. 
 

There was a time when Arthur Dent would not [travel]. 

He said that the Bistromathic Drive had revealed to him 

that time and distance were one, that mind and 

Universe were one, that perception and reality were 

one, and that the more one travelled the more one 

stayed in one place, and that what with one thing and 

another he would rather just stay put for a while and 

sort it all out in his mind, which was now at one with 

the Universe so it shouldn't take too long [...]. 

 
4.2 Het biocentrische principe en mijn levenspad 
 
Ik associeer het biocentrische principe met ervaringen die ik als verdiepend en/of integrerend 
heb ervaren. In andere woorden: ervaringen die ik associeer met de ontwikkeling van mijn 
genetisch potentieel richting een geïntegreerd persoon. In deze paragraaf ga ik in 
chronologische volgorde langs herinneringen, die me nu relevant lijken. 
 
4.2.1 Inspiratie uit mijn eigen belevenissen 
 
Een oude jeugdherinnering heeft te maken met bidden. Mijn ouders gingen regelmatig voor in 
gebed dus bidden was voor mij normaal. Het zelf gaan bidden gebeurde vooral als ik naar bed 
ging. Ik deed dit elke avond en wat ik mij nu herinner, is dat ik me op een gegeven moment 
realiseerde ‘ik ervaar geen god aan de andere kant van de lijn’. In mijn beleving mocht deze 
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ervaring er helemaal zijn. Ik weet niet meer of ik er meteen woorden aan heb gegeven. Wel 
herinner ik mijn jeugd als een plek, waar er ruimte was voor uiteenlopende ervaringen, 
bijvoorbeeld op het gebied van godsdienst. Ik voelde ruimte mijn eigen zoektocht te starten. 
Dit keer over god en verder ook over andere zaken. 
 
Een soortgelijke ervaring op religie-gebied had ik later als tiener. Voor mij was er een 
tweedeling in mijn omgeving: gelovige mensen en niet-gelovige mensen. Ik ben opgegroeid 
tussen gelovige mensen, dus die niet-gelovige mensen vond ik toch wel minder. Tot het 
moment dat ik me meer verwant ging voelen met de níét-gelovige mensen en ging ervaren dat 
mijn perspectief kan verschuiven. Later heb ik meer van dit soort ervaringen gehad: hoe ik 
kon bewegen van midden in de groep naar de rand en ik me vervolgens buiten de groep 
bevond. 
 
Tijdens mijn stagejaar van de HTS woonde ik ruim een half jaar bij de familie De Vries, een 
echtpaar van rond de 65. Na me jarenlang op het gebied van religie toch wel wat het lelijke 
eendje te hebben gevoeld, voelde mijn verblijf bij hen als thuiskomen. Met hen kon ik de 
diepte in gaan in een richting die voor mij goed voelde. Heerlijk dat deze ontmoeting op mijn 
pad kwam. 
 
Hierna ging ik me oriënteren bij het Humanistisch Verbond. Ik volgde een jaar bij het 
studentenpastoraat. Dit hield in dat we met een groep studenten tweewekelijks bij elkaar 
kwamen en ons gingen verdiepen in een onderwerp naar keuze. Terugkijkend ging ik me in 
deze periode stapje voor stapje steeds meer openen richting mensen buiten mijn directe 
omgeving. 
 
Op mijn 29-ste maakte ik een grotere stap. Ik zei de wereld van de techniek gedag en ging in 
een ziekenhuis een opleiding tot verpleegkundige volgen. Ik merkte dat ik door deze keuze 
ook van anderen meer hun twijfels over hun baan kreeg te horen. In mijn beleving kwam in de 
gesprekken vaker de kwetsbare kant van mezelf en de ander naar voren. Ik heb toen ervaren 
dat als ik meer van mezelf laat zien, ik ook meer van anderen te zien krijg. Een pad vol met 
uitdagingen om mijn hoofd boven het maaiveld uit te steken. 
 
In dezelfde periode kwam ik ook op het spoor van toneel. Op een open dag van een 
theaterschool maakte ik kennis met theatersport, een vorm van improvisatietheater. Daar had 
ik meteen zo’n klik mee, dat ik besloot dit te gaan doen, op termijn! Ja, op termijn, want ik zat 
(toen nog onbewust) zo in elkaar dat ik me eerst wilde voorbereiden, want zonder 
voorbereiding zitten ze toch niet op mij te wachten? Ik ben er blijkbaar wel gevoelig voor, dat 
ik pas welkom ben als ik mijn best doe. Ik ging dus eerst keurig de basiscursus toneel doen, 
plus enkele vervolgopleidingen. Na deze degelijke voorbereiding zette ik de stap richting 
theatersport. Inmiddels doorzie ik sneller het spoor van “mijn best doen in ruil voor 
acceptatie”. 
 
Jarenlang heb ik genoten van theatersport. Heerlijk hoe ik allerlei kanten van mezelf kan laten 
zien. Door dit op toneel te doen, werd ik in het dagelijkse leven ook expressiever. Sowieso 
ken ik mezelf van jongs af aan als iemand met een levendige fantasie. Deze kant van mij 
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kreeg volop de ruimte zich te uiten. Door theatersport ontwikkelde ik ook meer vertrouwen te 
hebben in het nu. Niet van te voren iets bedenken, er op te vertrouwen dat op de bühne de 
inspiratie wel komt. En die inspiratie komt makkelijker door me open te stellen naar mezelf 
en naar de omgeving. 
 

 
Samen met Evelyne, Bart en Marente op het toneel 

 
Na lange tijd met theatersport actief te zijn geweest, begon het toch bij mij te knagen. Ik 
merkte dat ik voornamelijk op een bedachtzame manier aan het toneelspelen was. In mijn 
hoofd overzag ik de scene en door mijn ervaring kon ik een vrij goede inschatting maken wat 
de scene nodig had. Tegelijk was mijn wens meer vanuit mijn gevoel te spelen. Soms 
gebeurde dat, het bleven echter uitzonderingen.  
 
Een huisgenoot van mij, Mirjam van Hasselt, was in deze periode begonnen met dansen bij de 
Vijf Ritmes. Haar verhalen hierover raakten me. Ik begon te vermoeden dat dansen me dichter 
bij m’n gevoel zou brengen. Na een half jaar bij de Vijf Ritmes te hebben gedanst, vond ik het 
dansen wel fijn. Niet praten en wel bewegen, dat hield me bij m’n gevoel. Echter, ik voelde 
me nog steeds alleen in de groep dansende mensen. Ik besprak dat met een paar mensen en zij 
zeiden: dan is biodanza waarschijnlijk wel wat voor jou. En ja hoor, na de eerste keer in juni 
2006 bij Mariëtte Reitsma was ik meteen verkocht! Ik voelde me samen met de groep door de 
afwisseling van vrij dansen en samen dansen. Wat me na enkele maanden onder andere 
opviel, was dat ik me bij de nazit niet hoefde in te spannen om aansluiting met de groep te 
krijgen. Daar was ik me de laatste tijd bij theatersport in de nazit steeds meer bewust van 
geworden. Voor mij een duidelijk stap richting thuiskomen, dat ik kan zijn wie ik ben en dat 
ik me niet hoef in te spannen voor aansluiting met de groep. 
 
Ergens in 2008 liep ik te sukkelen met mijn been. Michèle Zijlstra, die ik heb leren kennen bij 
de opleiding tot biodanza docent (wat een feest!), gaf me de tip mijn been te laten masseren. 
Eerst reageerde ik vanuit het spoor van ‘mijn lichaam het op eigen kracht laten doen’. Zij zei 
toen: ‘Maar je kunt het toch ook doen om van te genieten?’. Ik realiseerde me dat ik genieten 
nog maar een beperkte plek gaf in mijn leven. Al met al ben ik door Michèle in contact 
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gekomen met Paulo Guimarães. Paulo had net als Michèle de Rebalancing opleiding gedaan. 
Bij mij ging hij vooral aan de gang met fasciamassage (fascia = bindweefsel). Deze vorm van 
massage brengt mij in contact met weer een nieuwe dimensie van mezelf. Ik ging nog meer 
voelen in mijn lichaam. Ik heb de indruk dat Paulo met zijn sensitiviteit heel gestaag mij meer 
en meer tot een geheel aan masseren is. In mijn beleving gaan biodanza en fasciamassage 
prima samen in mijn zoektocht om meer en meer vanuit mijn hele zijn het leven te ervaren. 
 

[Prosser] felt that his whole life was some kind of 

dream and he sometimes wondered whose it was and 

whether they were enjoying it. 

 
In dezelfde tijd, toen mijn gezondheid wat kwakkelde, heb ik ook de stap gezet richting een 
natuurarts, Rein Kleipool. Zijn voornaamste middel tegen allerlei kwaaltjes is de 
darmspoeling. In zo’n sessie wordt mijn dikke darm gespoeld met water. Enerzijds maakt dit 
de dikke darm schoon en anderzijds zorgt het in- en uitstromende water voor een zachte 
massage van de darmwand. Want dat leerde ik daar, je dikke darm kan op meerder plekken 
gespannen zijn. En waarschijnlijk is die spanning het gevolg van emotionele spanningen. 
Spanningen van korte of langere tijd geleden. Misschien juist door de samenloop met 
fasciamassage kan ik tijdens een darmspoeling goed ervaren, als een spanningsknoop verzacht 
en de vrijkomende energie zich door mijn lichaam verspreidt. Weer een stap richting 
integratie van alle onderdelen waaruit ik besta. 
 
In 2010 ben ik twee weken naar Humaniversity geweest. Humaniversity heeft haar wortels in 
de Osho-beweging (Bhagwan). In die twee weken heb ik veel aan lichaamswerk gedaan: 
allerlei soorten actieve meditaties om de energie in het lichaam te laten stromen. Ik heb 
hierdoor nieuwe terreinen bij mezelf ontdekt.  
Hoe ik er nu woorden aan geef, is dat ik ervaren heb dat energie zo krachtig door mij kan 
stromen dat ik geen moeheid ervaar. Normaliter word ik snel moe in mijn rug als ik in 
kleermakershouding zit. Op een middag stroomde de energie zo krachtig door mij, dat ik 
moeiteloos met kaarsrechte rug kon blijven zitten. 
Een andere ervaring is ook gerelateerd aan de beleving van moeheid. Met een groep mensen 
beweeg je op opzwepende muziek om te ontdekken dat er na de moeheid toch weer energie 
(‘de tweede wind’) beschikbaar is om door te gaan. Ik merkte ook dat ik makkelijker energie 
krijg, als ik beweeg tegenover iemand die er ook voor gaat. 
Ook op het terrein van bewustzijnsverandering heb ik bij Humaniversity een paar bijzondere 
ervaringen meegemaakt. Aan het einde van één van de meditaties raakte ik in trance, terwijl ik 
blijkbaar wel bleef staan. Ik werd me pas weer bewust van mezelf, toen ik door een begeleider 
werd aangesproken dat het niet netjes is anderen om me heen te negeren. Wauw, ik was me 
daar dus helemaal niet van bewust. Ik maakte m’n eigen trip terwijl ik in de ruimte stond! 
 
Een soortgelijke bewustzijnsverandering heb ik ervaren bij het Minotaurus-weekend. Binnen 
biodanza neemt het Minotaurus-weekend een aparte plek in, want alleen in dit weekend ligt 
de focus op onze angsten. Onder leiding van de geweldige Sergio Cruz heb ik samen met de 
groep drie intense dagen beleefd. Aan het einde van het weekend voelde ik me helemaal 
tintelen. Ik merkte dat ik die tinteling meerdere minuten kon laten doorgaan, als ik m’n 
spieren ontspannen hield. Ook weer een heerlijke trip! 
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Eind vorig jaar bezocht ik een channeling van Pamela Kribbe, wat deel uitmaakte van een 
One Love Party in het Mirror Centre, georganiseerd door Ruud Kamminga. Bij channeling 
maakt Pamela Kribbe contact met het bewustzijn van de christusenergie. Deze energie 
manifesteert zich voor haar in Jeshua (Jezus) en Maria. Voorafgaand aan de channeling vond 
ik dit toch wel een ver van mijn bed show. Ik was al eens aan een boek van Pamela Kribbe 
begonnen en daar had ik geen klik mee. Deze channeling, daarentegen, heb ik als erg 
indrukwekkend en waardevol ervaren. 
Uit mezelf zou ik niet zo snel naar een channeling toegegaan zijn. Als vrijwilliger bij de One 
Love Party was dit voor mij een voor de hand liggend moment kennis te maken met het 
fenomeen channeling. 
Voor de pauze zat ik achter in de zaal en ik luisterde naar haar zoals ik bijvoorbeeld vroeger 
in de kerk ook naar de dominee luisterde. Haar woorden raakten me nauwelijks. Mijn 
gedachten hadden regelmatig wat op te merken over hetgeen ze zei. Na de pauze zat ik 
helemaal vooraan, de mensen konden vragen stellen. Pamela luisterde naar iemands vraag, 
verifieerde of ze de vraag goed begrepen had en sloot vervolgens haar ogen en na een poosje 
gaf ze rustig haar antwoord. Pas na afloop merkte ik dat het stemmetje in mijn hoofd helemaal 
afwezig was geweest. Ik was helemaal opgegaan in de gang van zaken. In mijn beleving 
raakten haar woorden me rechtstreeks in mijn hart.  
Ik kijk terug op deze channeling als een ervaring die voor mij bevestigt, dat leven in essentie 
liefdevol is.  
 
In 2011 heb ik deelgenomen aan een biodanza mannenweekend, georganiseerd door Stephen 
White. Vooraf had ik met mezelf afgesproken, dat ik me met respect voor mijn eigen grenzen 
wilde mengen met de groep. Ik ken mezelf als iemand die veel kan uitreiken naar anderen. 
Tegelijk vind ik dat ook vermoeiend, want ik geef mezelf daardoor te weinig rustmomenten.  
Het respect voor mijn eigen grenzen lukte me wonderwel! Voor mij een krachtige ervaring 
dat ik me niet hoef te forceren om opgenomen te worden in de groep. Ik mag er gewoon zijn 
zoals ik ben. 
 
De laatste jaren blijkt dat het thema aanpassen nog wel van tijd tot tijd de kop op duikt. In 
mijn hoofd weet ik meestal wel dat ik er mag zijn zoals ik ben. Ik wil nog wel eens in het 
spoor schieten van ‘anderen zitten pas op mij te wachten, als ik ook echt wat te bieden heb’. 
Voor mij blijft de uitdaging alle kanten van mezelf te omarmen. En om dan (ook) liefdevol 
met mezelf te zijn, als ik mijn emoties als pijnlijk ervaar.
 
4.2.2 Inspiratie uit schriftelijke informatie 
 
De laatste jaren begin ik meer en meer vanuit mijn hart te leven. Daarvoor stond mijn hoofd 
prominent op nummer 1. Ik vergaarde veel kennis via boeken. In die boeken waren voor mij 
grotere en kleinere glimpjes te zien van het biocentrische principe. 
 
Rolando Toro windt er geen doekjes om: het leven staat centraal. En dat geldt voor het 
individu, de groep en het hele universum. In de boeken die ik heb gelezen, had ik dit nog niet 
zo stevig verwoord gezien. 
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Bijbel 
Mijn ouders zijn gereformeerd en daarom ben ik met de bijbel opgegroeid. Gelukkig op een 
milde manier, de bijbel stond niet synoniem aan de waarheid. Al tijdens mijn jeugd benoemde 
een dominee van onze kerk de bijbel als een boek over de ervaringen van mensen. 
 
De protestantse omgeving is voor mij het vertrekpunt geweest, van waar ik mijn zoektocht 
begon naar life, the universe and everything. 
 

"So once you do know what the question [Life, the 

Universe and Everything] actually is, you'll know what 

the answer [42] means." 

 
Zen en de kunst van het motoronderhoud 
Een boek over de zoektocht naar, onder andere, kwaliteit. Het spreekt mij aan hoe Robert 
Pirsig als bron van kwaliteit veelzijdigheid ter sprake brengt. Hoe een strijder niet alleen kan 
strijden, maar bijvoorbeeld ook kan huilen. Nu lees ik dat als het omarmen van heel het leven. 
 
The Hitch Hiker's Guide to the Galaxy  
Een heerlijke combinatie van fantasie, humor, filosofie en psychologie. Jammer dat Douglas 
Adams al voor z’n vijftigste is overleden. Al zegt een van zijn personages over de dood: 
“Being virtually killed by a virtual laser in virtual space is just as effective as the real thing, 
because you are as dead as you think you are”. Dus wie weet wat hij op dit moment denkt... 
 

'All I [the pulverized computer Hactar] can do in my ... 

particle state, you see, is encourage and suggest. 

Encourage and suggest. And suggest ...' 

 
Als mensen stellig beweren dat iets echt waar is, dan gaan mijn gedachten al snel richting The 
Hitch Hiker’s Guide. Douglas Adams beschrijft ergens hoe twee volkeren van tijd tot tijd 
oorlog met elkaar voeren en dat die oorlogen steeds plaats vinden in het oerwoud. Daar woont 
echter een ander volk, de Forest Dwellers, dat hier niets mee van doen heeft en toch zwaar de 
dupe wordt van deze oorlogen. Een boodschapper van de Forest Dwellers hoort dat er een 
goede Reden is voor de oorlogen. Net na de uitleg begrijpt hij die Reden. Op weg naar huis 
vervluchtigt dat begrip meer en meer. Dit verhaal symboliseert voor mij de kracht van tastbare 
ervaringen en de zwakte van theoretische uiteenzettingen. Hieronder het deel van het verhaal 
waarin de boodschapper uiteindelijk aangeeft de Reden te begrijpen. 
 

And the terrible thing was, it [the Reason] was a very good one. It was very clear, 
very rational, and tough. The messenger [of the Forest Dwellers] would hang his 
head and feel sad and foolish that he had not realized what a tough and complex 
place the real world was, and what difficulties and paradoxes had to be embraced 
if one was to live in it. 
'Now do you understand?' the leader would say. 
The messenger would nod dumbly. 
'And you see these battles have to take place?' 
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Another dumb nod. 
'And why they have to take place in the Forest, and why it is in everybody's best 
interest, the Forest Dwellers included, that they should?' 
'Er ...' 
'In the long run.' 
'Er, yes.'  

 
The web of life 
Dit boek van Fritjof Capra was voor mij een openbaring, met dank aan mijn ex-huisgenoot 
Marcelino Lopez. Fritjof Capra openbaarde voor mij de wereld van het niet-lineaire denken. 
Ik realiseerde me hoezeer ik tijdens mijn schoolopleidingen doordrenkt ben met een lineair 
wereldbeeld. Een keten van A veroorzaakt B, B veroorzaakt C, etc. Met behulp van dat 
lineaire wereldbeeld kon ik exacte berekeningen uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer een 
vallende kogel de grond raakt en met welke snelheid. Plus dat ik om me heen zag, wat de 
wetenschap allemaal bereikt had: computer, space shuttle, harttransplantatie, etc. Wauw, wat 
kan de mens toch veel! 
 
Toch kunnen we als mens slecht voorspellen. Voorspellen gaat prima in een lineaire 
werkelijkheid, edoch, ons universum is niet-lineair. Bij niet-lineair is er geen keten, maar een 
netwerk: A veroorzaakt niet alleen B, maar draagt ook bij aan D, B veroorzaakt C en C heeft 
invloed op A en D. Ga zo maar door, samen te vatten met: alles grijpt op elkaar in. In een 
netwerk hebben de begrippen ‘oorzaak’ en ‘gevolg’ geen vaste plek. 
 

'No, the answer is an orange and two lemons.' 

'Lemons?' 

'If I have three lemons and three oranges and I lose two 

oranges and a lemon what do I have left?' 

'Huh?' 

'OK, so you think that time flows that way, do you? 

Interesting.' 

 
Kennis van het niet-lineaire denken relativeert voor mij de waarde van voorspellen. Ach ja, 
waarom zou ik ook voorspellen? In mijn ervaring geeft het leven me herkansing na 
herkansing. De uitdaging ligt voor mij in voelen en zelfkennis vergroten. 
 
Understanding Power 
Noam Chomsky is behalve linguïst ook activist. Na het lezen van Understanding Power 
merkte ik, dat ik cynischer en cynischer werd. Totdat dit mezelf tegen begon te staan. Ik wilde 
niet verzuren, ik wilde mijn eigen leefomgeving creëren. Ik begon onderscheid te maken 
tussen zaken waar ik wel en geen invloed op heb. Ik richt mijn energie nu op zaken waar ik 
wel invloed heb. Mijn werk is daar een uitgesproken voorbeeld van. Als verzorgende zie ik 
meteen resultaat van mijn werk. 
 
Wat dat betreft heb ik ontzag voor Rolando Toro, hoe hij biodanza wereldwijd op de kaart 
heeft gezet. Nou, wie weet wat er voor mij in het verschiet ligt. Ik besef me dat ik de uitkomst 
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grotendeels zelf in de hand heb. Tegelijk wil ik waken voor de gedachte: groter is beter. Wat 
ik doe, wil ik met hart en ziel doen. Op welke schaal dan ook. 
 

Slartibartfast: "Science has achieved some wonderful 

things of course, but I'd rather be happy than right any 

day." 

Arthur: "And are you?" 

S: "No. That's where it all falls down of course." 

 
Logica van het gevoel 
In een oude Ode las ik over dit boek van Arnold Cornelis. Dank je voor het lenen van de oude 
Ode’s, Louis Indrasurya. Logica van het gevoel, wat een boek! Na het lezen van dit boek zette 
ik mijn gevoel prominent op nummer 1. Tegelijk stelt Arnold Cornelis dat we als mensen niet 
zonder logica kunnen. Hij illustreert zijn betoog met tal van voorbeelden, uit de geschiedenis, 
uit de kunst en waar niet vandaan... 
 
Een belangrijk begrip in zijn boek is zelfsturing. Hij omschrijft dit als: “Zelfsturing is de enige 
grondslag voor gezondheid, ontplooiing, welvaart en geluk”. Hoe beter je in contact met je 
gevoel bent, hoe beter je jezelf kunt sturen.  
 
Leven en gevoel vind ik vlak bij elkaar liggen. Ik vind dit boek daarom ook een hoog 
biocentrisch gehalte hebben. 
 
Geweldloze communicatie 
Geweldloze communicatie staat voor mij gelijk aan een gelijkwaardige manier van 
communiceren. Als mensen zijn we gelijkwaardig aan elkaar en vanuit die gelijkwaardigheid 
is een ieder verantwoordelijk voor de vervulling van zijn/haar eigen behoeften. 
 
Zo ervaar ik het ook bij biodanza. Het is aan mij initiatieven te nemen in de vervulling van 
mijn behoeften. Daar behoort ook bij, dat ik degene ben die mijn grenzen bewaakt. En zo 
geldt dat voor de andere deelnemers. 
Rolando Toro zegt: ‘Het leven is heilig’. Voor mij ligt gelijkwaardigheid in het verlengde 
daarvan. 
 
De biologie van de overtuiging 
Bruce Lipton maakte me attent op de invloed van overtuigingen. Deze overtuigingen kunnen 
ook nog eens onbewust zijn. Hoe dan ook, ze kleuren mijn emoties. Daarom vind ik het 
zinvol bij mezelf te speuren naar onbewuste overtuigingen. Wat me hier bij helpt, is met 
anderen praten over voorvallen. Dat geeft mij inzicht dat ik een voorval soms duidelijk anders 
beleef dan anderen.  
 
Een overtuiging die ik zo op het spoor ben gekomen, is ‘anderen zitten pas op mij te wachten, 
als ik ook echt wat te bieden heb’. Nu ik me hier meer bewust van ben, lukt het me stapje 
voor stapje minder perfectionistisch te zijn. En kan ik hierdoor mijn leven meer omarmen 
zoals het zich voordoet. 
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Het licht en de korenmaat 
Dit boek van Hans Wopereis raadde Anke Bertens me aan, gezien het onderwerp van mijn 
monografie. Een zo toepasselijk boek, met als ondertitel: je ziel als werkgever. Nu ik het boek 
gelezen heb, denk ik dat het biocentrisch principe en bezieling twee begrippen zijn die heel 
dicht tegen elkaar aan liggen.  
 
In de inleiding van zijn boek beschrijft Hans Wopereis globaal twee routes om in contact met 
je ziel te komen. De ene route is er één van afzondering, de andere route is die van je 
dagelijkse leven. Dit boek gaat over de route van je dagelijkse leven en dan met name je werk. 
Je werk is direct verbonden met je levensonderhoud. Je bent er dus op een heel existentieel 
niveau van afhankelijk, je kunt niet makkelijk zonder je salaris. Voordat je het weet, heb je op 
je werk een pact gesloten met de duivel van het moeten overleven en ben je tot een loonslaaf 
geworden.  
 
Ik ga de kennis van dit boek gebruiken in het volgende hoofdstuk dat gaat over bezieling in 
een organisatie. In het verlengde van de vorige alinea is men in zo'n organisatie bijvoorbeeld 
alert op de afwezigheid van loonslaven! 
 
De ontknooping 
Het boek ‘De ontknooping’ van Marinus Knoope is ook een aanrader van Anke Bertens. Door 
dit boek heb ik een andere kijk op emoties gekregen. Tot voor kort koppelde ik emoties aan 
onvervulde behoeften, zoals uitgewerkt door Marshall Rosenberg in zijn model van 
geweldloze communicatie.  
 
Marinus Knoope heeft in mijn ogen een mooie herschikking gedaan van emoties en 
behoeften. In zijn theorie staat de behoefte van de mens om te scheppen centraal. Deze basale 
behoefte van scheppen, van creëren, komt voor mij overeen met de wens van de ziel om 
gehoord te worden. In de woorden van Hans Wopereis: de ziel geeft je een opdracht mee, 
waar je je hele leven mee bezig bent (zie verder in § 5.1). Als mens geven we vorm aan onze 
inspiratie, we zijn de handen van god, we zijn gods scheppers. In een biocentrische 
zorgorganisatie voelen de medewerkers zich als gods scheppers. 
 
Handboek spiegelogie 
Via Judith Jannink ben ik kort voor de afronding van deze monografie op het spoor gekomen 
van Willem de Ridder met zijn boek ‘Handboek spiegelogie’. Hij gelooft in een overvloedig 
en liefdevol universum. En hij zegt: waar we in geloven, daar worden we door het universum 
in bevestigd. Daarom gelooft hij in een leven met overvloed en liefde en inderdaad, zijn leven 
kenmerkt zich door ... overvloed en liefde. Op een soortgelijke manier staat het leven van een 
armoed-zaaier (!) in het teken van armoede.  
 
Volgens Willem de Ridder is het maar net in welk sprookje je gelooft. Hierboven schrijf ik bij 
het boek ‘De biologie van de overtuiging’ als laatste zin: En kan ik hierdoor mijn leven meer 
omarmen zoals het zich voordoet. Nu ga ik een stap verder: mijn leven doet zich niet voor, 
nee, ik geef zelf richting aan mijn leven. Ik stuur mijn leven dus op een heel basaal niveau. 
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Wat een implicaties lijkt dit boek te hebben! Door te geloven in een biocentrische 
samenleving helpt het universum mij zo’n samenleving te creëren, waardoor ik bevestigd 
word in mijn geloof. Dat is toch geweldig! Nu alleen nog even loskomen van mijn 
calvinistische wortels... 
 

 [Trillian:] 'What does sundive mean?' 

'It means,' said Marvin, 'that the ship is going to dive 

into the sun. Sun ... Dive. It's very simple to understand. 

What do you expect if you steal Hotblack Desiato's 

stunt ship?' [...] 

[Marvin:] 'You [Zaphod] said you wanted excitement 

and adventure and really wild things.' 
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5. Bezieling in een organisatie 
 
In het vorige hoofdstuk heb ik het begrip biocentrisch principe beschreven. Voordat ik ga 
beschrijven hoe een biocentrische zorgorganisatie er uit kan zien, ga ik eerst uitwerken wat 
elementen van een bezielde organisatie zijn. Het begrip bezieling ligt voor mij vlak bij het 
biocentrisch principe. Dit hoofdstuk dus als opstap naar hoofdstuk 6 over een biocentrische 
zorgorganisatie. 
 
Mijn inspiratie over bezieling in een organisatie ontleen ik voor een groot deel uit het boek 
‘Het licht en de korenmaat’ van Hans Wopereis [3]. De ondertitel van dit boek is: je ziel als 
werkgever. De bezieling is datgene van waaruit je leeft en werkt. Het is de stem van het beste 
wat je in je draagt. Voor mij hebben de begrippen biocentrisch principe en bezieling een grote 
overlapping. 
 
Qua opbouw en formuleringen is dit hoofdstuk een selectieve samenvatting van het boek ‘Het 
licht en de korenmaat’.  
 
5.1 De ziel erkennen 
 
Liefde leggen in het werk dat je doet, begint bij het erkennen van het bestaan van de ziel. De 
ziel geeft namelijk identiteit en richting, zij is de kern van jouw specifieke bijdrage aan het 
grote geheel. Zij is ook de kern van de specifieke ontwikkelingsopdracht die je te volbrengen 
hebt in het leven. De ziel geeft je talenten mee, maar ook een opdracht waar jij je leven lang 
mee bezig bent. De opdracht om trouw te zijn aan jezelf en je licht niet onder de korenmaat te 
steken. 
Ook een organisatie, een stad of een land heeft een eigen ziel. De mate waarin de ziel erkend, 
gekend en waargemaakt wordt, bepaalt de werking die zij heeft in de wereld. Toegespitst op 
het individu: de mate waarin een individu zijn drijfveren kent en erkent, tot in de stof van zijn 
werk, bepaalt zijn bijdrage als mens aan het grote geheel. 
 

"Ik ben voorbestemd mijn wensen te realiseren en jij 

bent voorbestemd jouw wensen te realiseren." 

Marinus Knoope - De creatiespiraal 

 
In principe is de ziel niet in woorden te vatten. Er moet voor de ziel steeds weer naar woorden 
worden gezocht, naar woorden die passen bij de actualiteit. 
 
De erkenning van de ziel en de noodzaak je daar steeds weer opnieuw op te moeten 
afstemmen, is tegelijkertijd ook het erkennen van die andere kracht die in ons werkzaam is: de 
kracht van het ego, van onze persoonlijkheid. Deze persoonlijkheid kan instrument zijn voor 
de ziel, als een voertuig waarmee de ziel zich kan uitdrukken. Maar deze persoonlijkheid kan 
de ziel ook in de weg zitten, haar overschaduwen en haar overheersen. Dan wordt het: Niet 
Uw wil geschiede, maar de mijne. 
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Het gegeven van de persoonlijkheid die de ziel verdringt en eronder probeert te houden, is 
psychologisch gezien een natuurlijk en zelfs noodzakelijk gegeven. Het is onze manier om 
ons te beschermen tegen de pijn van het bestaan, de verwondingen die de ziel oploopt in de 
interactie met de omgeving die niet altijd even liefdevol is. Door als opgroeiend kind het 
paradijs te verlaten, kunnen we gaan onderzoeken in hoeverre wij in staat zijn het leven de 
baas te zijn.  
 

'If I asked where the hell we were,' said Arthur weakly, 

'would I regret it?' 

 
Het gaan van de weg uit het paradijs blijft echter niet zonder gevolgen. Op deze weg wordt de 
mogelijkheid om vanuit bezieling te leven steeds meer een utopie. Je bouwt een 
lotsconstructie die zich steeds weer bevestigt en herhaalt. Alsof je je dorst probeert te lessen 
door een glas zout water te drinken. De boeddhisten noemen deze wetmatigheid karma, de 
wet van oorzaak en gevolg. Een vergelijkbaar, doch minder neutraal woord uit de christelijke 
traditie is erfzonde. De functie van karma kun je zien als een harde en toch uiterst liefdevolle 
en wijze wet van ons universum. Hoe zou je anders wakker kunnen worden? Crises in het 
bestaan zijn zo te zien als mogelijkheden om wakker te worden. Elk probleem op je pad kun 
je zo beschouwen als een symptoom van de persoonlijkheid die het op een of andere manier 
heeft overgenomen van de ziel. Zo kun je het lot als therapie gaan zien en de crises van het 
bestaan als genade in vermomming. 
 
Het lot heeft twee gezichten. Er is het zelf gecreëerde karmatische lot en er is ook een lot, dat 
geen enkel oorzakelijk verband houdt met ons eigen doen en laten. Soms zijn de wegen van 
het universum ondoorgrondelijk. In ons volwassen leven hebben we de creatieve 
mogelijkheid om op een positieve manier te leren omgaan met het lijden dat los staat van ons 
eigen doen en laten. 
 
In het omkeren uit karma, in het wakker worden voor de stem van onze ziel, ligt de 
uitnodiging besloten om weer ontvankelijk te worden voor onze creativiteit. Dat je zonder dat 
je erover na hoeft te denken of op enige wijze jezelf forceert of regisseert, gewoon doet wat er 
te doen is. Op deze manier wenden we onze persoonlijkheid aan als een dienend instrument. 
 
Eén van de meest krachtige beelden uit de wereldliteratuur, die gaan over instrumentschap, 
komt voor in het bijbelse verhaal over Jakob. Op zijn vlucht voor zijn broer Esau droomt hij 
over een ladder die hemel en aarde met elkaar verbindt. We noemen deze ladder de 
Jakobsladder.  
Op de ladder van instrumentschap kunnen we van laag naar hoog drie niveaus onderscheiden: 
Het functionele niveau 
Het functionele niveau is het niveau waarop mensen en organisaties een functie uitoefenen. 
Het gaat puur over het handelen en de organisatie van het handelen. 
Het persoonlijke niveau (of het niveau van de cultuur) 
Op het persoonlijk niveau zijn mensen geen inwisselbare functionarissen, maar veelkleurige 
personen die zichzelf in dit bestaan proberen te ontplooien en te ontwikkelen. Ook als 
organisatie gaat het erom de cultuur waarin gewerkt wordt zo sterk mogelijk te ontwikkelen. 
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Als de mensen het goed hebben met zichzelf en met elkaar, dan komt het met de rest ook wel 
goed. 
Het archetypische niveau 
Het archetypische niveau is het niveau dat het meest gaat over de ziel van de organisatie en de 
diepere, algemeen menselijke thema’s van het bestaan. Wij mensen hebben niet alleen een 
persoonlijke bron waar we uit kunnen putten, maar ook een collectieve bron. Zo weten wij 
vaak veel meer dan wij denken. Een intuïtief weten dat zich vaak opent op de momenten van 
heel grote spanning of juist ontspanning. Op dit niveau ben je bezig met de vraag of je wel of 
niet dienstbaar bent aan de ziel. Dienstbaar aan wie jij bent, aan jouw mogelijkheden en 
beperkingen. 
 
Een analogie over de aanpak bij ziekte. Op functioneel niveau: Wie ziek is, kan gediend zijn 
bij een medicijn. Op persoonlijk niveau: De symptomen zullen terugkeren als je niet dieper 
kijkt naar het levenspatroon waar de ziekte mee samenhangt. Je zoekt de werkelijke oorzaak 
van je kwaal. En op archetypisch niveau: Hoe houden we de verbetering vast en kunnen we 
voorkomen dat we onszelf opnieuw in patronen verliezen? Hoe houd je jouw ziel levend, te 
midden van alles, zodat je niet opnieuw ziek wordt? 
 
5.2 De organisatie als kring 
 
Tot nu toe gebruikt men vaak de piramide als symbool om naar een organisatie te kijken. 
Voor een bezielde organisatie is een cirkel of kring een passender symbool. Het mooie van 
het beeld van de kring is dat het niet alleen ruimte laat voor gelijkwaardigheid, maar ook voor 
diversiteit en eigenheid. Allen kunnen naast elkaar als complementaire elementen bestaan. 
Iedere persoon is een schakel aan dezelfde ketting en op deze manier een onmisbaar 
onderdeel. Een ketting die boven die zo sterk is als haar zwakste schakel. Hierdoor is 
aandacht voor de meest kwetsbaren, en voor dat wat in het geheel zwak is ontwikkeld van 
groot belang, zowel voor het individu, als voor de organisatie. Daarmee is de zorg voor de 
individuele medewerker niet alleen een kwestie van humaniteit en sociale waarden, maar iets 
wat onmiskenbaar in het belang is van het geheel. In het individu is het geheel aanwezig en 
andersom. 
 
In het beeld van de kring is het midden van de kring leeg. De waarheid, de bezieling, het 
leidinggevend principe ligt in het midden, zonder dat het vastgelegd kan worden. Niemand 
heeft er het alleenrecht op en iedereen heeft er toegang toe. Samen zul je steeds weer opnieuw 
in de actualiteit en taal van dit moment woorden moeten zoeken voor het waarom en waartoe 
van het grotere geheel. 
 
Een archetypisch beeld dat verbonden is met de organisatie als kring, is het beeld van koning 
Arthur en zijn Ronde Tafel. De koning die vanaf een ronde tafel heerst onder gelijken. Aan de 
ronde tafel is het volstrekt duidelijk dat iedere deelnemer medeverantwoordelijkheid draagt 
voor het geheel. 
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In het bewustzijn van de kring leidt (en lijdt!) iedereen mee en draagt iedereen 
verantwoordelijkheid voor het geheel. Desondanks blijft leidinggevenden noodzakelijk. Geen 
ronde tafel zonder koning Arthur. Deze leidinggevenden zijn deel van de cirkel en hebben een 
speciale functie. Die ligt om te beginnen in het bewaken van het leidinggevend principe: dát 
er in het geheel voldoende leiding genomen wordt, en dát de bezieling steeds weer vertolkt en 
gebundeld wordt. Vaak zullen zij daarin de initiator zijn en als eersten proberen te 
verwoorden wat er voor het geheel aan de orde is. Naar de medewerkers toe is hun 
belangrijkste aandachtspunt steeds weer: neem je wel voldoende leiderschap over jezelf, wat 
is er in jouw ontwikkeling aan de orde, hoe haal jij het beste uit jezelf? 
 

To summarize: it is a well known fact, that those people 

who want to rule people, are, ipso facto, those least 

suited to do it. 

 
Wanneer een organisatie groeit, ontstaat een behoefte aan differentiatie. Leidinggevenden 
vormen dan met elkaar binnen de grotere kring een tweede hulpkring. Deze ligt dichter 
rondom dat lege, bezielende midden. Er wordt gewerkt vanuit het besef dat deze tweede kring 
altijd ten dienste blijft staan van de grotere kring. Het blijft zo dat ook uit die grotere kring de 
vertolking kan komen van de leiding die nodig is. 
 
Het type leiderschap waar het in het kringbewustzijn over gaat, kan het beste omschreven 
worden met de term dienend leiderschap. Het oeroude Chinese wijsheidsboek de I Tjing 
beschreef de essentie hiervan al vierduizend jaar geleden in het beeld van Het Navolgen: Het 
ware heersen is dienen. Dienend naar de ziel van de organisatie, dienend naar het grotere 
geheel, de wereld, de aarde en dienend naar de mensen die deel uitmaken van de organisatie, 
opdat zij geholpen en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling op de zoektocht naar hun 
persoonlijke bestemming. 
In deze vorm van leiderschap is de kwaliteit om te kunnen volgen van evenveel waarde als het 
vermogen om te kunnen initiëren. Lijnen en initiatieven worden uitgezet, terwijl tegelijkertijd 
heel precies wordt gevolgd wat er in de uitvoering mee gebeurt. 
 
Een organisatie ontwikkelt zich niet verder dan waar de leider zich in zijn persoonlijke 
ontwikkeling bevindt. Waar een leider in zijn persoonlijke ontwikkeling een bepaalde sprong 
maakt, kan het niet anders dan dat de organisatie hem vroeg of laat volgt. Echter, een kenmerk 
van zo’n werkelijke sprong is dat gesprongen wordt, onafhankelijk van een ander. Of de ander 
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wel of niet mee springt, is geen onderwerp van gesprek. Iemand ontwikkelt zich in essentie 
alleen maar vanuit zichzelf en vanuit vrije wil. Wie dwang uitoefent, hoe subtiel ook, is zelf 
niet gesprongen, en zal de ander ook nooit tot springen aanzetten. 
 
Leiderschap gaat zo bezien dus in essentie over de bereidheid om ten behoeve van het geheel 
waar jij leiding aan geeft, je eigen ontwikkeling ter hand te nemen, en telkens weer voorbij te 
gaan aan je eigen angsten en beelden. Ter geruststelling: je ziel geeft je richting en zal tot je 
spreken op de momenten dat het erom gaat. Je hoeft slechts stil te zijn en te luisteren. 
 

'All right,' said Trillian firmly. She stood up off the sofa. 

She felt that she was being asked to feel too 

comfortable and to accept too many illusions. 

 
5.3 Persoonlijk leiderschap 
 
We zijn als individuen partners van het scheppend bewustzijn dat onze planeet bezielt. Dát 
besef is de drijvende kracht die nodig is om een organisatie die op macht en angst gebouwd is 
te kunnen veranderen in een kring van wederkerigheid en vertrouwen. Marianne Williamson 
schrijft in haar gedicht Onze grootste angst (zie pagina 65), dat ons grootste falen is dat we 
steeds maar weer geneigd zijn ons licht onder de korenmaat neer te zetten. Toch kan een ieder 
zo scheppend en stralend worden, als hij/zij in potentie is. Gerard Reve omschrijft het als 
volgt: 
 

Ik ben als Hem zo groot, 
Hij is als ik zo klein. 
Ik kan niet zonder Hem, 
Hij zonder mij niet zijn. 

 
Onze uniciteit is een geschenk en tegelijk een uitdaging: het houdt namelijk de opdracht in om 
ook echt in onze uniciteit, ons anders-zijn te gaan staan. Het is daarbij een natuurlijk gegeven 
dat wij juist in dat lichtpunt van onszelf, juist in onze kracht, onze verwondingen hebben 
opgelopen in het leven. Ieder van ons heeft geleerd zich te conformeren en de eigen unieke 
kwaliteiten te verstoppen. In naam van die grotere kracht die in ons huist, dienen we met 
onszelf en ons verleden in het reine te komen; te voelen, te uiten, en te vergeten, en zo te 
helen wat nog te helen is.  
 
Zo kun je niet alleen leren je eigen kruis te dragen in je bestaan, maar nog een stapje verder te 
gaan: door je wonden heen kun je creatief worden. Misschien zelfs wel dankzij die 
verwondingen. Een fluit zonder gaten gééft immers geen muziek? Als je daartoe in staat bent, 
ben je geen slachtoffer meer van jouw lot, maar geef je er betekenis aan. Je geeft als het ware 
een plot aan jouw lot, een creatief en inspirerend plot. 
 
Het lot dat je treft, is immers vaak ook een lot dat je zelf met je eigen schaduw over jezelf 
hebt afgeroepen. De tegenslagen in je bestaan zeggen bijna altijd iets over je wezenlijke 
kwaliteiten, die je in je leven in het donker hebt gehouden. De schaduw staat in de 
psychologie bekend als het gebied van je onderbewuste waar alles van jou ligt opgeslagen 
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waar jij je in de loop van je ontwikkeling niet mee wenste te identificeren. In de onderwereld 
van je persoonlijkheid zitten niet alleen negatieve aspecten van jezelf gevangen, maar ook 
positieve aspecten zoals onschuldige kindgestalten, die je echter zelf onbewust als negatief 
hebt leren bestempelen. 
 
Je schaduwkanten kun je wel verdringen, maar verdwijnen doen ze niet. Hier zien we weer 
een van die mooie paradoxen van ons leven: júíst door je schaduwen te verdringen, vragen ze 
steeds vaker en steeds indringender om je aandacht.  
 
Een hulpmiddel om je schaduw te leren herkennen, is projectie. Deze psychologisch term 
betreft de vaardigheid onze ogen te sluiten voor onze ongewenste eigenschappen en ze 
daarentegen op de buitenwereld te plakken. Wees eens alert op wat je in de ander opvalt. Let 
vooral op welke mensen je op afstand houdt, omdat ze je bijvoorbeeld irriteren. Ga er maar 
van uit dat hoe sterker je emotionele reactie op deze mensen is, hoe meer je bezig bent jouw 
schaduw op hen te projecteren. 
 

'Please stop!' Arthur said, suddenly. 

'Can't take it, huh? said the man. [...] 'You come to me 

for advice, but you can't cope with anything you don't 

recognise. Hmmm. So we'll have to tell you something 

you already know but make it sound like news, eh? 

Well, business as usual I suppose.' 

 
Bij persoonlijk leiderschap gaat het niet enkel om het willen aanvaarden van onze negatieve 
aspecten uit onze schaduw, het gaat er vooral om dat we onze voortreffelijkheid, onze 
talenten, ons meesterschap in het licht zetten. Daarbij is het overigens ook belangrijk om te 
zien dat ook in die zogenaamd negatieve aspecten van onszelf - die wij zelf miskennen - in 
wezen positieve eigenschappen liggen. Als je je bijvoorbeeld irriteert aan de bemoeizucht van 
de ander, ligt daarin jouw betrokkenheid. 
 
Je kwaliteiten en je talenten hebben een persoonlijke kleur en ook een bovenpersoonlijk 
gezicht. Het bovenpersoonlijke gezicht gaat tot ver terug in de mensheid. Zolang al bestaat 
immers de kwaliteit van moederschap of de kwaliteit van leraarschap. De verhalen over 
dergelijke archetypische functies vormen onze collectieve bezieling en inspiratie. Aan dit 
reservoir van kennis hebben wij, bewust of onbewust, ook persoonlijk toegang. 
 
Een goede manier om je archetype te ontdekken is door terug te kijken in je biografie naar die 
momenten waarin jij je het meest in je element hebt gevoeld. Vooral ook terug naar je 
kindertijd: wat deed je toen als vanzelf? Vaak ook komt het archetypische tot je op momenten 
dat dingen misgaan of als je als kind of als volwassene in omstandigheden terechtkomt waar 
je anders nooit in terechtkomt, tijdens crisissituaties of vakanties. 
 
Wie werkt vanuit zijn archetype, voelt zich als een vis in het water, het gaat als vanzelf. Die 
overgave is datgene waar wij het meest naar verlangen en tegelijkertijd vrezen we overgave 
het meest. Om de controle in ons bestaan los te laten vraagt groot vertrouwen. Als dit ons 
lukt, bestaat de kans dat we ons zelf gaan prijzen en niet de grotere kracht en inspiratie die 
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door ons heen komt. De Griekse mythologie kent vele verhalen over deze oermenselijke 
hoogmoed. Bijvoorbeeld Icarus, die met zijn wassen vleugels naar de zon dacht te kunnen 
vliegen. 
 
Archetypen zijn op zichzelf noch goed, noch fout. Ze komen in een lichte, dan wel in een 
donkere gestalte naar voren, in de mate waarin wij zelf vrij met hen kunnen omgaan. De 
schaduwgestalten komen naar voren, zowel wanneer we het archetype van onszelf proberen af 
te houden, als wanneer we het ons proberen toe te eigenen. Bijvoorbeeld bij het archetype van 
de Moeder. De te hard werkende moeder wordt als een stiefmoeder voor haar kinderen. De 
overvloedig zorgzame moeder wordt als smorende moeder. 
Het gaat erom een vrije, volwassen relatie aan te gaan met het archetypische, waarbij je in het 
midden blijft tussen het archetypische van je afhouden en je door het archetypische laten 
overnemen. Je bént je archetype niet. Daarom is het ook belangrijk jezelf toegang te 
verschaffen tot niet één, maar meerdere archetypen. 
 
5.4 Waarachtig in contact 
 
Persoonlijk leiderschap uit zich in de mate waarin je in staat bent om in contact te zijn, zowel 
met jezelf als met de mensen om je heen. Als je werkelijk in contact bent, ervaar je weliswaar 
duidelijke onderscheidingen tussen jezelf en de ander, maar geen muurtjes of 
verdedigingssystemen. Dan treed je de ander en daarmee ook jezelf in vertrouwen tegemoet: 
vanuit het weten dat in het zijn jij en de ander één zijn, als golfjes van dezelfde zee of takken 
aan dezelfde boom. 
 
Al het goede en kwade in die ander is ook in jou, en daarom hoef jij je nergens van af te 
wenden. Mensen kunnen besluiten elkaar werkelijk tegemoet te treden. Dit heeft een sterk 
levenwekkend effect in wat er tussen mensen en in organisaties kan gebeuren. 
 

'An SEP,' he [Ford] said, 'is something that we can't see, 

or don't see, or our brain doesn't let us see, because we 

think that it's somebody else's problem. That's what 

SEP means. Somebody Else's Problem.' 

 
Waarachtig in contact begint met de erkenning hoezeer wij ons in het dagelijkse sociale 
verkeer kunnen gedragen als notoire leugenaars. Een film als The Truman Show is een 
scherpe uitvergroting van hoe ons leven kan zijn, als wij niet ons eigen leven leven. Toch 
klinkt van tijd tot tijd onze innerlijke stem. Zij roept op tot waarachtigheid. Zij klinkt in de 
kleine ongelukken en in de grotere crises. Een stem die iedereen om je heen kan proberen te 
sussen, maar die altijd door blijft spreken en bij je blijft aankloppen. Het is de meest trouwe 
en liefdevolle stem in de menigte van stemmen die in jou klinken. 
 
De onwaarachtigheid in organisaties noemen we de cultuur van ‘zoals wij hier dat nou 
eenmaal met elkaar doen’. Hoe groter de hechting is aan die manier van doen, hoe 
geconditioneerder de mensen zijn. 
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Het stilzwijgen, en het contact niet aangaan met de ander over wat je hindert, wordt vaak 
gerechtvaardigd omdat je de ander toch zou moeten accepteren zoals die is. Je uitspreken over 
die ander zou niet liefdevol zijn. Hier is sprake van een zeer eenzijdig beeld van de liefde. 
Alsof de liefde alleen maar zoet is en geen zure smaken kent. Ware liefde is soms ook juist 
confronterend. Kahlil Gibran zegt het als volgt: 
 

Zo de liefde je kroont, zo kruist zij je ook. En al dient zij tot je groei, zij snoeit je 
evenzeer. En zo zij opstijgt tot je hoogte en je teerste takken streelt die trillen in 
de zon, zij daalt ook af naar je wortelen en rukt hun houvast aan de aarde los. Als 
korenschoven gaart zij je bijeen. Zij dorst je tot je naakt bent. Zij want je tot je 
vrij bent van kaf. Zij maalt je tot je blank bent... 
Al deze dingen doet de liefde, opdat je kennen mag ’t verborgene van je hart en 
daardoor worden zult een deel van ’s levens hart. Maar zo je in je angst alleen 
haar vrede en haar genoegen zoeken zou, dan deed je beter je naaktheid te 
bedekken en van de liefdesdorsvloer weg te gaan, de seizoenloze wereld in, waar 
je zult lachen, maar niet je volle lach, en wenen, maar niet al je tranen. 

 
De archetype van de profeet is verbonden met het uitspreken van de waarheid die direct 
verbonden is met de liefde. Ieder van ons dient bij tijd en wijle de klok van zijn waarheid te 
laten luiden en profeet te zijn voor een ander of voor een gemeenschap van anderen waar hij 
mee te maken heeft. Wij hebben als mens, als gemeenschap en organisatie nu eenmaal onze 
blinde vlekken, waardoor wij onze eigen illusies en de effecten daarvan op onszelf en de 
buitenwereld niet zien. 
 
Het volstaat niet om te denken dat wat de ander doet in zijn bestaan ons niet aangaat en dat 
iedereen toch vrij zou moeten zijn om zijn eigen gang te mogen gaan. In feite bedekken we 
met deze tolerantie vaak onze eigen lafheid en onverschilligheid. De realiteit die we daarmee 
verdringen is de realiteit dat we met zijn allen hoe dan ook in eenzelfde schuitje zitten. Om in 
deze beeldspraak te blijven, het betekent dus ook dat als iemand op zijn eigen plekje een gat 
begint te boren in ons schuitje, dat jou dat dus direct aangaat! 
 
Als je gehoord wilt worden in jouw waarheid, dien je, wat betreft de inhoud van de 
boodschap, te beseffen dat wat jij bij de ander ziet, ook altijd jezelf aangaat. Je hebt de 
waarheid niet in pacht, je bent enkel een instrument van de waarheid. Je spreekt met zicht en 
met oordeel, maar je spreekt zonder véroordeling. Met intenties en idealen, maar zonder 
dwang. En natuurlijk met eigen belangen, want niemand is belangeloos, maar zonder dit 
eigenbelang voorop te stellen. Deze houding is geworteld in de leegte, in het fundamentele 
besef dat er niets is om je aan vast te houden als mens; dat de grond van ons bestaan een 
ongrond is, waarin niets zeker is en geen waarheid absoluut is. 
 
Waar het om gaat, is dat je volledig vrij bent in of je wel of niet spreekt, en in het moment 
waarop je spreekt, in toon dus en in timing. Waarheid kan alleen gesproken worden in 
ont-moeting, daar waar je vrij bent en vrijlaat, er dus niets moet, en het je gaat om het contact 
met de ander. De kunst van het ont-moeten, is de kunst van het contact. Wie in contact is, 
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spreekt de juiste woorden, met de juiste toon en op het juiste moment. Wie niet in contact is, 
zal het wellicht wel juist hebben, maar zal de ander waarschijnlijk niet bereiken. 
 
Waarachtig contact vraagt dat je bereid bent te raken en je te laten raken, te beïnvloeden en te 
laten beïnvloeden. In het heilige midden tussen afstand en nabijheid is er mededogen. Het 
fundamentele besef dat jij en de ander één zijn. Ook het vermogen om te zien dat ieder mens 
lijdt, net zoals jij. Vergeven is een van de mooiste dingen waartoe wij als mens in staat zijn; 
jezelf vergeven en de ander vergeven. Ver-geven, je dient iets te geven, iets los te laten: je 
trots en je wrok. 
 
We vertellen de ander zelden over waar we hem zien mistasten. En andersom gebeurt het in 
onze zuinige Hollandse cultuur ook zelden dat we de ander ten volle waarderen in de bijdrage 
die hij levert. Toch is dat voor ons welzijn en voor onze motivatie van wezenlijk belang, om 
waardering uit te spreken en te horen. 
 
5.5 Rust en ritme 
 
We kunnen druk zijn met van alles en nog wat. En hoe meer we bezig zijn met onszelf er 
steeds maar weer aan te herinneren wat ons te doen staat, hoe meer wij vergeten wie wij 
werkelijk zijn. Vaak is het nog moeilijker om rust te vinden in ons werk. Werken in een 
hedendaagse organisatie lijkt gelijk te staan aan het druk hebben. Aan voortdurend onder druk 
gezet worden of onder druk zetten, afhankelijk van welke positie jij bekleedt. 
 
In een natuurlijk systeem wisselen expansie, contractie en rust elkaar af. Dat zie je in zoiets 
als de ademhaling en ook in de seizoenen. Hoe diep de oerwetten van expansie, contractie en 
rust ook in onze natuur besloten liggen, in onze samenleving daarentegen heerst al 
decennialang de illusie dat wij deze oerwetten kunnen negeren. De geest van deze tijd houdt 
ons voor dat het toch mogelijk zou moeten zijn eindeloos te expanderen. Edoch, te lang 
aangehouden groei leidt altijd tot ineenstorting. Daar wisten de Romeinen, Napoleon en Hitler 
alles van. 
 
Een ritmeverstoring in je leven merk je boven alles aan een toenemend gevoel van 
zinloosheid en gebrek aan inspiratie en plezier: Waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? 
 
Zowel een organisatie als een individu op weg naar een burn-out wordt beheerst door twee 
typen dwanggedachten. Aan de ene kant is er het Als ik nu stop dan... Dan gaat het mis. Aan 
de kant is er het Nog eventjes doorgaan en dan... En dan verschijnt er één of ander idyllisch 
plaatje van wat er in de toekomst aan genot en rust op je ligt te wachten. Pas in het besef dat 
jij het bent die achter jezelf aan rent, kan deze vicieuze cirkel doorbroken worden. Het is 
immers niet de buitenwereld die je zo onder druk zet; jij bent het zelf. Alleen jij kan te midden 
van de spanning besluiten toch te ontspannen. 
 
Het archetype van tot rust komen, het archetype van inkeer en stilte, van de leegte, is de dood. 
De dood is eigenlijk zó dichtbij, zó gewoon ook. Maar in onze op groei en vooruitgang 
gefixeerde samenleving zijn wij als de dood voor haar. De meest bepalende projectie is 
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wellicht deze: het nihilistische idee dat er na de dood niets meer is. Zolang wij in onze 
samenleving op zo’n zwarte en nihilistische manier naar de dood blijven kijken, is het logisch 
dat we haar gaan vrezen en mijden. 
 
Het nihilisme van deze tijd heeft natuurlijk ergens wel een punt: het eerste wat je tegenkomt 
als je loslaat, is leegte! Alleen, deze leegte is niet werkelijk leeg. Zij is vol potentie, vol 
scheppingskracht. In die zin is het woord ‘volledig’ een prachtig woord: volle leegte. Wie de 
leegte eert in zijn bestaan, die heiligt zijn ademhaling. Een grote uitdaging voor deze tijd, het 
bewust eren van de leegte. 
 
Bezieling kan eigenlijk nooit worden gevonden in de actie zelf, in het werk. Bezieling druk je 
uit in je werk. Maar bezieling vind je in het scheppende, lege middelpunt van het bestaan. In 
alles waarin je niets doet of waarin als je toch iets doet, je doet dat om niet. Overgave aan de 
leegte vraagt van ons om even niemand te zijn en daarin te ontspannen. 
 
Wie de scheppende leegte wenst te eren in zijn leven, werk en organisatie, staat voor de 
opgave de leegte in te plannen in zijn agenda en zich daar vervolgens ook aan te houden. Niet 
zomaar een zondag, maar een werkelijke zondag. Een dag die niet is vol gepland met sociale 
verplichtingen of klussen aan huis en tuin. En wie de zondag wil beleven in zijn bestaan, zal 
ook oog moeten hebben voor de zaterdag. De zaterdag staat voor dat wat aan de leegte 
voorafgaat. Binnen het werk zijn dat de momenten waarop je je bureau kunt opruimen of je 
archief op orde kan brengen. Momenten ook waarop intervisie, een evaluatief gesprek en 
contact met je collega’s kan plaatsvinden. 
 
Ook op organisatieniveau is het inplannen van leegte een belangrijke prioriteit, misschien wel 
de belangrijkste. Een managementteam dat bezield en bezielend wenst te zijn, zorgt ervoor dat 
het al dan niet onder begeleiding regelmatig de hei op gaat, zonder dat er direct een agenda af 
moet worden gewerkt. Zo maak je met elkaar tijd waarin je gewoon met elkaar aanwezig kunt 
zijn en kijkt wat er daarin spontaan naar boven komt. Tijd waarin je met elkaar kunt dromen 
over hoe het verder zou kunnen gaan en aandacht kunt besteden aan hoe het nu eigenlijk echt 
gesteld is met eenieder. Je zou daarbij kunnen denken aan eens in het jaar twee of drie dagen, 
eens in het kwartaal een dag, eens in de maand een ochtend of middag, eens in de week een 
uur. Iedere vergadering een moment van stilte en bezinning aan het begin en een moment van 
evaluatie en verankering aan het eind. En eens in de zoveel tijd een vergadering waarin niet de 
inhoud centraal staat, maar het proces en hoe iedereen daar persoonlijk in aanwezig is. 
 
Zo is het scheppen van rust en ruimte in de eigen agenda cruciaal voor iedereen die wil 
werken vanuit bezieling. Want de leegte is de moeder van elke vorm, inclusief de vorm die jij 
hebt aangenomen in dit leven. Wie de leegte kan eren, ook te midden van het werken in de 
wereld, die werkt vanuit ontspanning. Dan ben je natuurlijk aanwezig in het hier en nu, in elke 
stap die je zet, hoever die ook verwijderd is van het doel waarnaar je op weg bent. In deze 
gemoedstoestand van ontspanning is werken niets anders dan spelen, dat wat je op de 
kleuterschool deed voordat het werken en leren werd. Wat daarbij hoort, is humor. In de hel 
van Dante wordt er niet voor niets door niemand gelachen. 
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Werken vanuit ontspanning is werk doen waar je je bezieling in kunt uitdrukken. Werk dat als 
van-zelf-sprekend past bij wie je bent. Dat geen verplichting is en je daardoor ook eigenlijk 
geen echte moeite kost, maar dat met vreugde en dankbaarheid gedaan wordt. Moeiteloos. 
Werk waarin je wordt geleid door wat groter is dan jij en zich door jou heen wenst uit te 
drukken, en waarbij je het dus niet allemaal zelf hoeft te bedenken of moet regisseren. Met je 
ziel als werkgever en je licht op de korenmaat. Werk waarin je ten volle mag stralen, vanuit 
de overvloed die ons universum zo kenmerkt. 
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6. Richting een biocentrische zorgorganisatie 
 
Het biocentrische principe is niet van de ene op de andere dag geïntegreerd in de zorg. 
Daarom beschrijf ik in dit hoofdstuk het proces richting een biocentrische zorgorganisatie. 
Wat verdient in mijn ogen aandacht, als je als zorgorganisatie besluit het biocentrische 
principe in je organisatie centraal te stellen?  
In hoofdstuk 7 ga ik een stap verder. Stel dat de hoofdstroom in onze samenleving gericht is 
op leven volgens het biocentrische principe, welke plek heeft de zorg dan? 
 
Het centrale woord in het proces richting een biocentrische organisatie is leren. Elke 
verandering omvat aspecten als er aan proeven, uitproberen, ervaren wat de implicaties zijn en 
een plek geven. Hans Wopereis gebruikt de woorden slapen en waken. Bij slapen staat je 
leerproces op een laag pitje. Je doet de dingen zoals je ze gewend bent te doen. In een 
wakkere toestand hoor je de stem van je ziel en volg je die. En als er in een netwerk één 
persoon verandert, heeft dat invloed op alle anderen. 
 
Ik splits dit hoofdstuk in twee delen. Het eerste gedeelte (§ 6.1) is meer theoretisch. Daarin 
beschrijf ik het leerproces richting een biocentrische organisatie. Vervolgens komen in § 6.2 
mijn eigen ervaringen rond de zorg aan bod. Ik beschrijf verschillende ervaringen ter 
illustratie van het biocentrische principe in de zorg.  
 
6.1 Het leerproces richting een biocentrische organisatie 
 
In de volgende subparagraven belicht ik vanuit verschillende invalshoeken het leerproces 
richting een biocentrische organisatie. Deze invalshoeken zijn voor mij belangrijke aspecten 
van het biocentrische principe. Het zijn: 
- ontwikkelen uit vrije wil (§ 6.1.1); 
- integratie van het lichaam (§ 6.1.2); 
- emoties als richtingaanwijzers (§ 6.1.3); 
- diversiteit van bewegen (§ 6.1.4); 
- gelijkwaardigheid (§ 6.1.5); 
- identiteit (§ 6.1.6). 
 
In deze paragraaf schrijf ik over voelen en gevoel. Voelen beschrijft voor mij een breed 
spectrum: van uiterlijk (ijs voelt koud aan) tot innerlijk (deze richting voelt goed voor mij) en 
het hele gebied dat hier tussenin ligt. Het woord gevoel ligt voor mij dicht bij het begrip 
bezieling dat ik in hoofdstuk 5 gebruik. Gevoel en bezieling zie ik als begrippen die we steeds 
verder ontdekken gedurende ons leven. Daarom ook het onderscheid tussen gevoel en emotie. 
Mijn gevoel leer ik steeds beter kennen en mijn emoties blijven komen en gaan als 
richtingaanwijzers in mijn leven (zie ook § 6.1.3). 
 
6.1.1 Ontwikkelen uit vrije wil 
 
Iemand ontwikkelt zich in essentie alleen maar vanuit zichzelf en vanuit vrije wil. Dit vraagt 
een type leiderschap dat het beste omschreven worden met de term dienend leiderschap. De 
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kwaliteit om te kunnen volgen is van evenveel waarde als het vermogen om te kunnen 
initiëren. Lijnen en initiatieven worden uitgezet, terwijl tegelijkertijd heel precies wordt 
gevolgd wat er in de uitvoering mee gebeurt. 
 
Een organisatie ontwikkelt zich niet verder dan waar de leider zich in zijn persoonlijke 
ontwikkeling bevindt. Waar een leider in zijn persoonlijke ontwikkeling een bepaalde sprong 
maakt, kan het niet anders dan dat de organisatie hem vroeg of laat volgt. Echter, een kenmerk 
van zo’n werkelijke sprong is dat gesprongen wordt, onafhankelijk van een ander. Of de ander 
wel of niet mee springt, is geen onderwerp van gesprek. Iemand ontwikkelt zich in essentie 
alleen maar vanuit zichzelf en vanuit vrije wil. Wie dwang uitoefent, hoe subtiel ook, is zelf 
niet gesprongen, en zal de ander ook nooit tot springen aanzetten. 
 
In de organisatie vormen we met elkaar een kring. Bij een ketting is de "zwakste schakel" ook 
daadwerkelijk de zwakste schakel. Bij een kring met mensen ligt dat volgens mij juist 
omgekeerd. In het verlengde van de vorige alinea is de leider de "zwakste schakel": een 
organisatie ontwikkelt zich niet verder dan waar de leider zich in zijn persoonlijke 
ontwikkeling bevindt.  
 
Leiderschap gaat zo bezien dus in essentie over de bereidheid om ten behoeve van het geheel 
waar jij leiding aan geeft, je eigen ontwikkeling ter hand te nemen, en telkens weer voorbij te 
gaan aan je eigen angsten en beelden. Ter geruststelling: je ziel geeft je richting en zal tot je 
spreken op de momenten dat het erom gaat. Je hoeft slechts stil te zijn en te luisteren. 
 
6.1.2 Integratie van het lichaam 
 
Iemand zei eens tegen me: Je lichaam is de tempel van je ziel. Voortbordurend op die 
beeldspraak leef ik met heel mijn lichaam, als alle ruimtes van de tempel met elkaar 
verbonden en in gebruik zijn. De weg richting een biocentrische zorgorganisatie beschrijf ik 
als een proces van integratie: samen brengen wat nu nog van elkaar gescheiden is en in het 
licht zetten wat nu nog in het donker staat. Geen geringe klus, echt een uitdaging voor je 
leven. Voor een biocentrische zorgorganisatie lijkt het me al een waardevolle stap als de 
medewerkers de bereidheid hebben dit pad van integratie op te gaan. 
 
Ik eindig deze subparagraaf met een samenvatting. 
 
De waarde van voelen 
In onze samenleving kunnen we zo vanuit ons hoofd leven. We denken na over wat we 
gedaan hebben, over wat we willen gaan doen, hoe we dat willen bereiken en ga zo maar 
door. Bovendien hebben we vaak over ons denken allerlei oordelen, aan oordelen geen tekort. 
Ik vermoed dat ons hoofd voor een groot deel bezig is met controleren en oordelen. Allemaal 
verwoede pogingen om, in de woorden van Hans Wopereis, buiten het paradijs op eigen 
kracht te overleven. 
 
De afgelopen jaren kom ik er steeds meer achter, dat niet mijn hoofd maar mijn hele lichaam 
een heerlijke bron is om me door te laten leiden. Men zegt wel eens: ‘het lichaam liegt niet’, 
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ik sluit me hierbij aan. Ik vind mijn hele lichaam een veel betere gids dan alleen mijn hoofd. 
In mijn lichaam zit mijn gevoel die vanuit mijn diepste opborrelt. In de vorm van emoties 
krijg ik signalen om bij te sturen. Zo kan ik mijn gevoel en emoties gebruiken, om richting 
aan mijn leven te geven (zie verder in § 6.1.3).  
 
Voelen als vaardigheid 
Terwijl ik meer en meer ga voelen, gebeurt dat nog niet meteen à la minute. Eerst had ik er 
een nacht slapen voor nodig om me van een sudderend aanwezige emotie bewust te worden. 
Later werd ik me in een soortgelijke ervaring na een uur bewust van mijn emotie. Zo kroop 
het moment van bewustwording steeds dichter bij het moment, waarop de emotie bij mij 
ontstond. Langzaam groeit het aantal momenten in mijn leven dat ik bewust voel, dat een 
emotie zich aandient in mijn lichaam. 
 
Ik vermoed dat ik als kind prima in staat was te voelen. Toch heb ik blijkbaar de stap gezet 
mijn gevoel en mijn emoties op de tweede plaats te zetten en meer op mijn denken te gaan 
vertrouwen. Geheel in de lijn van de verstandelijke, gefocuste cultuur, waar onze samenleving 
diep van doordrongen is. 
 
Langzamerhand ben ik weer meer in contact met mijn gevoel gekomen. Biodanza heeft me 
daar erg bij geholpen. In de dans ontdek ik stapje voor stapje wat voor mij lekker voelt. Wat 
me daar bij helpt, is zwijgen tijdens de vivencia. Zeker in het begin van mijn biodanza-tijd 
had praten voor mij te maken met wat ik er van vind en niet wat ik er bij voel. Dus met praten 
kom ik dan (weer) in mijn hoofd. Door te zwijgen kan ik makkelijker de aandacht bij mijn 
lichaam houden. 
Een ander hulpmiddel dat me helpt te gaan voelen, is mijn ogen te sluiten. Ook de visuele 
prikkels leiden me dan niet meer af en ik kan me makkelijker concentreren op wat ik voel in 
mijn lichaam. 
Ik voel mijn lichaam ook beter, als ik mijn bewegingen ga vertragen (zie ook § 3.8). Hoe 
trager ik me beweeg, hoe intenser ik mijn lichaam voel. 
 
Ik leg hier de nadruk op biodanza, want dat is voor mij een krachtig middel gebleken om 
vanuit heel mijn lichaam te leven. Tegelijk realiseer ik me dat alles in mijn leven zo zijn 
invloed heeft. Ik laat hier ongetwijfeld activiteiten onbenoemd die voor mij van cruciaal 
belang zijn om vanuit heel mijn lichaam te leven.  
 

'Beproeft alle dingen; behoudt het goede' 

Bijbel, 1 Tessalonicenzen 5, vers 21 

 
Voelen en aanraken 
Wat voor mij automatisch voortvloeit uit leven met mijn hele lichaam, is mijn lichaam te 
gebruiken in de communicatie met de ander. Ik gebruik letterlijk mijn hele lichaam bij een 
omhelzing, ik gebruik mijn handen als ik een hand op iemands schouder leg, ik gebruik mijn 
arm als ik die om iemands middel sla. Door mijn hele lichaam te gebruiken, breid ik mijn 
communicatie-spectrum uit. Naast praten, zien, ruiken en horen, gebruik ik ook fysiek voelen. 
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Fysiek de ander aanraken zit in onze samenleving enigszins in de taboe-sfeer. Ik zie dit in het 
verlengde van het gezegde C’est le ton qui fait la musique, het is maar net hoe je de ander 
aanraakt. In mijn werk raak ik de mensen meestal op een functionele manier aan. Ik was 
mensen, smeer hun huid in, ondersteun ze bij het lopen, etc. Toch merk ik dat ik de laatste 
jaren de mensen ook steeds meer op een affectieve manier aanraak. Als mensen verdrietig 
zijn, pak ik een hand van ze beet of ik sla een arm om hun schouders. Dit soort handelingen 
deed ik voor mijn biodanza-tijd vanuit mijn hoofd. Nu gaat het veel meer als vanzelf.  
 
Net zoals ik in een gesprek de impuls voel onderwerpen ter sprake te brengen, zo gaat dat 
volgens mij ook bij aanraken. Ik zie nog een andere overeenkomst tussen praten en aanraken. 
Een gesprek kan soms diepgaand zijn. Dat wil voor mij dan niet zeggen, dat elk volgend 
gesprek eigenlijk ook weer dat niveau moet bereiken. Met aanraken idem dito. Als we elkaar 
een keer omhelst hebben, hoeft dat niet te betekenen dat we vanaf nu elke keer gaan 
omhelzen. Wat er komt, ontstaat in het moment. 
 
Eén vorm van aanraken vind ik bijzonder krachtig en dat is strelen. Op een liefdevolle manier 
de ander strelen vind ik zo’n intense affectieve gebeurtenis, dat zouden we elkaar vaak als 
cadeau kunnen geven. Ik hoor wel eens: ‘Strelen, dat doen toch alleen geliefden bij elkaar?’. 
Voor mij zit hem dat in het soort streling. Binnen een groot scala aan strelingen heb je onder 
andere de affectieve en de seksuele streling. Ik omschrijf ze ook wel als resp. verbindend en 
opwindend. Een streling kan dus ook verbindend zijn. Het is aan een ieder hier voor zichzelf 
duidelijk in te zijn: Geef ik een affectieve streling of wil ik eigenlijk een seksuele streling 
geven? Communicatie is hierbij een groot goed. 
 
Voelen en communiceren 
Emoties gaan voelen is één ding, er over communiceren is een tweede. In dit proces van 
voelen en communiceren helpt het mij om op de pauze-knop te drukken. Ik bedoel daarmee, 
dat ik in een gesprek zoiets zeg als: ‘wacht even, ik voel wat in mijn lijf en ik zoek nog naar 
passende woorden’. Zo geef ik mezelf de ruimte al zoekend mijn emotie te verwoorden. Op 
deze manier maak ik mezelf volwaardig onderdeel van de groep. Ik laat de groep horen wat er 
in mij speelt. 
 
Samengevat 
Richting een biocentrische zorgorganisatie leren de medewerkers steeds meer vanuit hun hele 
lichaam te leven. Ik vind biodanza een krachtig hulpmiddel om in contact met je eigen 
lichaam te komen. 
Medewerkers gaan dan merken, dat hun lichaam hen kostbare informatie geeft. Met deze 
informatie kan elke medewerker meer uit zichzelf halen en uit het contact met anderen. De 
medewerkers ontdekken hun eigen lichaam als gids en als bron van plezier. Ze raken op die 
manier minder snel verdwaald van zichzelf. 
 
6.1.3 Emoties als richtingaanwijzers 
 
We zijn als mensen scheppende wezens. Laten we hier volop gebruik van maken in een 
biocentrische zorgorganisatie. In het proces van scheppen, van creëren, kunnen we onze 
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emoties gebruiken als richtingaanwijzers. Zo blijft ieder van ons op zijn eigen koers, ook in 
ons werk. 
 
Marinus Knoope splitst dit proces van scheppen op in 14 stappen1. Deze stappen vormen 
samen de creatiespiraal, hieronder weergegeven als 2D-figuur. 
 

 
  De creatiespiraal in 2D. 
 
De mens als scheppend wezen beweegt zich ergens in de creatiespiraal. In zijn boek ‘De 
ontknooping’ [4] koppelt Marinus Knoope de emoties in paren aan een stap in de 
creatiespiraal. De beide emoties in een emotiepaar zijn complementair aan elkaar. De ene 
emotie is niet beter dan de andere emotie, elke emotie staat voor een kwaliteit. Dat geeft 
iedere stap in de creatiespiraal een paradoxaal karakter. Bijvoorbeeld bij de stap geloven is de 
paradox: geloof in jezelf en ken je grenzen. Dus soms wat meer jezelf bijzonder voelen en 
soms wat meer het grotere geheel accepteren. Steeds nodigt de ene emotie meer uit tot de 
extraverte kant van een stap in de creatiespiraal en de andere emotie tot de introverte kant. 

                                                           
1 In het boek ‘De ontknooping’ heeft Marinus Knoope het aantal stappen van de 

creatiespiraal uitgebreid van 12 naar 14 stappen. De twee extra stappen zijn netwerken 
en ontknoopen. 
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Een ander voorbeeld: Ik voel me stuurloos. De emotie stuurloos vormt samen met de emotie 
rechtlijnig een emotiepaar in de stap onderzoeken van de creatiespiraal. De eerste emotie 
nodigt me uit innovatief te zijn en de tweede emotie nodigt me uit behoudend te zijn. Zo zijn 
ze een onderdeel van de paradox ‘zoek nieuwe wegen en bega oude paden’ van de stap 
onderzoeken.  
Tot voor kort dacht ik, dat de emotie stuurloos een signaal is op zoek te gaan naar het stuur. 
Zo van, als ik het stuur te pakken heb, dan verdwijnt de ongewenste emotie van stuurloos wel. 
Nu zie ik stuurloos als een uitnodiging me over te geven aan de chaos, om op avontuur te 
gaan. Ik omarm de emotie, ik ga er niet bij vandaan. 
Tegenwoordig beleef ik een emotie als een signaal die aangeeft waar ik nu behoefte aan heb. 
Emotie en behoefte liggen bij elkaar, niet tegenover elkaar. Door bij de emotie te blijven, 
vervul ik een actuele behoefte van me. Tot een volgende emotie opkomt, etc. 
 
In dit perspectief is elke emotie een gewenste emotie2. De emotie geeft aan, aan welk gedrag 
je behoefte hebt. Soms kun je dat gedrag ongepast vinden (in mijn geval is dat bijvoorbeeld 
om aandacht vragen). Door bewust te gaan spelen met zo’n emotie versterk je de 
creatiespiraal op dat punt. 
 
Emoties laten zich niet onderdrukken. Stel ik durf het niet aan me bijzonder te voelen, dan ga 
ik naar de andere kant van het emotiepaar en doe ik alsof ik me doodgewoon voel. Echter, na 
korte of lange tijd komt de emotie terug in een heftiger of pijnlijker variant. Daarom is het de 
kunst je milde emoties serieus te nemen en je er naar te gedragen. Op die manier lever je een 
liefdevolle bijdrage aan je rol als schepper. 
 
6.1.4 Diversiteit van bewegen 
 
In de zorg ligt de nadruk op een doelgerichte manier van bewegen. We bewegen bij voorkeur 
op een effectieve en efficiënte manier. In theoretische beschouwingen circuleren diverse 
omschrijvingen voor onze diversiteit van bewegen. In § 3.1 noem ik de omschrijving ‘staat 
van intens bewustzijn van onszelf’ met als tegenhanger het begrip regressie. Andere 
begripsparen zijn yang en yin, en zons- en maansbewustzijn. Zelf vind ik de begrippen yang 
en yin kort en krachtig. Wel met de nadrukkelijk kanttekening dat de verhouding van yin-
yang bij een individu los staat van zijn of haar geslacht en/of geaardheid.  
 

                                                           
2 Marinus Knoope gooit alle emoties op één hoop. Dit in tegenstelling tot Marshall 

Rosenberg, die onderscheid maakt tussen gevoelens en quasi-gevoelens. Juist door alle 
emoties op één hoop te gooien, vind ik dat de onderliggende overtuigingen in één adem 
worden meegenomen bij hoe we als mens de wereld ervaren. 
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      Yang en Yin Zons- en maansbewustzijn 

 
Terugkomend op effectief en efficiënt bewegen, deze wijze van bewegen heeft een hoog 
yang-gehalte. We verrijken ons leven door yin en yang met elkaar in evenwicht te laten zijn. 
Voor de meesten van ons betekent dat meer op de yin-manier te bewegen. Rustig door het 
park lopen is een voorbeeld van bewegen met een hoog yin-gehalte.  
 
In de vivencia bij biodanza streeft men naar een evenwicht van yin en yang. Het eerste deel 
van de vivencia heeft meer een yang-karakter en het tweede deel heeft meer een yin-karakter. 
Op die manier komen yin en yang met elkaar in evenwicht. Al dansend ervaar je zo het 
natuurlijke evenwicht van yin en yang.  
 
Vanuit de beweging leer je ook via de beweging. Het is een leerproces waar je niet over hoeft 
na te denken, het leerproces vindt plaats in je lichaam, in elke cel. Rolando Toro onderscheidt 
vijf deelterreinen van bewegen: vitaliteit, seksualiteit, creativiteit, affectiviteit en 
transcendentie (zie ook § 3.4). Het leerproces op deze deelterreinen verloopt op een 
natuurlijke manier, als je oog houdt voor het evenwicht van yin en yang. Het is als met eten: 
innemen en verteren. 
 
In een biocentrische zorgorganisatie zie ik graag aandacht voor het evenwicht van yin en 
yang. In sommige werksituaties lijkt het er nu op, dat yin iets is voor thuis: op het werk 
knallen en thuis voor de TV passief bijkomen. In mijn eigen werk ervaar ik meestal, dat het 
evenwicht tussen yin en yang mogelijk is. Yin zit hem voor mij in: niet haasten, rustig adem 
halen, rustig fietsen als ik in de thuiszorg van zorgvrager naar zorgvrager ga. 
 
Ik raad biodanza van harte aan bij alle zorgverleners, zodat zij daarmee via hun lichaam de 
diversiteit van het leven in zichzelf wakker kunnen maken. Het mes snijdt dan aan twee 
kanten: de zorgverlener ervaart meer het gevoel te leven en de zorgvrager plukt hier de 
heerlijke vruchten van. 
 
6.1.5 Gelijkwaardigheid 
 
Het biocentrische principe stelt het leven centraal. Het leven is heilig, elk levensvorm dus 
ook. In het verlengde hiervan kun je zeggen, dat alle vormen van leven gelijkwaardig zijn aan 
elkaar. Hier naar te leven vraagt om duidelijke keuzes. Je loopt aan tegen keuzes als: ik wil 
blijven leven en welke andere levensvormen maak ik daarvoor dood? Geen eenvoudige keuze 
en tegelijk spreekt een bewuste keuze me meer aan dan een onbewuste keuze. 
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'Are you going to tell me,' said Arthur, 'that I shouldn't 

have green salad?' 

'Well,' said the animal, 'I know many vegetables that 

are very clear on that point. Which is why it was 

eventually decided to cut through the whole tangled 

problem and breed an animal that actually wanted to 

be eaten and was capable of saying so clearly and 

distinctly. And here I am.' 

 

 
De gelijkwaardigheid van levensvormen geldt ook voor ons mensen onder elkaar. In onze 
samenleving kunnen we allerlei rollen vervullen. We zitten in de rol van ouder, van politicus, 
van zorgverlener, noem maar op. Verder is het ons met de paplepel ingegoten, om meer of 
minder ontzag voor bepaalde rollen te hebben. Bijvoorbeeld meer ontzag voor iemand met de 
rol van Bekende Nederlander en minder ontzag voor iemand met de rol van werkloze. 
 
Volgens mij best nog wel een uitdaging om elkaar in onze samenleving gelijkwaardig te 
vinden. Enerzijds ga ik niet op mijn strepen staan en anderzijds heb ik juist de uitdaging voor 
mezelf op te komen. Gelijkwaardigheid houdt voor mij in, dat de uitkomst steeds in de 
ontmoeting ontstaat. Dit vraagt ook een gelijkwaardige vorm van communiceren. Wat mij 
betreft, heeft Marshall Rosenberg hier een mooie stap in gezet. Wat hij geweldloze 
communicatie noemt, omschrijf ik zelf als gelijkwaardige communicatie. Bij deze manier van 
communiceren is elk individu verantwoordelijkheid voor zijn eigen emoties. Of ruimer 
geformuleerd in de woorden van Hans Wopereis (zie § 5.1): elk individu heeft de keuze 
tussen waken en slapen. 
 
Een proces op zich, je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen emoties of je eigen mate van 
waken. Gelukkig begint elke wereldreis met de eerste stap. We hoeven niet in één keer 
verlicht te zijn... We kunnen steeds weer een stap zetten door op een nieuw terrein onze 
verantwoordelijkheid te nemen. We kunnen elkaar hierbij helpen door ruimte te maken voor 
kwetsbaarheid. 
 
Zorgvrager en zorgverlener 
Vanuit gelijkwaardigheid spreek je als zorgvrager en zorgverlener met elkaar af, hoe je het 
werk gaat uitvoeren. Bijvoorbeeld: op welke dagen krijgt de zorgvrager welke zorg en van 
wie? Voor elke betrokkene is het dus van belang, de afspraken te kennen. Afspraken hangen 
wat dat betreft nauw samen met verwachtingen. Ieder van ons verwacht op een bepaalde 
manier zijn/haar dag in te delen. De actualiteit kan roet in het eten gooien. Communicatie is 
dan een hulpmiddel om de verwachtingen van de betrokkenen te kunnen bijstellen. Inzicht in 
de situatie van de ander(en), versterkt het begrip dat een ieder heeft voor de ontstane situatie. 
 
Inzicht in de situatie kan er toe leiden, dat bijvoorbeeld de zorgvrager zegt: ‘Veel later bij me 
komen dan afgesproken is inmiddels geen incident meer, maar een patroon’. Ik zie het als de 
verantwoordelijkheid van de betrokkenen, om hier als gelijkwaardigen met elkaar over te 
praten. Het resultaat van zo’n gesprek kan zijn òf een nieuwe afspraak òf het scheiden van 
elkaars wegen. 
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6.1.6 Identiteit 
 
In een biocentrische zorgorganisatie zijn we gelijkwaardig aan elkaar, we zijn niet gelijk aan 
elkaar. Elk individu heeft zijn eigen bezieling, zijn eigen identiteit. Wanneer we luisteren naar 
de stem van onze ziel, krijgen we kennis over onszelf. We vormen stap voor stap onze 
identiteit. We leren gedurende ons leven onze kwaliteiten kennen, kwaliteiten die we in ons 
werk willen inzetten.  
 
Echt te gaan staan voor wie je bent, vraagt moed. Daarin speelt een rol, dat we gedurende ons 
leven verwondingen hebben opgelopen. Je verwondingen hoef je niet als last te zien. Ze 
kunnen juist een bron van inspiratie zijn, want de tegenslagen in ons bestaan zeggen bijna 
altijd iets over de wezenlijke kwaliteiten, die we in ons leven in het donker hebben gehouden. 
En in onze zogenaamde negatieve aspecten liggen in wezen positieve eigenschappen. De 
uitnodiging aan elke volwassene is zijn kwaliteiten te (h)erkennen en zijn uniciteit te leven. 
 
Zorgverleners hebben deels dezelfde talenten in huis en deels unieke talenten. Op die manier 
zal de zorgvrager met de ene zorgverlener een grotere klik hebben dan met de andere. Door 
over deze ervaring te communiceren kan de zorgvrager zelf sturing geven aan een voor hem 
prettige zorgsituatie. 
 
De zorgverlener heeft niet alle tijd van de wereld in het contact met de zorgvrager. Daarom 
zie ik in de zorgverlener twee archetypische rollen verenigd: de Verzorger en de Tijdbewaker. 
De Verzorger is er voor de ander en neemt hier de tijd voor. De Tijdbewaker houdt het 
overzicht en weet hoeveel werk er nog te doen is en hoeveel tijd er voor elke klus is. 
Misschien zijn de bijbelse namen Maria en Martha ook wel geschikt om deze twee rollen te 
benoemen (Lucas 10:38-42). 
 
Een ontmoeting vraagt om respect, eerbied en tederheid. Aspecten die goed passen bij de rol 
van Verzorger. De Tijdbewaker houdt de zorgverlener op de hoogte van de beschikbare tijd. 
Centraal staat de affectieve relatie met de zorgvrager. Daarom laat de zorgverlener zich vooral 
leiden door zijn hart, hij volgt zijn bezieling. Er zijn altijd wel taken die minder belangrijk 
zijn, dan de aandacht die nodig is voor de affectieve ontmoeting met de zorgvrager. 
 
Nu hebben de uitvoerende medewerkers van een zorgorganisatie in ieder geval een klik met 
het archetype van Verzorgende. Het management daarentegen heeft met name een klik met 
het archetype van Tijdbewaker. Deze tweespalt leidt in mijn ogen regelmatig tot 
miscommunicatie in de organisatie. Vanuit de leiding wordt er gepraat over bezettingsgraad, 
indicaties en dat soort zaken, terwijl de mensen met de handen aan het bed praten over wat er 
nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Richting een biocentrische zorgorganisatie wordt 
gestimuleerd dat alle medewerkers van de organisatie de kwaliteiten van zowel Verzorgende 
als Tijdbewaker hebben. En omdat kwaliteiten benut willen worden, gaan alle medewerkers 
een deel van hun werktijd ‘aan het bed’ werken. 
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6.2 Voorbeelden uit mijn eigen ervaring 
 
De voorbeelden uit mijn eigen ervaringen rondom de zorg zijn voor mij samen te vatten met 
de vraag:  
 
Waaraan merk ik dat ik het biocentrische principe centraal stel in mijn werk? 
 
Mijn ervaringen, in willekeurige volgorde, hebben te maken met: 
- aandacht bij het nu; 
- creatief handelen; 
- afstemmen vanuit mijn hart; 
- overgave en grenzen aangeven; 
- integratie van hoofd en hart. 
 
Net weer andere woorden dan ik in § 6.1 heb gebruikt. Dat geeft voor mij de veelzijdigheid 
van het leven aan. Woorden zijn uiteindelijk ook maar woorden. Veel belangrijker vind ik wat 
het leven me via mijn lichaam vertelt, een communicatie die te omschrijven is als ervaren, 
voelen, een stem horen fluisteren, etc. 
 
Aandacht bij het nu 
Vooral bij het afscheid nemen kan ik mezelf op een routineuze manier horen praten. Ik zeg 
dan woorden die meer uit mijn hoofd komen dan uit mijn hart. Wellicht ben ik in mijn 
gedachten al buiten en is mijn aandacht dus niet meer bij de persoon tegenover mij. Door me 
hier bewust van te worden, kom ik weer in het nu. Mijn stem zakt daardoor en ik voel me 
weer in verbinding met de ander. 
 
Creatief handelen 
Eén van de handelingen die ik vaak doe, is mensen helpen hun steunkousen aan te trekken. In 
eerste instantie leek dit voor mij een eenvoudige en onschuldige handeling. Na een paar jaar 
merkte ik, dat ook deze handeling meer behelst dan 'eenvoudig' en 'onschuldig'. Door in 
feedback te zijn met de drager van de kousen had ik als vanzelf mijn werkwijze per persoon 
aangepast aan zaken als de strakte van de kousen, de gevoeligheid van de benen, de lenigheid 
van de benen en de mobiliteit van de persoon. Ik werd me hier van bewust, omdat ik als 
feedback terug kreeg dat ik de kousen zo prettig bij ze aantrok. Voor mij een ervaring die me 
de waarde toonde van oog hebben voor de uniciteit van elke situatie. Door me hier open voor 
te stellen, kan ik ter plekke ontdekken wat een prettige wijze van kousen aantrekken is. 
En die onschuldigheid bleek toch niet zo onschuldig te zijn. Enkele jaren terug bezocht ik een 
mix van personen bij wie ik onder andere de kracht in mijn vingers gebruikte om de hak van 
de kous op de juiste plek te krijgen. Dat ging meerdere maanden goed, tot ik pijn in mijn 
handen begon te krijgen. Voor mij een signaal om ook dit werk niet zozeer op kracht te doen, 
maar meer in afstemming met mijn spieren en pezen in mijn hele lichaam. Steeds aandacht 
voor mijn houding te hebben en te voelen of de houding ontspannen aanvoelt. Om zoveel 
mogelijk betrokken te zijn bij elke handeling. 
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Afstemmen vanuit mijn hart 
Bij binnenkomst neem ik de tijd de ander te ontmoeten. In wat voor stemming is zij, voor 
welke vorm van contact staat ze open? Als ik voor het eerst bij mensen kom, merk ik 
duidelijk bij mezelf dat ik open sta en de persoon en zijn omgeving in me op neem. Ik stel me 
voor, ik zeg waar ik voor kom. Wat me opvalt, breng ik ter sprake. Ik neem hier de tijd voor, 
zeker als er een wasbeurt gepland is. Net zoals ik de ander peil, is de ander ook mij aan het 
peilen. Soms zie ik een vrouw wat bedachtzaam kijken en dan vraag ik of ze er tegenop ziet 
om door een man te worden geholpen. Dit blijkt vaak de reden te zijn van de bedachtzame 
blik. Ik toon mijn begrip dat ze er tegenop ziet zomaar door een wildvreemde man gewassen 
te worden. Ik laat blijken dat ik me niet persoonlijk afgewezen voel en dat ik haar gevoelens 
respecteer. Tegelijk ben ik bewust bezig een lijntje van hart tot hart te maken. Ook realiseer ik 
me dat als ik me nu figuurlijk bloot geef, de kans groter is dat zij zich straks letterlijk bloot 
gaat geven. Ik maak regelmatig mee, dat de vrouw in kwestie na een paar minuten praten 
besluit me wel door mij te laten helpen bij het wassen.  
Ervaring maakt dat ik deels op routine ga werken. Bij de ene persoon weet ik dat een tweede 
kopje koffie op prijs wordt gesteld, bij de ander weet ik dat ze tijd nodig heeft om mij te 
herkennen, bij weer een ander reik ik hem als eerste de krant aan, en weer een ander geniet 
van nog wat extra minuten warm water over haar rug, ... en ga zo maar door. Allerlei details 
waar ik meestal wel tijd voor vrij kan maken. Toch houd ik me voor open te blijven staan 
voor signalen die wijzen op een veranderde situatie. 
Naast afstemmen op de ander stem ik ook met mezelf af. Mijn streven is mezelf te zijn als ik 
aan het werk ben. 'Mezelf zijn' heeft voor mij te maken met authenticiteit en kwetsbaarheid. 
Als ik bijvoorbeeld matig geslapen heb, gaat een alert gesprek me minder goed af. Hier wil ik 
me dan ook niet toe forceren. Ik doe het rustiger aan en eventueel benoem ik dat ik 
bijvoorbeeld duf in mijn hoofd ben.  
De afstemming met mezelf zie ik ook terug in mijn zoektocht naar een baan waar ik een 
duidelijk klik mee heb. In die zoektocht heb ik gemerkt dat praten over mogelijke banen 
werkt als een voor-selectie. Pas als ik echt met de nieuwe baan bezig was, voelde ik of de klik 
er wel of niet was. Gelukkig voor mezelf ben ik blijven proberen. Nee, geen techneut. Nee, 
geen verpleegkundige. Nee, geen kantoorbaan. Nee, geen leraar. Nee, geen politicoloog. Jááh, 
werken als verzorgende! Wat een opluchting, er is ook werk waar ik me wel in thuis voel. 
Een beroepskeuzetest wees me niet in deze richting, die wees me in de richting van dominee 
of journalist. Ik vermoed dat bij de test de klassieke intelligentiescore duidelijk heeft 
meegewogen in het eindadvies. Richting een biocentrische zorgorganisatie gaat het wat mij 
betreft niet zozeer om cognitieve intelligentie. Voor mij zijn er vele vormen van intelligentie3. 
Affectieve intelligentie drukt voor mij expliciet de waarde uit van afstemmen vanuit ons hart.  
 

                                                           
3  In zijn boek Meervoudige Intelligenties onderscheidt Howard Gardner acht vormen van 

intelligentie. Rolando Toro introduceert affectieve intelligentie als vorm van intelligentie. 
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Overgave en grenzen aangeven 
Een bijzonder aspect van het werk vind ik het onverwachte meerwerk. Een bedlegerige 
zorgvrager blijkt last van diarree te hebben, waardoor de wasbeurt veel omvangrijker wordt. 
In een andere categorie valt de late ziekmelding van een collega. Hoe dan ook, meer werk te 
doen dan alleen de reguliere taken. Voor mij de kunst me over te geven aan hoe het werk zich 
aandient. De puzzelstukjes vallen sowieso op hun plaats. Voor mij gaat het er om, hoe ik me 
voel tijdens dat proces van 'op hun plaats vallen'. Ik vind dit nog steeds een uitdagend proces, 
om in vertrouwen en op een ontspannen wijze mee te bewegen met de stroom en alert te zijn 
op mijn eigen grenzen. De overgave aan de stroom is voor mij vooral moeilijk, als ik grip wil 
hebben op de gang van zaken. En dan voel ik direct in mijn lichaam, dat 'grip willen hebben' 
een voedingsbodem is voor stress. Ik schiet dan in mijn hoofd en ben vooral bezig met mijn 
gedachten.  
Het pad van de overgave begint voor mij bij voelen. Vanuit die houding handel ik naar hoe 
het leven zich van moment tot moment aan mij openbaart. Is bijvoorbeeld een overvol rooster 
de enige reële optie? Als afstoten van werk geen optie is, is mijn streven ook zo'n overvol 
rooster vanuit een ontspannen houding te benaderen. Een stuk werkervaring helpt me hier ook 
in. Ik ken de meeste mensen die ik bezoek en ik weet wie snel ongerust wordt als ik op een 
later tijdstip dan gebruikelijk kom. Deze personen bel ik dan en leg ze de situatie uit. Dit geeft 
rust bij hen en ook bij mezelf.  
 
Integratie van hoofd en hart 
In de zorg ervaar ik een grote dissociatie tussen hoofd en hart. Kort door de bocht genomen, 
komt het op het volgende neer: het management praat vanuit het hoofd en de uitvoerenden 
handelen vanuit hun hart. Deze dissociatie veroorzaakt veel miscommunicatie. Het 
management praat in termen rendement, productiviteit, ziektepercentage, marktaandeel en 
wettelijke eisen. De uitvoerenden praten over de wensen van de zorgvrager, over handige 
aanpassingen in het rooster en over hun werkervaringen. Twee verschillende talen die elkaar 
niet verstaan. Het management schrijft jaarplannen, actualiseert het kwaliteitszorgsysteem en 
voert reorganisaties uit. Echter, het effect op de werkvloer is minimaal en waarschijnlijk zelfs 
averechts. Ik ervaar de organisatie eerder als een blok aan mijn been, dan als een bron van 
inspiratie.  
Via de ondernemingsraad praat ik ook met de directeur over de dissociatie tussen hoofd en 
hart. Hij zegt me te begrijpen en kiest er tegelijk voor zijn stijl van leiding geven te laten zoals 
die is. Op een ander moment hoor ik hem zeggen dat hij de mensen constant achter de broek 
moet zitten. Dit is voor mij een signaal dat deze mensen zijn boodschap niet verinnerlijkt 
hebben. Net als bij de Forest Dwellers uit de Hitch Hiker's Guide (zie pagina 35) vervluchtigt 
ook bij deze mensen de reden van de boodschap snel. Ze gaan verder met wat goed voelt voor 
ze.  
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7. De zorg in een biocentrische samenleving 
 
In het vorige hoofdstuk heb ik aandachtsgebieden beschreven waar je je aandacht op kunt 
richten, als je als zorgverlener en als zorgorganisatie er naar verlangt te veranderen richting 
een biocentrische zorgorganisatie. 
Nu ga ik een stap verder. Stel dat we als samenleving het biocentrische principe omarmen, 
welke plek heeft de zorg dan? 
In het volgende hoofdstuk bespreek ik kort drie onderwerpen die volgens mij de ontwikkeling 
van een biocentrische samenleving ondersteunen.  
 
7.1 Inleiding 
 
Ik heb het beeld voor me dat we richting een biocentrische samenleving ontdekken dat we 
mateloos krachtig zijn. ‘Mateloos krachtig’, woorden uit het gedicht ‘Onze grootste angst’ 
van Marianne Williamson. Deze woorden associeer ik met een biocentrische samenleving. 
 

Onze grootste angst 
 
Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn. 
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. 
Het is ons licht, niet onze schaduw 
die ons het meest beangstigt. 
 
We vragen ons af 
Wie ben ik om briljant, prachtig, talentvol, fantastisch te zijn? 
Maar, wie ben jij om dat niet te zijn? 
Je bent een kind van God. 
 
Je onbelangrijk voordoen 
bewijst de wereld geen dienst. 
Er is niets verlichts aan je klein te maken 
opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen. 
 
Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen, 
zoals kinderen. 
We zijn geboren om de glorie van God 
die in ons is, te laten zien. 
 
Het is niet alleen maar in sommigen van ons; 
het is in iedereen! 
 
En als wij ons eigen licht laten stralen, 
geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen. 
Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn, 
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen. 



 
 
 
 
 
 
De zorg in een biocentrische samenleving 
 
 

 
Pagina 66  www.dezorgalsdans.nl 

 
7.2 Mijn biocentrische woonomgeving 
 
Graag zet ik eerst uiteen, hoe in mijn gedachten mijn biocentrische woonomgeving er uit ziet. 
In de volgende paragraaf beschrijf ik de plek van de zorg in deze woonomgeving. 
 
Wat mij betreft, leef ik in een biocentrische woonomgeving van maximaal 100 tot 
150 mensen4. Zo’n leefgroep zie ik als een brug tussen enerzijds mijn eigen privé-plek en 
anderzijds de anonimiteit van de straat. In deze leefgroep regel ik samen met de anderen de 
zaken in en om onze leefomgeving: hoe we voor elkaar willen zorgen, hoe we onze woonplek 
willen inrichten en verzorgen, wat we in hun moestuin willen verbouwen, welke gezamenlijke 
activiteiten we organiseren, etc. Volop dynamiek, volop leven! 
 

'Get a beach house.' 

'Where land meets water. Where earth meets air. 

Where body meets mind. Where space meets time. We 

like to be on one side, and look at the other.' 

 
Deze leefgroep heeft een gemeenschappelijke tuin, waar je elkaar kunt ontmoeten of alleen 
heerlijk in de zon kunt zitten. Alle vier de elementen zijn aanwezig. Dankzij het element aarde 
zijn er veel planten en bomen aanwezig, ’s ochtends hoor ik de vogels zingen. De geur in de 
lucht verandert mee met de jaargetijden. Er is stromend water richting een vijver met vissen. 
Rond een vuurplaats kunnen we ’s avonds in het vuur staren. 
Uiteraard hebben we ook een plek die geschikt is voor uiteenlopende groepsactiviteiten, zoals 
dansen en samen musiceren (én de combi daarvan!). 
 
Ik bepaal zelf welke vaardigheden ik beheers. Ik leer de vaardigheden waar mijn interesse 
naar uit gaat. Neem bijvoorbeeld masseren, een handeling waar ik geen officiële opleiding 
voor heb gedaan. Qua massage bied ik nu mijn stijl van masseren aan. Vanuit de ervaring kan 
de ander vertellen, hoe deze massage voor hem is. Al doende bouw ik zo mijn reputatie op. In 
afstemming met de mensen om me heen krijg ik feedback over mijn reputatie. Dit kan er toe 
leiden dat ik bijvoorbeeld nog wat meer ga oefenen met de hoofdmassage.  
 
In de leefgroep kennen de mensen elkaars kwaliteiten. De ene persoon houdt van klussen, de 
ander is bedreven in piano spelen en een derde heeft tijd als luisterend oor. Veel zaken kunnen 
op die manier onderling geregeld worden, ook de zorgtaken. 
 
7.3 Zorgen voor elkaar 
 
Ik zie een samenleving voor me, waarin we bedreven zijn geschenken aan elkaar te geven. 
Een geschenk is, dat we elkaar helpen waar gewenst. We zorgen er bijvoorbeeld met elkaar 

                                                           
4 Ooit hoorde ik een bioloog zeggen dat de groepsgrootte bij apen een maximum kent, 

iets van 100 of 150. Zo zie ik het me bij mensen ook voor me. Een dusdanig aantal dat 
het voor de betrokkenen te behappen is elkaar als individu te herkennen. 
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voor, dat iedereen de dag op een liefdevolle manier kan starten. Deze zorgtaken vormen een 
onderdeel van ieders dagelijkse leven. Met elkaar vullen we de basale levensbehoeften op een 
maximale manier in. Wat een aandacht kunnen we elkaar op die manier geven! Zo dragen we 
als gemeenschap de piekmomenten van de zorg: opstaan, eten en naar bed gaan. En niet te 
vergeten zorgen we de hele tijd voor onszelf! 
 
In de leefgroepen zijn er woonplekken voor mensen die hulp bij de verzorging of verpleging 
nodig hebben. Er is een voorziening voor kinderopvang. Veel van de zorg kan door de 
mensen in de leefgemeenschap gedaan worden. Naar wens leren de mensen de vaardigheden 
die nodig zijn voor de verzorging van de betreffende medebewoners. 
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8. Ter ondersteuning 
 
In het verlengde van het vorige hoofdstuk over zorg in een biocentrische samenleving, stip ik 
in dit hoofdstuk kort drie onderwerpen aan die volgens mij de ontwikkeling van een 
biocentrische samenleving ondersteunen. Te weten: 
- keuzes inzake ons voedsel (§ 8.1); 
- de rol van geld (§ 8.2); 
- de invloed van een product-ontwerp (§ 8.3). 
 
Over deze onderwerpen heb ik inspirerende verhalen gelezen. Verhalen die wat mij betreft in 
de schijnwerpers mogen staan. Zo wil ik een bijdrage leveren aan de uitvoering van deze 
verhalen. De uitvoering van deze verhalen zie ik als een positieve ecofactor (zie § 3.1) in de 
ontwikkeling van een biocentrische samenleving. 
 
8.1 Keuzes inzake ons voedsel 
 
Met ons voedsel verzorgen we ons lichaam. Vele boeken zijn er geschreven met tips over 
gezond voedsel. Zelf huldig ik tegenwoordig het standpunt dat gezond voedsel, voedsel is 
waar ik me goed bij voel en dat me lekker smaakt. Hier komt voor mij het boek ‘Een pleidooi 
voor echt eten’ van Michael Pollan [5] om de hoek kijken. Hij maakt onderscheid tussen 
bewerkt en onbewerkt voedsel. In zijn ogen heeft bewerkt voedsel uit de supermarkt ons 
lichaam minder te bieden dan onbewerkt voedsel. Plus dat bewerkt voedsel vaak onze 
zintuigen misleidt. Dan zijn het de smaakmakers in het eten die we proeven of we zien 
gefabriceerd voedsel dat lijkt op echt voedsel. In termen van dansen: alsof ik bij het dansen 
met een vrouw alleen maar gefocust ben op haar decolleté of dat mijn danspartner een masker 
draagt. 
 
Wat Michael Pollan verder schrijft in zijn boek, vat ik hieronder samen. Een uitgebreidere 
samenvatting staat op mijn website. Zoek bijvoorbeeld op de woorden ‘samenvatting pleidooi 
echt eten’. 
 

Nutritionisme staat voor een reductionistische benadering van voedsel. De 
basisaanname van het nutritionisme is dat voedingsmiddelen gelijk zijn aan de 
som van de voedingsstoffen. De ideologie van het nutritionisme is aantrekkelijk 
voor de voedingsindustrie, de voedingswetenschap, de journalisten en de 
consumenten. 
 
De voedingswetenschap en de beleidsadviezen zijn zelden deugdelijk van 
kwaliteit. De industrie heeft veel invloed op ons eetpatroon, omdat de ideologie 
van het nutritionisme de eettraditie allang had ondergraven. 
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Eén van de meest problematische kenmerken van het westerse voedingspatroon is, 
dat er voedingsmiddelen zijn die onze zintuigen bedriegen. Vijf fundamentele 
veranderingen in het westerse voedingspatroon hebben de relatie tussen eten en 
gezondheid op losse schroeven gezet. 
1. Van natuurlijk naar geraffineerd voedsel 
2. Van complexiteit naar eenvoud 
3. Van kwaliteit naar kwantiteit 
4. Van bladeren naar zaden 
5. Van eetcultuur naar eetwetenschap 
Verandering nr. 4 is in negatieve zin misschien de meest verstrekkende 
verandering van ons voedselsysteem. 
 
Met persoonlijke eetrichtlijnen probeert Michael Pollan ons richting een 
gezonder eetpatroon te sturen. 
- Inzake echt voedsel: eet niets wat uw overgrootmoeder niet als voedsel zou 
herkennen. 
- Welk echt voedsel: eet vooral planten, met name bladeren. 
- Hoe te eten: betaal meer, eet minder.  

 
 
8.2 De rol van geld 
 
Het boek ‘Het geld van de toekomst’ van Bernard Lietaer [6] maakte me bewust van de 
invloed van ons huidige geld. Voordat ik dit boek had gelezen, dacht ik dat geld van zichzelf 
neutraal is. Nu begrijp ik dat ons huidige geldstelsel zeker niet neutraal is en dat er 
aanvullingen mogelijk zijn. De keuze welke geldstelsels te gebruiken, blijkt verstrekkende 
gevolgen te hebben voor een samenleving.  
 
In zijn boek noemt Bernard Lietaer onder andere een voorbeeld uit de zorg. Het betreft Japan 
in de jaren negentig. In Japan is een complementair (= aanvullend) geldstelsel opgericht, om 
de snelle vergrijzing van de samenleving betaalbaar te houden. Hierover schrijft Bernard 
Lietaer het volgende (p. 259 - 261): 
 

De Japanse bevolking is de op een na snelst verouderende ter wereld. Er zijn al 
800.000 gepensioneerden die regelmatig hulp nodig hebben en nog eens een 
miljoen gehandicapten, en het Japanse ministerie van Gezondheid voorspelt in de 
nabije toekomst een grote toename van deze aantallen. Om dit snel opkomende 
probleem het hoofd te bieden hebben de Japanners een nieuw soort munteenheid 
voor gezondheidszorg ingevoerd. In dit systeem worden de uren die een 
vrijwilliger besteedt aan het helpen van oudere of gehandicapte mensen bij hun 
dagelijkse activiteiten, aan de ‘tijdrekening’ van die vrijwilliger toegevoegd. Deze 
tijdrekening wordt net zo behandeld als een spaarrekening, behalve dat de 
rekeneenheid uren dienstverlening is in plaats van yen. De tegoeden op een 
tijdrekening staan ter beschikking om gewone programma’s voor 
gezondheidszorg aan te vullen. 
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Verschillende soorten taken hebben verschillende waarde. Een maaltijd die 
bijvoorbeeld tussen 9 uur ’s morgens en 5 uur ’s middags wordt opgediend, heeft 
een lagere waarde dan de maaltijden buiten die tijden; huishoudelijke activiteiten 
en winkelen hebben een lagere waarde dan persoonlijke verzorging. [...] 
Deze tijdstegoeden voor gezondheidszorg staan gegarandeerd ter beschikking van 
de vrijwilligers zelf of van iemand anders die zijn aanwijzen, binnen of buiten de 
familie, wanneer zij ooit soortgelijke hulp nodig hebben. Elektronische 
transferdiensten zorgen ervoor dat de tijdstegoeden beschikbaar zijn voor zijn of 
haar ouders overal elders in het land. Veel mensen doen alleen maar het 
vrijwilligerswerk en hopen dat ze de uren nooit zelf nodig zullen hebben. Anderen 
zijn niet alleen vrijwilliger maar geven hun tijdstegoeden ook weg aan mensen die 
die uren goed kunnen gebruiken. Voor die mensen verdubbelt dat de waarde van 
hun tijd. Het werkt als een gelijkwaardige subsidie: voor ieder uur 
dienstverlening bedraagt de zorg die aan de samenleving wordt gegeven twee uur. 
Nog belangrijker is dat dit soort dienstverlening ook door de bejaarden zelf wordt 
geprefereerd, om dat de zorgkwaliteit van de dienst hoger blijkt te zijn dan die ze 
krijgen van de met yen betaalde professionele zorgverleners. Hureai Kippu 
(‘Zorgzame Relatiekaartjes’), zoals deze munteenheid ook wel genoemd wordt, is 
een goede benaming. Het geeft ook een betere emotionele ruimte voor de 
bejaarden, die anders schaamte zouden voelen om gratis hulp te vragen. 
De Japanners geven ook aan dat er een belangrijke toename is van vrijwillige 
hulp, zelfs van mensen die niet de moeite nemen om een tijdrekening te openen. 
De reden kan zijn dat in dit systeem alle vrijwilligers zich meer gewaardeerd 
voelen. Dit moet de zorg wegnemen dat er geen onbetaalde vrijwilligers meer 
zouden zijn om dat andere vrijwilligers met een complementaire munteenheid 
worden betaald. 
Sinds het einde van 1998 zijn er in Japan meer dan 300 gemeentelijke systemen 
voor tijdtegoeden voor gezondheidszorg, die vooral gemanaged worden door 
particuliere initiatieven zoals het Sawayaka Welfare Institute of de ‘Wac Ac’ 
(‘Wonderful Aging Club, Active Club’) en het Japan Care System (een non-
profitorganisatie met enige financiering van de overheid). 
Samengevat kunnen we zeggen dat de Japanse munteenheid voor 
gezondheidszorg bewezen heeft, zowel beter kosteneffectief als meer meevoelend 
te zijn dan het systeem dat in het Westen overheerst. Nu de VS en Europa op het 
punt staan een identieke trend van een verouderende bevolking mee te maken, 
waarom zou er dan niet van de Japanse ervaring geleerd kunnen worden? 

 
Wat Bernard Lietaer verder schrijft in zijn boek ‘Het geld van de toekomst’, vat ik op de 
volgende pagina samen. Een uitgebreidere samenvatting staat op mijn website. Zoek 
bijvoorbeeld op de woorden ‘samenvatting geld toekomst’. 
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Ons huidige geldstelsel stimuleert onderlinge concurrentie, terwijl de 
complementaire geldstelsels (bijvoorbeeld Noppes) samenwerking stimuleren. De 
volgende eigenschappen horen wel bij ons huidige geldstelsel, maar niet bij de 
meeste complementaire munteenheden: 
1. De munteenheid hoort bij een natiestaat. 
2. De munteenheid is uit het niets geschapen (fiat-geld). 
3. De uitgave van de munteenheid is gekoppeld aan een bankschuld. 
4. De munteenheid kent de betaling van (positieve) rente. 
Complementaire munteenheden kunnen sociale functies vervullen, waarvoor de 
officiële munteenheid niet was ontworpen. 

 
'So in order to obviate this problem [leaf as legal 

tender, but a small inflation problem on account of the 

high level of leaf availability],' he [a management 

consultant] continued, 'and effectively revalue the leaf, 

we are about to embark on a massive defoliation 

campaign, and ... er, burn down all the forests. I think 

you'll all agree that's a sensible move under the 

circumstances.'  

 
Veel werk blijft nu liggen, omdat een geschikt ruilmiddel ontbreekt. 
Complementaire geldstelsels kunnen de rol van ruilmiddel vervullen. 
Gemeenschappen raken vrijwel overal in verval als geld erin gemoeid raakt. Ze 
krijgen met complementair geld een middel om anders onderbenutte mensen en 
andere hulpmiddelen in te zetten. 
De centrale bank van Nieuw Zeeland constateerde als eerste, dat goed ontworpen 
complementaire munteenheden nuttig kunnen zijn om de inflatie te beheersen. 
 
Vier trends zorgen er voor, dat ons huidige geldstelsel de komende decennia gaat 
veranderen: 
- De verouderingsgolf. 
- De informatierevolutie. 
- De klimaatverandering. 
- De monetaire instabiliteit. 
Duurzame voldoening is een scenario dat leidt tot duurzaam kapitalisme. In dit 
scenario komen er op lokaal niveau complementaire munteenheden. Verder komt 
er op wereldniveau een munteenheid (Terra) die verankerd is in de materiële 
wereld. In dit scenario zorgt de aanwezigheid van een Yin- en een 
Yang-geldstelsel voor het noodzakelijke evenwicht in het geheel. 

 
In een aanvulling op dit boek schrijft Lietaer dat complexe systemen zoals onze samenleving 
juist gebaat zijn bij diversiteit en onderlinge verbondenheid. Net zoals er bij ecosystemen in 
de natuur sprake is van maximale duurzaamheid bij de juiste verhouding van diversiteit en 
onderlinge verbondenheid. Een monocultuur is per definitie een instabiel systeem, het is 
steeds wachten op de volgende crisis. Daarom een pleidooi om lokaal of regionaal meerdere 
complementaire geldstelsels te introduceren.  
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Met goed ontworpen complementaire geldstelsels kan het begrip gemeenschap weer betekenis 
krijgen in onze samenleving. 
 
8.3 De invloed van het product-ontwerp 
 
Onze westers leefstijl is weinig in balans met de natuur. We produceren grote hoeveelheden 
afval, waar de natuur weinig tot niets mee kan.  
 
Michael Braungart en William McDonough hebben een filosofie van ontwerpen bedacht, die 
me zeer aanspreekt. Ze noemen hun filosofie Cradle to Cradle, van wieg tot wieg. In hun 
filosofie ontstaat er geen afval. Afval is voedsel, net als in de natuur. Producten worden zo 
ontworpen, dat ze aan het einde van hun levensduur weer te scheiden zijn in de 
oorspronkelijke grondstoffen. Een product wordt dus uiteindelijk niet weggegooid, hij wordt 
ontleed en de grondstoffen gaan opnieuw de productiecyclus in. Braungart en McDonough 
zeggen: ‘De natuur heeft geen ontwerpprobleem, de mens wel’. 
 
Naast de basisregel ‘afval = voedsel’ hanteren ze nog twee andere basisregels: de zon is de 
energiebron en we hebben respect voor diversiteit. In hun woorden: 
‘De industrie moet ecosystemen - het biologische metabolisme van de natuur - beschermen en 
verrijken. Tegelijkertijd moet zij een veilig, productief technisch metabolisme in stand houden 
voor hoogwaardig gebruik en de circulatie van minerale, synthetische en andere materialen.’ 
 
Door nu slimmer te ontwerpen, voorzien we toekomstige generaties van meer mogelijkheden. 
 
Deze wijze van ontwerpen lijkt mij een elementaire bijdrage aan een biocentrische 
samenleving! 
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9. Slotwoord 
 
Ik heb deze monografie geschreven met als doel antwoord te geven op de volgende vraag:  
 
Hoe kan ik als zorgverlener ten volle werken volgens het biocentrische principe? 
 
Wat ik al vermoedde, is dat het antwoord op deze vraag diverse aspecten omvat. Aspecten die 
mijn lichaam wel kent en die ik in de loop van mijn leven meer of minder heb genegeerd. 
Door nu steeds meer in contact met mijn gevoel te komen, stel ik het leven meer en meer 
centraal in mijn leven.  
 
Op het pad richting mijn gevoel kom ik oude pijn tegen die ik opnieuw ervaar. Vanuit 
zachtheid, mededogen en vertrouwen ga ik verder op dit pad. Af en toe zeg ik ter relativering 
tegen mezelf: au, ik groei, als variant op het boek ‘Oei, ik groei!’. Ik wil niets forceren in dit 
leerproces. Daarom ben ik zo enthousiast over de opzet van biodanza!  
 
Het antwoord op bovengenoemde vraag gaat voor mij in de volgende richtingen: 
- Ik wil zelf kunnen besluiten welke stappen ik zet richting werken volgens het 

biocentrische principe. Anderen zijn voor mij een inspiratiebron, zelf voel ik aan waar ik 
aan toe ben. Stap voor stap ga ik zo richting een biocentrische werkwijze. 

- Ik blijf aandacht schenken aan de integratie van mijn lichaam. Ik ervaar mijn lichaam 
steeds meer als een geheel. Ik voel me daar gezond bij en meer aanwezig in het nu. 
Hierdoor ben ik meer in contact met mezelf en kan ik me makkelijker afstemmen op een 
ander. 

- Ik leer meer en meer de waarde van mijn emoties kennen. Ik begrijp dat elke emotie een 
kwaliteit in zich heeft. Verstandelijk begrijpen is één ding, die kwaliteit ervaren als de 
emotie zich aandient is een volgende stap. Ook hier: niet forceren. 

- Ik buig mijn hoofd voor de veelzijdigheid van het leven. Mijn wens is deze 
veelzijdigheid meer en meer te proeven. Wat me hierbij helpt, is veelzijdig te bewegen. 
Leven, bewegen en ervaren liggen in elkaars verlengde. Vooral in onze prestatie-
gerichte maatschappij vind ik bijvoorbeeld vertraagd bewegen een rijke aanvulling in 
mijn leven. 

- Ik zoek steeds weer de afstemming met de ander en met mezelf. Ik nodig mezelf uit 
hierin kwetsbaar en authentiek te zijn. Het stemmetje van mij ziel fluistert me dan in: 
doe maar, ik verlang naar contact met de ander. En zo zet ik vanuit mijn lichaam een 
volgende stap richting mezelf laten zien.  

 
 

"Elke reis begint met de eerste stap." 

Oud gezegde 
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Bijlage 1. Namen van de getoonde vlinders 
 
 

Pagina Naam vlinder Pagina Naam vlinder 
    

3 Aardbeivlinder 42 Heideblauwtje 
5 Oranjesteppevlinder 43 Hooibeestje 
6 Kleine weerschijnvlinder 44 Icarusblauwtje 
7 Zilvervlek 45 Keizersmantel 
9 Oostelijk marmerwitje 46 Veenbesparelmoervlinder 

11 Rouwmantel 47 Morgenrood 
12 Atalanta 48 Kleine ijsvogelvlinder 
13 Nachtpauwoog 49 Kleine monarchvlinder 
14 Spaanse pijpbloemvlinder 50 Kleine vos 
15 Hommelvlinder 51 Kleine vuurvlinder 
16 Porseleinvlinder 53 Koninginnepage 
17 Veldparelmoervlinder 54 Koevinkje 
18 Valsbruinblauwtje 55 Oranjetipje 
19 Bruine vuurvlinder 56 Grote ijsvogelvlinder 
20 Bruinzandoogje 57 Moerasparelmoervlinder 
21 Citroenvlinder 58 Adonisblauwtje 
22 Provencaalse citroenvlinder 59 Distelvlinder 
23 Lieveling 60 Zuringspanner 
24 Dagpauwoog 61 Blauwe vuurvlinder 
25 Dambordje 62 Sleedoornpage 
27 Voorjaarserebia 63 Berkeneenstaart 
28 Argusvlinder 64 Braamvlinder 
29 Eikenpage 65 Kardinaal 
30 Moerasparelmoervlinder 66 Boomblauwtje 
31 Geelbont dikkopje 67 Bont zandoogje 
32 Gehakkelde aurelia 69 Witstreepblauwtje 
33 Gentiaanblauwtje 70 Zwarte Apollovlinder 
34 Getand blauwtje 71 Boterbloempje 
35 Gewone heispanner 72 Heivlinder 
36 Groentje 73 Grote boswachter 
37 Groot koolwitje 75 Landkaartje 
38 Groot geaderd witje 77 Roomvlek 
39 Bleekblauwtje 79 Rotsvlinder 
41 Grote weerschijnvlinder   

    
    
 


