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Ik voel (n)iets
voor verandering
Omgaan met weerstand

Tessa Gottschal
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Er is geen ziekte van het lichaam waarbij de geest
niet betrokken is
Socrates, ± 450 AC

Dit boek is mede mogelijk gemaakt door de moed en openheid van mijn
cliënten. Ik mocht meekijken in hun wereld. Een wereld vaak gevuld met
pijn en verdriet. Bij het zien hoe ieder daarmee omgaat dwingt het bewondering af hoe de psyche wegen vindt om het ondraaglijke draaglijk te maken.
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1. Introductie

Is ziekte nodig?
Kan het zijn dat ziekte ontstaat doordat we belangrijke elementen in het
leven overslaan? Zou de psyche via de ziekteverschijnselen kenbaar proberen
te maken dat een ervaring uit het verleden geleid heeft tot een disbalans en
komen die overgeslagen elementen dan via de omweg van ziekte terug om
alsnog geïntegreerd te worden?
Als we ziekte zien als een verzamelplaats van alles wat onbekend is, onvertrouwd, onbestemd, ongedifferentieerd, ongeoorloofd of niet erkend dan kán
dit een verklaring geven waarom
Kan het zijn dat ziekte ontstaat doorziekte toeslaat. Het kan zijn dat je
dat wij belangrijke elementen in ons
onbekend bent met een bepaald
leven proberen over te slaan? Dat via
gevoel en niet weet hoe je daarmee
de omweg van ziekte deze naar ons
moet omgaan of dat je een situatie
terugkomen om alsnog geïntegreerd
niet eerder hebt meegemaakt en
te worden?
niet weet hoe je die moet aanpakken en zo een verkeerde oplossing
kiest. Het kan ook komen doordat een situatie onvertrouwd is en rust en stabiliteit in het gedrang komen. Het kan gebeuren dat het niet lukt om gevoelens te onderscheiden. Waardoor je bijvoorbeeld niet weet of je somber, moe,
verdrietig of angstig bent en daardoor geen goede beslissing neemt. Er kan
een verborgen spanningsveld zijn ontstaan omdat het niet geoorloofd is je te
ontwikkelen zoals je het liefst zou willen. Of doordat je je eigen behoeften,
gevoelens, gedachten of wensen niet erkent. Het kan ook gaan om onbestemde gevoelens, die je niet kunt plaatsen of waarmee je niet overweg kunt.
De psyche bewandelt de meeste wonderlijke wegen om zijn boodschap aan
de bewoner af te geven. Dankzij de kennis die voortgekomen is uit de psychologie en psychiatrie weten we dit inmiddels. Kan het daarom helpen om
ziekte te beschouwen als een poging van de psyche om te vertellen dat we
onszelf niet goed verzorgd hebben? Dat er geen zuiver herstel heeft plaatsgevonden en er nog steeds sprake is van een geestelijke wond? Het is goed te
beseffen hoe krachtig het geheugen van de psyche is. Iets je niet meer kunnen herinneren houdt niet meteen in dat de psyche het vergeten is. Dit valt
direct te constateren door te ervaren hoe zintuiglijke ervaringen, zoals
13
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bepaalde geluiden, smaken en geuren deze herinneringen kunnen oproepen.
Zelfs bij voorvallen die niet tot ons bewuste geheugen horen. Toen mijn
moeder op mijn zestiende een vreemd ogende verschrompelde vrucht opensneed en de zoetige geur mijn neus binnenstroomde zei ik “Ik ken deze geur
en de vrucht ken ik niet! Hoe kan dat?” “Die ken je heel goed”, zei mijn moeder en ze vertelde hoe ik in Zuid-Afrika als driejarige peuter elke dag een
passievrucht kreeg. De geur ervan bracht bij mij een herinnering naar boven.
Een van herkenning en van blijdschap, vrolijkheid en geborgenheid. Heel
kort was de ervaring, maar toch zo intens dat hij me bijgebleven is.
Alle zintuigen blijken een koppeling te kunnen maken naar oude herinneringen. Dergelijke ervaringen laten zien dat veel belevenissen in het geheugen vastgehouden worden. Waarom zouden we dan niet ziekte zien als een
poging tot communicatie van deze innerlijke geheugenbank? Een waarbij
deze probeert ervaringen aan het licht te brengen die niet juist verwerkt zijn?
Een poging waarbij de geest het lichaam als tussenpersoon inzet. Stel dat
iemand deze inspanning verstaat en voor de volle honderd procent geneest.
Er zijn mensen waarvan we weten dat ze ‘wonderwel’ genezen. Stel dat die
poging slaagt, dan kunnen hierin misschien antwoorden liggen waarom de
ene mens weet te genezen en de ander niet.
Wat mij opvalt na vijfentwintig jaar in de natuurgeneeskundige praktijk is
dat diegenen die tijdens hun genezingsproces meer factoren bij hun genezing betrekken dan alleen ‘lichamelijk herstel’ een betere kans op blijvend
herstel maken. Ik bedoel dan factoren zoals fysieke, mentale, emotionele én
geestelijke aangrijpingspunten. Overlijden ze ten lange leste toch dan valt op
dat hun overlijden opmerkelijk vreedzaam is. Door deze ervaringen kom ik
tot de volgende vragen: ontstaat ziekte doordat we belangrijke elementen in
ons leven proberen over te slaan? Komen deze elementen via de omweg van
ziekte terug om alsnog te worden geïntegreerd? Kunnen we zelf meer invloed
uitoefenen op deze ogenschijnlijk onzichtbare wisselwerking? Hij of zij die
zo ‘wonderwel’ geneest, maakt die net een grotere stap in zijn bewustwording? Weet diegene een manier om contact te leggen met dat deel in zichzelf
dat om genezing vraagt?
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1. Introductie

Bart is de middelste zoon van het gezin Opdam met vijf kinderen. Hun
vader is de derde generatie bollenkweker. Het familiebedrijf heeft een
gerenommeerde naam opgebouwd. De bloembollen hebben een uitzonderlijke kwaliteit en zijn tot in het buitenland gewild. Het beroep van de
kinderen is daardoor al ver van tevoren duidelijk: ze zullen helpen in het
bedrijf. Bart staat al vroeg bekend als een dromerig kind. Hij is wat ranker
gebouwd dan de andere vier kinderen en kan zich niet zo goed weren
tegen de bekende kinderplagerijen. Hij voelt zich niet goed thuis in het
gezin. Hij heeft vaak een onbestemd gevoel en weet niet wat hij daarmee
aan moet. Het liefst trekt hij zich in zijn kamertje terug met zijn tekenboek. Het tekent graag dieren, zoals de eenden uit de sloot, de hond Max
of de poezen. De anderen vinden zijn gekrabbel maar niks. Zijn ouders
vinden het tijdverspilling en halen hem geregeld uit zijn kamer. “Geef hier
dat boek jong. Genoeg gelanterfanterd, ga het land op” (niet geoorloofd).
Bart groeit op en wordt een stille kracht die net als de anderen urenlang
op het land werkt. Geleidelijk vergeet hij zijn liefde voor de dieren en het
tekenen. Soms – op het land – als het licht zo’n speciale gloed heeft kijkt
hij op en kan een tijd lang zo maar in de verte staren. Bart is na dergelijke
momenten nog zwijgzamer dan anders. Na zoveel jaren hard en vooral
‘nuttig’ werken lukt het hem niet meer zijn creatieve gevoel te erkennen.
De dromer, de tekenaar in hem is op sterven na dood. Het gebeurt vaker
dat Bart ziek is en kwakkelt met zijn gezondheid. Een verstuikte enkel die
maar slecht geneest, verkoudheidsaanvallen, steenpuisten en aanvallen
van benauwdheid. Steeds vaker is hij moe. Hij is niet echt depressief, maar
zeker niet opgewekt en vrolijk. Als je vraagt hoe het met hem is, zegt hij
steevast “Best”. Het lijkt allemaal wat vlak en bedaard, hij is niet boos of
chagrijnig, niet opgeruimd of optimistisch. Hij zou ook niet weten wat
het verschil tussen boos of chagrijnig, opgeruimd of optimistisch is (differentiatie). Op een dag leert hij Trees kennen, een kennis van een van zijn
broers. Ondanks zijn teruggetrokken gedrag zoekt Trees toenadering. Zij
ziet achter de stugge bollenkweker een gevoelige man. Bart weet niet goed
raad met haar hartelijkheid en interesse. Echte belangstelling is hem
vreemd (onbekend). Trees laat zich niet afschepen en langzaamaan merkt
Bart dat hij haar gezelschap op prijs stelt en dat het leven leuker is nu zij
er is. Tegelijkertijd ontstaat er diepe onrust in hem. Met Trees is ook de
dromer in hem wakker geworden. Die gevoelige man die zich zo graag
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verbindt met het mooie, lieflijke en creatieve. Hij krijgt weer zin om te
tekenen, maar telkens wordt hij overvallen door angsten. Deze zakken pas
af als hij zijn tekenboek weglegt en gewoon gaat werken. Het voelt zo
onvertrouwd om zijn passie, zijn creativiteit en gevoel te volgen dat hij uit
gewoonte kiest voor wat zijn ouders hem voorhielden. “Doe nu maar
gewoon en bekommer je om de bollen”. Niet lang daarna geeft hij Trees te
kennen dat ze maar beter weg kan blijven. De dromer sterft weer en met
hem wordt Bart meer moe, nog meer ingekeerd in zichzelf. Meer kwaaltjes sluipen zijn leven in.
Bij het idee dat ziekte een verzamelplaats is van alles van onszelf dat onbekend is, onvertrouwd, onbepaald, ongedifferentieerd, ongeoorloofd of niet
erkend is, vroeg ik me af waar er een verbinding gemaakt kan worden tussen
de psyche en het lichaam. Júist wanneer het lichaam het laat afweten. Bij
deze vraag inspireerde mij het gedachtegoed van de zes ziektestadia van dr.
Reckeweg1 (zie meer hierover vanaf hoofdstuk 26) en de analytische zienswijze. Naar mijn indruk ligt in de samenvoeging van deze zes ziektestadia,
de analytische zienswijze en de chakrapsychologie de kans om een verbinding tussen lichaam en psyche zichtbaar en concreet te maken. De chakrapsychologie kan mogelijk een brug zijn tussen de zes ziektestadia van dr.
Reckeweg en het analytische gezichtspunt, omdat de chakrapsychologie
uitingen kent op zowel het fysieke als het psychische vlak. Het kent ook
hulpmiddelen zoals meditatie die op beide gebieden werkt. Bij de chakrapsychologie en de natuurgeneeskundige benadering is het niet vreemd
lichaam en geest als een geheel te zien. Boeken als Zin van ziek zijn en Je kunt
je leven helen zijn bijna standaardwerken in natuurgeneeskundige opleidingen. Dit geldt ook voor het werk van dr. Reckeweg; een arts die na lang
onderzoek tot de opvatting kwam dat ziekten een karakteristiek verloop
hebben. Zijns zienswijze inspireerde mij tot de veronderstelling of niet eenzelfde denkmodel voor de psyche gesteld kan worden. Deze gedachte kwam
bij me terug naarmate ik meer kennis van de psycho-analyse kreeg. Naast
mijn belangstelling voor de chakrapsychologie speelt mijn interesse in psychotherapie. Binnen de vele psychotherapieën die er tegenwoordig zijn,
1

Dr. Reckeweg, een homeopatisch arts die een tabel van zes ziektestadia introduceerde.
Dit systeem geeft een indicatie voor de ernst van een ziekte. Het toont ook de mogelijke
ontwikkeling ervan. Tegelijkertijd is het een methodiek aan de hand waarvan een therapeutische prognose gesteld kan worden.
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“Ik wil er vanáf!” roepen we zodra we ergens last van hebben. Maar wil je
ook af van datgene in jou, dat ongemerkt meewerkt aan het ontstaan ervan?
Dat onbekende iets, dat steeds zorgt voor eenzelfde soort verdriet, pijn of
teleurstelling?
Iedereen heeft een van nature ingebouwd mechanisme om lichaam en geest
op één lijn te houden. Elke verandering stimuleert om een nieuwe balans
tussen deze twee te creëren. Zodra die wisselwerking -tussen lichaam en
geest- harmonieus blijft, ontstaat als vanzelf gezondheid en geluk.
Ik hoop dat dit boek je steunt om af te rekenen met allerlei vormen van
tegenslag. Dat het je helpt zaken ánders aan te pakken. Veranderen is dan het
motto. Vooral, jóuw tempo van veranderen, want het risico van te snel veranderen is verdriet en ongezond zijn. Te langzaam veranderen geeft evenveel
narigheid.
Natuurlijk kan niemand voorkomen, dat hij problemen of verdriet tegenkomt. Wel kun je voorkomen, dat die jou in de greep krijgen en je geluk op
afstand houden.
Als je me vraagt: wie zijn het snelst of het meest gelukkig? Dan zeg ik: dat
zijn die mensen, die hun lichamelijke en emotionele signalen van disharmonie bijtijds herkennen. Daar is maar één ding voor nodig: oplettendheid.
Gelukkig is dat gratis en kan iedereen dit aanleren. Hoe ziek of ongelukkig je
ook bent.
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Bijna iedereen stribbelt tegen zodra hij móet veranderen. Dat is een
normale en gezonde reactie. Toch zijn er momenten dat zo’n verzet
ten koste gaat van de fysieke of emotionele gezondheid. Het kost nu
eenmaal kracht om een verandering tegen te werken. De grondlegger
van psychologie, Sigmund Freud was steeds geïnteresseerd naar deze
kracht, deze psychische energie. Hij merkte ook dat die psychische
energie vloeiend loopt of hapert. Hij beschreef die haperingen en vatte
deze samen onder de noemer weerstand en afweermechanismen. Na
hem hebben vele anderen deze beschrijvingen verbeterd, verfijnd en
uitgebreid. De chakrapsychologie geeft antwoord op de vraag waar
psychische energie het lichaam binnenkomt. Deze psychologie, die uit
het Oosten komt, onderzocht op eigen wijze hoe de menselijke geest
werkt, wat geestelijke stabiliteit geeft en wat niet. Het omschreef ook
weerstand en afweermechanismen, alleen in andere termen.
Dit boek voegt beide zienswijzen samen. Het beschrijft waar psychische energie het lichaam binnenkomt, hoe dat ervaren wordt, hoe het
tot gezondheid leidt of juist tot fysieke of emotionele klachten. De
uitspraak dat lichaam en geest een zijn staat hiermee in een praktisch
daglicht. Zeker door de vele bruikbare suggesties.
De kennis uit dit boek wordt ondersteund door speciale meditatie
cd’s. Deze reeks psychologisch opgebouwde meditaties geven energie,
rust, versterken de immuniteit en stimuleren verandering.
Joanna Kortink, psychotherapeute en schrijfster van de bestsellers ‘Uit
de ban van eetbuien’ en “Eerste hulp bij eetbuien’ : “Tessa daagt de
lezer uit om het beste uit zichzelf te halen!”
Christianne Vink, biologisch psycholoog “Tessa’s geluid is uniek, ze is
werkelijk wijs. Ik heb ongelofelijk veel van haar geleerd.”
Tessa Gottschal heeft een natuurgeneeskundige praktijk. Energietherapie en gesprekstechnieken zijn haar voornaamste werkgebieden.
Onderdeel van haar opleidingen zijn onder meer een zesjaars-opleiding Healing en Selfhealing, meditatietrainingen, tal van bijscholingen
bij het Rino (Nascholing en opleiding GGZ) en bij het Psychiatrisch
Centrum Zon en Schild te Amersfoort met daarnaast vele jaren
zelfeducatie.

