lilÍ weet eÍ qlles vqn
Door: Jocobien Mensink in somenwerking met Erno de Bruiin

F*EUSSEIN:

-

ie luisleren nqer de signolen vqn ie liif.
Brengl ie in kontokt met ie innerliik weten.
F{elpt ie ie eigen weg te vinden en steeds meer te worden wie ie bent.
Ë-eert

Foeussen is een eenvoudige doe-het-zelf-methode woordoor
woordoor ie meer vertrouwd
rosl<t met wqt er in ie zit, le nog ongekende mogeliikheden, ie borrieres, ie
'energ ie -vrelers'.
Het is: oqndqcht geyen oqn iets dot von binnen nog voqg is, moor wel voelboor
in [e li[f, en dat hoort bii een situotie in ie leven. Als ie bii dot'iels'stilstoot op een
vriendeliike uitnodigende monier, kriigt hel de kqns zich te onlvouwen. Dit proces

v*n ínnerliik voeling kriigen mel iezelf leidt tot minder sponning in ie liif en lot
p*sifieve verondeningen in ie leven.

Focussen helpt ie er ochter te komen wot ie
werkeliik voeh en wot ie echt wilt; ie leert op
een positieve monier met zelfkritiek om te
goon. Focussen helpt ie ook om oude piin en
oude potronen los te loten die le belemmeren
in ie innerliike groei. Het kon ieder onder proces woor ie mee bezig bent ten goede komen,
biiv. her ontuikkelen von ie eigen kwoliteiten,
ollerlei vormen von lheropie, lichoomswerk, ie
spirituele ontplooiing.

Een stukie geschiedenis: Eugene Gendlin,
Amerikoons hoogleroor in de psychologie en
fi losofie, onderzocht woo rdoor som mi ge cl iën -

ten werkeliik veronderen in theropie

en
ondere niei. Hii ontdekte dot 'de succesvolle
cliëni' op een bepoolde monier met zichzelf en
ziln problemen omgqol. Zo'n cliënt luistert
von binnen en tosl of hoe ieis in zijn geheel
oonvoelt, emotioneel en liifeliik; veelol is dot
eerst voog, er liggen nog geen woorden voor
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kloor. Doordot iemond door bii is, met oondocht en respecl, wordt het helderder en
ontstoot er ruimle voor nieuwe inzichten en
onvermoede mogelijkheden. Deze effectieve
monier von ingoon op dotgene wot er binnenin ie speelt, heeft Gendlin in de ioren 70
uitgewerkt tot een methode die hil Focusing

kwom hulp holen vonwege ziin verlommende
ongsi voor de Cito-toets. ln de sessie durfde hii
die ongst er le loten ziin olsof het ziin bonge
kleine broertje wos. Heel proktisch bedocht hii
toen: ik zet die ongsl op school noost mii neer
in de bqnk, en somen goon we er tegenoon.
Hii leerde dot ook evên qon ziin vriendie, en
ollebei mookten ze een primo test.

noemde.

lk hod een gesprek mel Erno de Bruiin en
Christine Longeveld. Erno is huisorts geweest
von 1959 tot 1991; sinds I 983 is ze in en
noost hoor huisortsenproktijk bezig geweest
met focussen. Ze hod het groog eerder
geleerd. Zo goed wos het toeposboor. Sinds
,l991
is ze qlleen nog bezig mel focuswerk.
Christine heeft in het voorfgezel onderwiis
gezeten, ols docent Nederlonds en ols cursistenbegeleider. Zij beoefent het focussen sinds
1984; speciool 'focussend omgoon mei
migroine' heeft hoor belongstelling. Zii doei
ook lichoomswerk zools Shiol-su en Jin Shin
Do; dit bliikt goed somen te goon met
focussen. Dus misschien is focussen ook le
combineren met kinesiologie?

Christine en Erno geven cursussen, workshops,
individuele sessies en opleidingen tot focusbegeleider en -lroiner. Zii stellen duideliik dot
ze geen psychotheropeut zijn en dot zii de
oplossingen niet weten.
ln de sessies leer ie om onders noor iels in
iezelf te kiiken, en don zelfstondig verder le
gqon. Hei uitnodigen von ie gevoel of ie piin is
een heel belongrijk stuk, woor tild voor dient
te ziin. Dol wot Erno en Christine een 'iets'
noemen, is meestol heel complex. Eugene
Gendlin noemt het de 'Felt Sense'. 'Felt Sense'
is moeiliik te vertolen. Het betekent onder
ondere: zintuig (five senses), zintuigeliike
gewoorwording (o sense of wormth), een nietzintuigliik gevoel (o sense of humor), en zinnigheid (does it moke sense? if not, il's nonsense). De Felt Sense is een geheel, woor een
lijfeliike konl oon zit, ook een emotionele konl,
een verbond met iets in ie leven, en ook wel
een beeld. Al deze ospeclen kunnen een
involshoek vormen. Soms komen ze tegelijk,
soms ochter elkoor. Als zo'n felt sense
helderder wordt, kun ie er noder op ingoon:
hoe ziet het eruit voor 'dot door', woor is hel
bezorgd over, heeft hel ergens behoefte oon?
Je kunt focussen toepossen bii problemen die
ie in iezelf legenkomi, of woor gewoorwordingen noor boven komen die ie niet kunt plootsen, dingen niet goon zools je hoopte.
"Het 'iets' is nooit groler don iezelf; ie bent oltiid meer don het 'iets"'. Uitsproken von
Christine en Erno woqr ik het zeker mee eens

Als focusser ben ie zelf de deskundige en er is
niemond die kon weten hoe het bij jou zit. Een
begeleider kon helpen om de voorwoorden
voor een focusproces le scheppen, moor de
inhoud doqrvon kon olleen bil de focusser zelf
noqr boven komen.
Bii hef focussen zoek ie kontokt met een 'iets'
wot ie voelt of woor le losl von hebt; ie komt er
niet zo dichtbii dot het ie overspoeh, en wel
dicht genoeg erbii om er voeling mee te
hebben. Je goot no hoe hei voelt in z'n geheel,
met nqme in ie liif; ie begroet hel en ie nodigt
het uit om er te ziln, op z'n eigen mqnier. De
focusser en de begeleider ziin er beiden mel
respecl en benieuwdheid bii. Het'iets', dol b.v.
benouwd, verdrietig, piinliik of lostig is, kriigi
don de kqns om zich te loten horen /zien/voelen; vook bliikf er nog ieis ochter of onder te
zitten wot nu ook vrilkoml. Door dit hele proces kon er een positieve verondering komen in
de monier woorop iemond ziin of hoor problemen, plonnen of wol don ook mei zich
meedroogt.
Een heel eenvoudig voorbeeld: een iongetie

ben.

Als het instrumenl'liif' ontregeld is, moet door
iets mee. Als de 'speler' ontstemd is, heeft die
in eerste inslonlie oondocht nodig. Het kon
goed somen.
Erno en Christine werken met mensen die heel
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verschillende klochten hebben: migroine,
ostmo, burn out, psychische klochten, moor
ook mel mensen die zoeken noor een meer
zit verborgen in het begeleiden (von iezelf of
een onder) wel een techniek; die is in cur-

- dooroon ziin geen kosten verbonden.
Erno en Christine willen het focussen hier in
Nederlond groog meer bosis geven. Hei is
heel goed in te voegen in diverse theropieën,
woorbii de cliënten zich nog meer bewust
worden von wot bepoolde dingen hun eigenliik re vertellen hebben, en hoe die tor blii-

sussen

vende positieve veronderingen kunnen leiden.

bevredigende relotie met zichzelf en onderen.
Er

te leren. Een bqsiscursus wordl
gegeven op de zolerdogen I I en 25 ionuori
en I februori 2003 in Den Hoog,

Volkenboskode 570. Tel. 070 363 47 8ó. Dit is
een cursus von ó dogdelen, kosten zijn € 220
(inclusief lesmoteriool en lunch). Groog contocl opnemen voor een kennismokingsgesprek

Voor meer informotie: www.focussen.nl
E-moil : focuscentrum.denhoog@wxs. nl

Focussen in de Kinesiologische
No lezing von dit interview dringt zich
mogelilk de vroqg op, wot focussen
kqn betekenen voor ons kinesiologen.
Gedurende de periode von 22 ioor dot
ik met kinesiologie werk, is mii steeds
duideliiker geworden, dot mensen pos
echl in slqot en gemotiveerd ziin om
de iuiste veronderingssloppen te

zetlen, wonneer ze zelf

gevoeld
hebben wqt er onder de oppervlokte
wringt. Als kinesiologen merken wii
ook dot sommige cliënten gemokkeliik
vqn binnen bii hun gevoel gerqokt
worden, soms olleen ol door de uitslog
von de lesten te horen. Bii deze cliënten koml het proces von onldekken en
veronderen gemqkkeliik of soms zelfs
vqnzelf op gong. Andere cliënten
pokken ondonks olle ondersteuning en
correcties nouweliiks of op geen
enkele wiize op wot zich middels de
spiertesten ols prioriteil oqndient. Don
kqn er geen proces op gong komen,
lool stoon een veronderingsproces.

pÍqktiik

De kinesioloog vormt een externe schokel
tussen hel onbewuste (het lichoom) en het
bewuste von de cliënt. Hii is een soorl tolk von
dot lichoom. Moor hoe 'n goede tolk hii ook
mog ziin, voor die cliënten die moeiliik bii hun
gevoel kunnen komen, kon hii mokkeliik in de
weg stoon. 'Vertolen' heeft immers geen zin,
wonneer een cliënt ziin eigen lool, de lool von
ziin lichoom, niet eens verstooi. Deze cliënt
kon niets onders doen don de testuitslog voor
kennisgeving oonnemen, geloven of verwerpen. Dol zol hem von ons ofhonkeliik moken of
hem missschien weer eens de zoveelsle bevestiging geven dot er voor hem geen soeloos
besloot.
Focussen is voor deze mensen een prochtig
hulpmiddel om hen zélf dírect mel hun eigen
gevoelens in contqcl te brengen en hen
doormee le leren communiceren. Doornoost
biedt het ons ols hulpverleners een prochtige
monier om, zonder de ploots von een psycholoog in te willen nemen, ook ondere cliënten op een verontwoorde wiize bii psychische

