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Voor cle gehele meclische werelcl,
regulier of alternatief, is het intrigerencl om te zien clat een aantal
mensen geneest van de meest vreselilke aancloeningen en anderen
niet. Wat maal<t clat cle ene mens
kan overleven onder moeilijke
omstandigheden en cle andere
niet? Wat zijn clie specifiel<e overlevingsl<waliteiten en, als je ze niet
hebt, kunnen ze worden aange-

leerd?

Wayne: 'E-r ziin veel stuclies verricht
op clit gebied, met name onder
slachtoffers van concentratiekampen. Een van deze laatste studies is
beschreven in het boek 'The
Survivor Personality' van psycholoog Al Siebert.
Langzamerhand ontstaat het idee
dat overlevingskwaliteiten i nderdaacl zijn aan te leren, maar mensen clie cleze kwaliteiten van nature
bezitten hebben een ctuidelijke
voorsprong. De mate van weerbaarheicl worclt aangegeven als het

'tegenslag-quotiënt' dat wercl ontwikkeld door Dr. Paul Stolz. Dit
tegenslag-quotiënt is samengestelcl uit verschillencle factoren.

Betrokkenheid is er één van: men-

sen clie zich betrokken voelen bij
hun omgeving en er cluiclelijk cleel

van uit maken, lijken meer plezier
te hebben in het leven.

Tegengesteld hieraan is het gevoel
van vervreemcling, het leven presenteert zich als een echt tranendal.
Een tweecle kenmerl<encle factor is
controle: mensen met een gevoel
voor controle hebben altijct het iclee
dat er aan bepaalde situaties iets te
veranderen valt. Degenen clie clat
niet hebben zijn cle typische slachtoffers clie al bij voorbaat opgeven.
Het derde l<enmerk is uitclaging.
Mensen met een sterk gevoel voor
uitclagingen eryaren veranderingen
in hun leven als een stimulans.
Mensen clie dit gevoel missen zien
elke veranclering als een bedreiging. Paut Stolz, een verwoed I<limmer, maakte de volgencle indeling:
a) de verliezer: de persoon clie uitvalt

en/of het klimmen opgeeft;
b) cle kampeerder: de persoon clie tot
een bepaald punt is geklommen,
vervolgens vermoeicl raal<t en l<iest
voor het relatieve gemal< van de
camping;
c) de klimmer: de persoon clie geclurende zijn leven omhoog blijft l<limmen onclanks cie obstakels clie hij

tegenkomt.

week in
Nederlancl en
gaf een aantal
cursussen in
Rotterdam. Wii
waÍen te gast op
de'Dagvan de
tegenslagen'
waar hij optrad
voor een volle
zaal. Steevast
opent Wayne zijn
cursusdagen met
een mop: "Wat
kriig je als ie
countrymuziek
achterctevoÍen
draait? Dan krijg
je alles weeÍ
terug!" (In countrymuziek zingt
men meestal over
alles wat men is
kwijtgeraakt). Een
leuke lnsteek
vooÍ een dag die
handelt over het
omgaan met
tegenslagen en
vooral goecl voor
mensen clle niet
kunnen zingen.
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ZIJN VoCR EEN GROoT DEEL AFHANKELUK VAN

CVERLFVINGSKWATITEITEN, VAARDIGHEDEN DIE JE KUNT AANLEREN
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Wayne: 'Ouclers hebben cle belangrijl<e taak hun kinderen weerbaar te maken. Cecteeltelijk is die weerbaarheicl natuurlijk al of niet in aanleg aanwezig. De eerste
wezenlijke stap op weg naar weerbaarheicl is het l<incl
zich veilig te laten voelen, wat al bepaalcl wordt tijclens
de zwangerschap. Een moeder clie tijctens haar zwangerschap een positieve sfeer om zich heen heeft, zal
een kincl baren dat de wereld open en positief betreeclt.
Tijdens de opvoeding is het belangrijk om aandacht te
geven, zij het met enige afstancl zoclat het l<incl cle kans
l<rijgt zijn neus te stoten en te ervaren clat je zelf een
aantal zal<en kunt oplossen. Dit alles natuurlijk vanuit
een basis van veiligheid en onclersteuning. Ook is het
belangrijk clat ouclers hun kincleren cle kans geven hun
cloel te bereiken, clan zullen ze later altiid op clie vaarctigheicl vertrouwen. I(incleren clie voortclurencl op hun
tenen moeten lopen zullen een faalangst ontwil<l<elen
en zich angstig en machteloos voelen.'

KWALITEIT VOOR HET LEYEN

Wayne Topping stelt clat ziekte meestal ontstaat
doorclat het lichaam bepaalde verancleringen niet
aankan: "Dat gelclt bijvoorbeelcl voor rugklachten, die
meestal met een opgekropte boosheicl te maken
hebben, maar ook voor l<anl<er. Bij l<anker zal een
chemol<uur, bestraling of chirurgische ingreep de stress
nog verhogen. De tumor wordt plaatselijl< aangepal<t
maar als er 'tussen de oren' niets veranclert zal de kanker ergens anders weer de kop opsteken.
De genezingsl<ansen zijn voor het merendeel
afhanl<el j l< van deze overlevingsl<wal iteiten. "
i

en, notuurlijk van hout !
DE NTËUWE GENERATí E MU LT T FUNCT'O NETE
HOUTEN MÁSSAGE. EN BEHANDETTAFELS

-

Opvouwbaar en in hoogte verstelbaar
ln diverse breedten, met fraaie stoffen bekleed
Vele accessoires, o.a. integrale rug-, hoofd- en voetsteun

Zeer stabiel door groot draagvermogen
Opvallende eenvoud in ontwerp en gebruiksgemak
Vervaardigd in eigen productie-atelier

"Dr. George Solomon heeft veel onderzoek verricht naar
cle relatie tussen lichaam en geest en cle invloecl op het
immuunsysteem. Hii beschreef de
'immuun-competente persoonlijkheicl" als iemand die:
f . in contact staat met zijn of haar psychologische en

lichamelijke behoeften

7. deze behoeften bereikt cloor assertief gectrag
3. cle vaardigheicl heeft om ergens tegen opgewassen te
zijn
4. emoties kan tonen
5. bereicl is hulp te vragen en dit ook van clierbaren
accepteert

6. zin en betel<enis ziet in het werk, in cte dagelijkse activiteiten en in relaties

7. plezier kan hebben en kan spelen."
Wayne Topping gaf tijctens de cursus een uitgebreid
protocol om deze vaarcligheclen eigen te l<unnen
maken en er werd fanatiel< geoefend. We l<unnen het
dus nog leren, het is nog niet te laatl

